Primera Catalana – Grup 1

U.AT. D’HORTA 0 – 0 F.C. ANDORRA
11 Desembre 2016

A l’Horta només li ha faltat el gol

jornada 14

L’Horta ha jugat un dels millors partits en el que va de temporada en el duel de la jornada
contra l’Andorra, el partit que enfrontava al líder i al segon classificat.
A l’Horta només li ha faltat el gol que decantés el
partit al seu favor, perquè ha estat qui ha posat el
domini, el joc i les ocasions. L’Andorra s’ha vist
superat en tot moment i ha estat obligat a
defensar-se durant tot el matx, com ho demostra el
fet que no ha xutat cap vegada a porteria en tot el
partit i només s’ha acostat en dos xuts llunyans i
força desviats. L’Horta manté el lideratge en solitari
amb les mateixes distàncies davant el propi
Andorra i el Mollet, que ha empatat, ampliant en un
punt la distància amb el Sants, que ha perdut.
El partit ha començat dominat per l’Horta, que amb la possessió i les idees molt clares ha
buscat fer el camp gran i triangular per arribar amb perill. L’Andorra només ho intentava a la
contra, però inofensivament. Marçal ha tingut la primera però Ferran Pol ha intervingut, i minuts
després hi ha hagut una doble ocasió de Sergi Arranz i Òscar Imaz. L’Horta tenia el domini, la
possessió i les ocasions, fent mèrits suficients per avançar-se, però el gol no arribava. Una nova
rematada d’ Arranz, molt tova, prop del descans després d’una acció combinada ha estat la
darrera ocasió de la primera part, totalment favorable a l’Horta però amb el marcador inicial
de 0-0. L’Andorra només s’ha acostat a la sortida d’un córner on Ludovic ha xutat molt desviat,
sent l’únic xut dels visitants en els primers 45 minuts.
A la represa, l’Horta ha accentuat encara més el seu domini, i ha disposat d’una nova
oportunitat d’ Arranz que un defensa ha refusat i on els hortencs han demanat penal per mans.
L’Andorra cada cop reculava més i l’Horta insistia més bolcant-se en atac, mentre que en
defensa no passava cap mena de patiment perquè l’Andorra no era capaç de mantenir la
possessió per culpa de la bona pressió defensiva hortenca. En tota la segona part, un sol xut
andorrà, gairebé des del mig camp, i que ha sortit molt i molt desviat. L’Horta no s’ha rendit mai
i ha continuïtat buscant el gol, també amb l’entrada al camp dels jugadors de banqueta com
Edgar i Xavi Torrent en l’equador de la segona part.
En el tram final de partit Sergi Arranz ha tingut una nova ocasió, pero el porter de l’Andorra ha
intervingut, mentre els andorrans donaven per molt bo l’empat i s’han dedicat a defensar-se.
Fins al final l’Horta ho ha intentat de totes les formes possibles, però no ha pogut trobar el gol
que li hagués donat els 3 punts en un partit on ha merescut més que un punt.
En la propera jornada, última de l’any 2016, l’Horta visitarà el camp de la UE Avià dissabte 17
de Desembre a les 16:00h.

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Gabri, Barry, Reyes, M. Esteve ©, Eudald, Galeano (Kique, min. 83), Cristian (Edgar,
min. 64), Marçal (Xavi Torrent, min. 76), Imaz (Arnau, min. 88), Pablo (Juan, min. 83) i Arranz.
FC ANDORRA: Ferran Pol; Pedrós, Sánchez, Font, Cisteró; Moñino, Marc Ferré; Cristian (Viladot,
miin. 93), Ludovic (Betriu, min. 83), Sebas; i Roger (Kike Espinosa, min. 61).
Àrbitre: Cardona Vargas. Tarjeta groga als locals Galeano i Reyes i als visitants Cristian, Font i
Pedrós.
Gols: -

