Primera Catalana – Grup 1

U.AT. D’HORTA 1 – 0 C.E. MANRESA
20 Novembre 2016

EL Horta líder en solitari

jornada 12

Victòria molt treballada d’un Horta que
continua més líder en solitari i intractable
com a local sumant 6 de 6 triomfs en els
partits jugat al Feliu i Codina. Sumar els 3
punts era imprescindible després de dues
sortides seguides com a visitant i on només
s’havia sumat un punt en dos partits, i el
conjunt de Xavi Molist ha estat a l’altura
superant a un Manresa que es presentava
amb nous aires i una motivació especial
després de que aquesta setmana hagués
canviat d’entrenador. Aquesta victòria
encara té més mèrit si és té en compte que el segon classificat, l’Andorra, ha perdut 2-1 davant
el Martinenc, igual que el Lloret contra el Farners, i que la resta, com el Mollet i el Sants, no han
passat de l’empat. Ara l’Horta és encara més líder amb 26 punts, per davant de l’Andorra amb
21 (2 partits pendents), i Sants, Lloret i Mollet que en tenen 19.
L’Horta ha sortit disposat a tot i des de l’inici s’ha fet amb el control de la possessió, creant força
arribades a l’àrea visitant, com en un xut de Sergi Arranz que el porter ha blocat. Per part del
Manresa, tímides aproximacions, com un xut de Peña que ha estat desviat. Ha sigut al minut 20
quan, en un penal provocat per Eudald, el pichichi Sergi Arranz ha obert el marcador amb l’1-0
enganyant el porter. 12è gol del “9” hortenc en 12 jornades disputades i màxim golejador
destacat.
A partir d’aquí, l’Horta s’ha fet amb el
control total i ha pogut marcar el gol de
la tranquil·litat amb ocasions de Xavi
Torrent, desviada per un defensor, un
contraatac de Marçal molt perillós pero
que s’ha entretingut, i un xut d’Oscar
Imaz. El Manresa només ha xutat un cop
entre els tres pals, en una jugada aïllada
on Muela no ha pogut superar un
inspirat Gabri, que debutava a la
porteria hortenca en partit de Lliga i ha
fet un partit solvent. Casi al límit del descans, a la sortida d’un córner Sergi Arranz ha tingut el 2-0
pero ha rematat desviat per molt poc.
S’arribava al descans amb 1-0 pero la sensació que l’Horta, tot i dominar, encara li faltava un
pas més per encarrilar el triomf. A la segona part el Manresa, que ocupa posicions de descens,
ha fet un pas endavant i ha tingut més possessió, davant un Horta menys precís amb errades en
la passada que han perjudicat la possessió de la pilota local, cosa que no han permès mantenir
la mateixa continuïtat de la primera part.

Al 50’ Arranz ha tingut una ocasió en una passada picada d’Edgar, pero el porter del Manresa
ha intervingut, i a partir d’aquí el Manresa s’ha estirat en busca de l’empat, sobre tot en una
clara ocasió de l’ex Horta Dani Muela que Gabri ha solventat aturant en dos temps. L’Horta, per
falta de precisió, no trobava el gol que tanqués el partit, i el Manresa s’ha vist amb possibilitats
d’esgarrapar un punt. En una falta lateral, gairebé al final del partit, Gabri ha hagut d’enviar a
córner amb una gran intervenció en una centrada-xut que hagués pogut suposar l’empat. Pero
finalment l’Hort ha mantingut la porteria a zero, demostrant una clara millora en la faceta
defensiva, acumulant ja 3 partis sense encaixar dels últims 4 disputats.
En la propera jornada, la darrera abans de l’aturada del pont de Desembre, Ripollet – Horta
diumenge 27 de Novembre a les 12:00 h., on el conjunt hortenc buscarà tornar a guanyar de
nou.
FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Gabri; Salva (Grifé, min. 79), Barry, M. Esteve ©, Eudald (Genís, min. 69); Galeano;
Marçal (Ignasi, min. 79), Edgar (Juan, min. 69), Xavi Torrent (Pablo, min. 65), Imaz; i Arranz.
CE MANRESA: Romans; Alejandro (Blanch, min. 64), Soriano, Moha, Peña; Bernat, Clop (Darío,
min, 85); Johnny (Aguilera, min. 85), Soler, Ricky; i Muela (Bolaji, min. 64).
GOL: 1-0, minut 20, Sergi Arranz (p.).
ÀRBITRE: Gibert González. Ha ensenyat groga a Arranz i Imaz per part de l’Horta i a Johnny i
Soriano del Manresa.

