Primera Catalana – Grup 1

SANT CUGAT FC. 0 -5 U.AT. D’HORTA
4 Febrer 2017

Cop d’autoritat de l’Horta

jornada 20

Cop d’autoritat de l’Horta golejant per 0-5 al Sant
Cugat a domicili en un dels millors partits de la
temporada dels de Xavi Molist, que no han donat
cap opció al rival i han tornat a donar molt bones
sensacions de joc amb un triomf tant merescut com
incontestable. L’equip encadena la segona victòria
seguida i torna a mostrar-se altament efectiu en
atac, amb 9 gols marcats en dues jornades, a més
de molt sòlid en defensa amb un Sant Cugat que
gairebé no ha pogut crear perill. Això permet a
l’equip seguir ocupant el liderat amb 37 punts, dos
més que l’Andorra, que té un partit menys.
El partit ha començat totalment favorable als hortencs perquè només començar s’han fet amb
la possessió de la pilota i eren els clars dominadors. Només ha calgut esperar 7 minuts per veure
el primer gol, obra de Genís que ha creuat la pilota amb l’esquerra després d’una combinació
amb Pablo.
Sergi Arranz ha enviat una pilota al travesser al minut 17,
però un minut més tard ha marcat el 0-2 quan el porter del
Sant Cugat s’ha entretingut i li ha robat la cartera per fer
pujar el segon al marcador. Seguidament Pablo ha enviat
un fort xut que ha fregat el pal, amb un Horta que no es
conformava amb el 0-2 i en volia més, tenint el control total
del partit i de la possessió, amés de jugar en terreny de joc
rival constantment. A la mitja hora Arranz ha rematat de
cap una centrada de Genís que ha marxat fora, mentre el
Sant Cugat seguia sense saber reaccionar per culpa del
domini de l’Horta. La primera rematada entre els tres pals
del Sant Cugat ha estat de Rubén, que ha rematat de cap i suau a les mans de Gabri després
d’un servei de banda. Al 40’ un ràpid contraatac de Pablo ha sortit fora per poc, i al 43’ un
defensa ha tret la pilota amb el cap a córner quan el xut de Pablo anava a porteria. Amb tot,
0-2 al descans i la sensació de que l’Horta hagués pogut ampliar encara més el seu avantatge,
tant per ocasions com per domini del partit.
A la segona part el Sant Cugat ho ha
intentat tot, també amb canvi de sistema,
pero l’Horta ha sabut mantenir el control, tot
i que no amb tanta possessió com a la
primera part. Arranz ha tingut alguna ocasió
aïllada per matar el partit definitivament,
amb un Sant Cugat que s’ha acostat més a
l’àrea de l’Horta pero sense forçar cap
intervenció de Gabri, el porter visitant.

Només Uri, amb un xut desviat que ha marxat fora ha creat perill real. Fins que al minut 70 una
jugada de Salva amb assistència a Marçal ha estat aprofitada per aquest últim, que ha retallat
el porter i ha sentenciat el partit amb el 0-3. L’entrada de Xavi Torrent ha estat decisiva perquè
l’Horta acabés de segellar la victòria de forma contundent. Després d’un servei de banda
d’Eudald, el punta de l’Horta ha conduit fins encarar porteria i entrant a l’àrea amb un xut
potent i imparable ha marcat el 0-4 al 79’. La golejada no ha acabat aquí, perquè Barry ha
servit una pilota en profunditat per Xavi Torrent que aquest no ha desaprofitat per superar el
porter i acabar marcant el 0-5 al 88’. Gabri, ja amb el partit als últims instants, ha salvat el gol de
l’honor del Sant Cugat estirant-se i enviant a córner un xut de Pere.
El proper partit de l’Horta serà diumenge dia 12 a les 12:00 davant el Tona, al Feliu i Codina, on
l’equip buscarà encadenar la 3ª victòria seguida tot confirmant el bon moment que està vivint.
FITXA TÈCNICA:
SANT CUGAT: Juanmi, Castro ©, Palma, Fernando, Rubén (Peque, min. 60), Pepe, Castellanos,
Rojas (Patrick, min. 46), Aaron, Uri (Canelada, min. 60) i Didi (Josevi, min. 60).
UA HORTA: Gabri, Barry, Marc Esteve ©, Eudald, Galeano; Edgar (Salva, min. 60), Marçal (Xavi
Torrent, min. 73), Imaz, Genís (Cristian, min. 70), Pablo (Keita, min. 77) i Sergi Arranz.
Gols:
0-1, min. 7, Genís.
0-2, min. 18, Sergi Arranz.
0-3, min. 70, Marçal.
0-4, min. 79, Xavi Torrent.
0-5, min. 88, Xavi Torrent.
Àrbitre: Gibert González. Targeta groga als locals Fernando, Aaron, Uri, Peque i el visitant Barry.

