Primera Catalana – Grup 1

C.F. LLORET 1-1 U.AT. D’HORTA
14 Gener 2017

l’Horta suma un punt més

jornada 17

L’Horta ha empatat a un en la seva visita al
camp del Lloret, un dels tres camps que encara
queden invites a la 1a Catalana Grup 1 (a més
del Feliu i Codina i del camp del Mollet). Aquest
empat té el seu valor tenint en compte que el
conjunt de Xavi Molist ha jugat amb 10 jugadors
des del minut 37 de la 1ª part i amb un marcador
d’1 a 0 en contra des del minut 5 per un error
defensiu, cosa que ha propiciat un context de
partit molt complicat pels hortencs, superat a
base de d’actitud i sacrifici fins al final.
A més, l’Andorra, equip amb el que estava empatat al començar la jornada, ha perdut i ara
l’Horta suma un punt més que els andorrans, tenint també un partit menys.
L’Horta, que encara té el partit pendent contra el Girona “B” i no competia en partit oficial des
del 17 de Desembre a Avià, no ha començat bé el partit a Lloret, i al minut 5, en una falta
lateral innecessària, ha encaixat l’1 a 0 en una remata de cap de Puntí que es trobava massa
lliure de marca. Un gerro d’aigua freda per començar. A partir d’aquí l’Horta ha tingut el partit
dominat tenint personalitat i ambició per intentar remuntar. Arranz ho ha provat de cap en una
centrada de Juan, pero el porter del Lloret l’ha blocat. El Lloret ja no ha xutat més a porteria en
tota la 1ª part, xutant només un cop desviat des de gairebé mig camp. Marçal ha avisat amb
un fort xut llunyà que el porter ha refusat, i Sergi Arranz ha caçat el refús pero ha xutat per sobre
el travesser. Juan també ho ha intentat en un xut llunyà que ha sortit desviat.
L’Horta semblava a prop de l’empat tenint la possessió i jugant a camp contrari constantment,
mentre el Lloret només es defensava. Pero al minut 37 han arribat encara més problemes quan
Reyes ha vist la segona groga. En els darrers minuts de la primera part no hi ha hagut gaire
temps per més, pero ha es veia un Horta que continuava amb la possessió i atacant tot i estar
en inferioritat numèrica.
A la segona part el guió del partit no ha canviat. L’Horta ha seguit atacant i s’ha jugat més en
camp del Lloret que en camp hortenc. Els canvis amb l’entrada de Pablo, Torrent, Genís i Kique
també han ajudat, així com les intervencions de Buetas, que tornava a la titularitat. El porter de
l’Horta ha hagut de resoldre situacions de perill per contraatacs del Lloret quan l’Horta més
atacava, com en una ocasió de Narcís (que després de desviar Buetas ha anat al pal) i una
Riky. L’Horta no ha abaixat mai els braços, seguint desgastant-se per la inferioritat numèrica i
sent cada cop més ofensiu amb els canvis introduïts per Molist. Marçal ha tingut un llançament
de falta que el porter del Lloret ha refusat, i tot i les contres del Lloret el marcador seguia 1-0.
Finalment, al 83’ ha arribat l’empat, quan Xavi Torrent ha prolongat de cap una pilota centrada
de Pablo des de l’esquerra i, el pichichi Arranz, molt atent dins l’àrea ha rematat d’esperó al
fons de la porteria, fent justícia a la constància i l’actitud de tot l’equip.

Als minuts finals, Kique, en una falta directa, i Xavi Torrent en una contra que el propi Kique no
ha acabat per molt poc, haguessin pogut donar el gol de la remuntada. Finalment, 1-1 i quart
empat seguit de l’equip que segueix mostrant-se sòlid havent perdut només 2 partits dels 16
disputats, a l’espera de jugar el partit pendent contra el Girona “B” per acabar la 1ª volta.
El proper dimecres dia 18, a les 21:00 h. Horta – Girona “B” en l’estrena de la nova gespa del
Feliu i Codina i amb entrada gratuïta per tot el públic.
FITXA TÈCNICA:
CF LLORET: Tuscà, Aparicio, Calvo, Aniol, Puntí, Josep (Peti, min. 62), Adri, Bader (Roger, min. 56),
Romero, Carlos (Narcís, min. 56) i Riky (Abder, min. 84).
UA HORTA: Buetas, Grifé (Kique, min. 68), Reyes, Marc Esteve, Eudald, Galeano, Juan (Xavi
Torrent, min. 74), Marçal (Edgar, min. 82), Imaz (Genís, min. 68), Cristian (Pablo, min. 56) i Sergi
Arranz.
Gols: 1-0, min. 5, Puntí.

1-1, min. 83, Sergi Arranz.

Àrbitre: Groga al jugador local Calvo i al visitant Marc Esteve. Va expulsar per doble groga al
local Aparicio (min. 81) i al visitant Reyes (min. 37). També vermella directa al visitant Barry,
estant a la banqueta (min. 61).

