Primera Catalana – Grup 1

U.E. SANTS 0-0 U.AT. D’HORTA
13 Novembre 2016

Empat a zero en el derbi barceloní al camp del Sants

jornada 11

Empat a zero de l’Horta de Xevi Molist al camp del Sants
en el derbi barceloní de la jornada 11 de 1ª Catalana
Grup 1. Un empat que serveix al conjunt hortenc per
mantenir-se al capdavant de la classificació amb 23
punts, mantenint distàncies amb els perseguidors Mollet,
Lloret i el propi Sants, que no han passat de l’empat en la
present jornada. El 2n, l’Andorra, no ha jugat aplaçant el
seu partit davant el Llagostera “B”, i ara és a 2 punts de
l’Horta tenint 2 partits pendents per jugar.
El partit ha estat molt treballat per part
d’ambdós conjunts, amb molt desgast físic i un
notable nivell defensiu que ha provocat un
derbi poc vistós en quant a ocasions i arribades
a porteria. L’Horta, amb un xut al pal de Xavi
Torrent, ha estat qui més a prop del gol ha
estat, pero finalment el resultat inicial no s’ha
mogut del marcador. El duel ha començat amb
joc equilibrat, cosa que ja demostrava quina
seria la tònica del partit. Una arribada de Pablo
per banda esquerre sense rematador final i una
falta picada per Imaz que Arranz no ha caçat
per poc han estat les arribades amb més perill
de l’Horta. Per part del Sants, un xut de Crivillés després d’una passada interior que Buetas ha
refusat amb seguretat. Aquest ha estat tot el bagatge ofensiu dels primers 45 minuts, amb un
Horta amb més possessió circulant la pilota i un Sants que apostava per sortir a la contra.
A la segona part, l’Horta ha tingut l’ocasió més clara, quan al 47’ Xavi Torrent ha enviat la pilota
al travesser. I és que els xuts al pal estant sent una constant en els últims desplaçaments de
l’Horta (un al camp del Farners, un al camp del Llagostera “B”, dos al camp del Mollet més el
d’avui). El Sants només ha creat cert perill en accions a pilota parada, com una rematada de
cap que Buetas ha blocat, sent la seva única aproximació entre els tres pals. El partit no ha
canviat de guió en cap moment i a tots dos equips els hi costava arribar amb perill als metres
finals per culpa del bon nivell defensiu d’ambdós.
Tot i això, ja en temps afegit, Arranz ha disposat d’un xut que ha enviat a la dreta de la porteria
amb cama esquerre i amb rosca, pero el porter del Sants ha aturat el xut. Al final, 0-0 i
repartiment de punts que serveix a l’Horta per mantenir un liderat que està posseint des de l’inici
de lliga ininterrompudament.
En la propera jornada, Diumenge 20 de Novembre, Horta – Manresa a les 12:00 h. al Feliu i
Codina, un partit on els de Xavi Molist tornen a jugar a casa després de dues jornades com a
visitants i on buscaran fer encara més bo el punt sumat avui.

FITXA TÈCNICA:
UE SANTS: Ivan; Fabregat, Cura, Alberto, Picolo, Peque (Faura, min. 63); Gaudioso, Lage; Guille
(Franc, min. 85), Crivillés i Borrull (Cristian, min. 63).
UA HORTA: Buetas; Salva (Arnau, min. 89), Barry, M. Esteve, Eudald; Galeano; Edgar (Marçal,
min. 63), Pablo (Cristian, min. 63), Imaz; Arranz i Torrent (Juan, min. 71).
Àrbitre: Barón Ajenjo. Ha ensenyat grogues als locals Gaudioso i Fabregat i al visitant Juan.

