Primera Catalana – Grup 1

C.D. MASNOU 2 -1 U.AT. D’HORTA
22 Gener 2017

Primer partit de la segona v olta

jornada 18

L’Horta ha trencat una ratxa de 7 jornades seguides sense conèixer la derrota en caure al
camp del cuer, el CD Masnou per 2-1, en el primer partit de la segona volta, cosa que el
desplaça del liderat per primera vegada en les 18 jornades de Lliga disputades fins ara. Ara, el
conjunt de Xavi Molist és 2n (31 p.) a un punt del líder, l’Andorra (32 p.).
El partit ha començat amb un Horta que ha
buscat la porteria rival des del primer moment i
s’ha fet amb la iniciativa en el joc tot i el fort vent
que bufava al Municipal de Masnou. Les primeres
arribades han estat a pilota parada, en una falta
lateral que Reyes no ha rematat per poc perquè
ha relliscat i en un córner que Galeano primer y
Reyes després no han pogut enviar a gol. El
Masnou ha avisat amb un xut desviat massa alt,
pero en el segon avís ha marcat.
Ha estat en una passada en profunditat d’Héctor que Hamza ha esquivat evitant el fora de joc,
i Brian, en el mà a mà amb Buetas no ha perdonat (1-0, minut 25’). L’Horta ha buscat
reaccionar pero només 10 minuts després Hamza ha marcat el 2-0, després d’una assistència de
Tacón en una errada prèvia en la sortida de la pilota hortenca. Fins al descans ja no hi ha hagut
marge per la reacció visitant.
A la represa, i jugant amb una línia defensiva de tres, amb l’entrada de Marçal i Genís per Grifé
i Reyes, l’Horta s’ha llençat a per la remuntada arriscant molt. Buetas ha estat providencial
salvant el tercer gol del Masnou en diverses accions, com en un mà a mà amb Romero i un
altre amb Tacón. L’Horta cada cop tenia més presència en atac i entre Kique i Arranz han estat
a punt de retallar distàncies. Ha estat Pablo, al 68’, qui ha marcat el 2-1 amb el cap després
d’una passada de Galeano.
L’Horta ha donat el tot per tot en el tram
final i Genís, Xavi Torrent i Arranz han pogut
marcar l’empat, pero no han estat
encertats. El Masnou també ha tingut les
seves opcions a la contra, pero no ha sabut
concretar-les. Fins al final l’Horta ha tancat
al Masnou a la seva àrea pero el gol de
l’empat no ha arribat.
El proper partit, en la jornada 19 davant el
San Juan de Montcada el proper
diumenge 29 a les 12h. al Feliu i Codina,
serà clau per l’Horta per tal de buscar la
reacció després de no conèixer la victòria
des de la jornada 12.

FITXA TÈCNICA:
CD MASNOU: Sergio, Yassin, Maxime, Castillo, Josa, Héctor, Romero (Pablo, min. 71), Mendo,
Tacón, Brian (Borja, min. 90) i Hamza (Pol, min. 71).
UA HORTA: Buetas, Grifé (Genís, min. 46), Reyes (Marçal, min. 46), M. Esteve, Eudald, Galeano,
Juan (Xavi Torrent, min. 58), Imaz, Kique (Edgar, min. 70), Pablo (Armengou, min. 79) i Arranz
Gols:
1-0, min. 25, Brian Quijada.
2-0, min. 35, Hamza.
2-1, min. 68, Pablo.
Àrbitre: Rigau García.
Groga als locals Maxime, Héctor i Brian i als visitants Galeano, Imaz, Reyes i Arranz.

