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U.AT. D’HORTA 2 – 2 GIRONA F.C.
18 Gener 2017

Cinquè empat consecutiu

jornada 16

Cinquè empat consecutiu de
l’Horta, que segueix sumant i s’ha
proclamat campió d’hivern amb 31
punts en 17 jornades, 2 més que el
segon, l’Andorra, i 3 més que el
tercer, el Mollet. La victòria va estar
a tocar en el partit davant el Girona
“B” (va empatar al minut 90), en un
duel corresponent a la jornada 16 i
on es va inaugurar la nova gespa
artificial del Feliu i Codina.
El matx va començar amb domini
altern pero va ser el conjunt de Xavi Molist qui es va avançar amb un gol de Pablo després
d’una jugada iniciada per Eudald i resolta per Pablo després d’una conducció i endur-se un
rebot per acabar definint. El Girona “B” no es va arrugar i no va semblar ser un equip que
ocupés posicions de descens, buscant la porteria de l’Horta i oferint molta velocitat i mobilitat
en els seus jugadors d’atac. Fins al descans, ho va provar amb tres xuts que van sortir desviats.
Pablo, pero, hagués pogut fer el 2-0 en una gran jugada personal on només li va faltar la
rematada a porteria. Arranz, de fora l’àrea, també ho va provar, pero el porter Conesa va
refusar a córner.
La segona part també va ser molt dinàmica, i l’Horta va poder tenir el control del partit que no
va tenir a la primera part, sobre tot tenint més possessió i jugant en terreny de joc visitant. Tot i
això, al minut 48 una jugada per banda esquerra va acabar amb un xut de Nahuel que posava
l’empat a 1. L’Horta va reaccionar ràpid i el pichichi Sergi Arranz, en una centrada molt
bombejada per un rebot, va ser el més llest per caçar la pilota i marcar el 2-1 al 53’, fent el seu
15è gol en 16 partits jugats. El Girona “B” hagués pogut empatar ràpidament, pero el mà a mà
d’Enrique amb Gabri no va ser encertat pel davanter gironí, enviant el xut fregant el pal.
Fins al final del partit l’Horta va tenir el partit controlat i només en jugades aïllades el Girona “B”
hagués pogut marcar. Arranz, de falta on el porter va intervenir, va tenir el 3-1, i Edgar, al minut
89, enviant la pilota al pal. En la jugada posterior i després d’un corner, el Girona “B” va
empatar en una pilota morta que havia anat al pal. I durant l’afegit, Xavi Torrrent, que va enviar
el xut massa alt amb tot a favor per marcar, i el Girona “B”, en un xut des de l’àrea petita que
Gabri va salvar, haguessin pogut moure més el marcador.
El proper partit, primer de la segona volta, serà el proper diumenge 22 davant el CD Masnou a
les 12h., a domicili.

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Gabri, Grifé, Arnau Pou, M. Esteve, Eudald, Galeano (Edgar, min. 84), Juan (Genís,
min. 59), Marçal (Armengou, min. 46), Kique (Imaz, min. 46), Pablo (X. Torrent, min. 72) i Arranz.
GIRONA FC “B”: Conesa, Genís (Pime, min. 55), Gallardo, Moha, Ferran, Raúl (Faouzi, min. 55),
Enrique (Oscar, min. 80), Bech, Isma (Pepu, min. 80), Ronald i Nahuel.
Gols:
1-0, min. 6, Pablo.
1-1, min. 48, Nahuel.
2-1, min. 53, Sergi Arranz.
2-2, min. 90, Moha.
Àrbitre: Groga al jugador local Galeano i al visitant Conesa.

