Primera Catalana – Grup 1

U.AT. D’HORTA 4–1 S.JUAN AT. MONTCADA
29 Gener 2017

Victòria molt merescuda

jornada 19

Punt i a part de l’Horta, que ha golejat i ha ofert la seva millor versió de joc per trencar la mala
dinàmica de resultats i deixar enrere la derrota contra el cuer Masnou de fa 7 dies, aconseguint
una victòria molt merescuda que es resistia des de la jornada 12 quan l’equip va guanyar el
Manresa. La superioritat dels de Xavi Molist davant el San Juan Atlético de Montcada ha sigut
inqüestionable, dominant totes les facetes del joc i recuperant les millors sensacions de joc quan
més ho necessitava l’equip. Ara, després de que l’Andorra aplacés el seu partit davant el
Girona “B” per la neu i el gel, l’Horta torna a ser líder recuperant el primer lloc de Primera
Catalana que va perdre en la jornada anterior, amb 1 punt més que el Sants, que és segon, i 2
de marge respecte al Mollet i l’Andorra (1 partit menys).
Des del primer moment s’ha vist un
Horta ambiciós i que s’ha llençat a
per la victòria només començar,
jugant amb línia defensiva de tres
jugadors, tenint la possessió i
combinant amb rapidesa quan el
San Juan encara s’estava assentant
sobre la nova gespa del Feliu i
Codina. Pablo ha tingut la primera
al minut 7, pero el seu xut ha sortit
fora ajustat al pal. Poc després
Pablo ha fet lluir al porter visitant, i
en una falta llunyana penjada per
Marçal el capità Marc Esteve ha
tingut la rematada de cap a tocar. En un córner, Sergi Arranz ha rematat al travesser, pero el
marcador seguia 0-0, tot i que el gol de l’Horta semblava qüestió de poc temps tenint en
compte les ocasions i que el domini local era absolut davant un San Juan que pràcticament no
havia trepitjat l’àrea contrària, i encara menys xutat. Finalment, al 31, després d’una jugada
col·lectiva que ha començat a la pròpia àrea i ha progressat per tot el camp, Pablo ha marcat
l’1-0 en una passada de Genís. El San Juan no s’ha fet enrere i ha mostrat una gran reacció,
perquè al 38’, en la seva primera aproximació amb perill, ha empatat amb un gol d’Espinosa.
Premi màxim per un San Juan que trobava porteria en la seva primera ocasió de gol.
Després del descans i durant uns primers compassos on el San Juan no ha permès el mateix
domini de l’Horta que a la primera part, discutint la possessió de la pilota i fent que el conjunt
de Xavi Molist no es trobés tant còmode com a la primera part. Ha gaudit d’una ocasió per
banda dreta que Buetas ha solventat, instants en què el partit semblava més equilibrat que
mai. L’Horta només ha pogut tornar a estar còmode a partir del 2-1, quan Edgar ha lluitat per
una pilota que semblava perduda i ha assistit a Sergi Arranz perquè posés el 2-1 al 62’.
A partir d’aquí l’Horta ha posat al directa, i després de l’entrada de Xavi Torrent i el debutant
Keita (min. 64), ha sigut el dominador absolut. A més, al 71’, el lateral esquerre del San Juan
Marc Gràcia ha vist la segona groga i ha estat expulsat. Al 68’ Xavi Torrent ha fet el 3-1 en un

mà a mà amb el porter visitant, després d’una passada a l’espai de Kique, i Arranz hagués
pogut marcar el 4t en un xut que ha acabat al lateral de la xarxa com també en un contraatac
d’Eudald. Per la seva banda, el San Juan ha tingut un xut llunyà de Ramon que Buetas ha salvat
enviant a córner. Finalment, al 86’ Xavi Torrent ha marcat el 4-1 a passada de Cristian, ampliant
més l’avantatge i segellant una victòria per golejada tan merescuda com necessària. L’Horta
tornarà a jugar el proper dissabte a les 18h. visitant el Sant Cugat Esport.

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Buetas, M. Esteve, Barry, Arranz, Marçal (Marçal, min. 77), Imaz (Kique, min. 56), Genís
(Xavi Torrent, min. 64), Pablo (Keita, min. 64), Eudald, Edgar (Reyes, min. 75) i Galeano.
SAN JUAN AT. MONTCADA: Jordi, Leo (Serrano, min. 65), Gràcia, Rubo, Vega, Marc López,
Péramos (José, min. 75), Víctor (Castañeda, min. 65), Albert, Espinosa (Juanjo, min. 75) i Óscar
(Ramon, min. 65).

Gols: 1-0, min. 31, Pablo. 1-1, min. 38, Espinosa. 2-1, min. 62, Sergi Arranz.
3-1, min. 68, Xavi Torrent.

4-1, min. 86, Xavi Torrent.

Àrbitre: García Peñacoba.
Grogues a Reyes (Horta), Rubo i Castañeda (San Juan).
Doble groga a Gràcia (San Juan) al min. 71.

