Primera Catalana – Grup 1

U.AT. D’HORTA 3-1 U.E. TONA
12 Febrer 2017

L’Horta segueix en primera posició

jornada 21

Tercera victòria seguida d’un Horta que ha aconseguit sumar els 3 punts remuntant el partit
davant d’un combatiu Tona que lluita per salvar-se i mai ho ha posat fàcil. L’Horta de Xevi
Molist segueix en primera posició ocupant liderat amb 40 punts.
El partit ha començat amb un Tona que
ha esperat al darrere, amb l’Horta
dominant la possessió i jugant en terreny
de joc del Tona. Sergi Arranz ha avisat
amb un xut alt als primers minuts, i al 17’
ha arribat el primer contratemps en forma
d’una lesió al turmell de Galeano, que ha
estat substituït per Arnau Pou. La primera
ocasió entre els tres pals ha estat
d’Arranz, que ha rematat de cap obligant al porter a intervenir. Tot i això, el joc de l’equip amb
pilota no era tant fluid com de costum. Prova d’això és que al minut 19 Pol ha robat una pilota
en zona defensiva de l’Horta per un error en la passada i no ha perdonat per marcar el 0-1,
amb gol obra de Pol amb la puntera. S’avançava el Tona pero l’Horta ha reaccionat amb una
arribada de Sergi Arranz i una altra d’Oscar Imaz que ha driblat el porter pero un defensa l’ha
tret sota pals. Al límit del temps, després d’un xut de Pablo el pichichi Sergi Arranz, molt atent i
oportú ha empatat a boca de gol.
Al descans, amb dos canvis que ha efectuat
Molist donant entrada a Cristian i Xavi Torrent
per Pablo i Eudald, l’equip ha canviat la cara.
El canvi tàctic i de peces a començat a donar
efecte amb un Horta més dominador. Barry ha
tingut la primera clara en un córner on ha
rematat pero el porter l’ha tret sobre la línia. El
Tona ja no a creat més perill, amb un Gabri que
en tota la segona part no ha hagut d’intervenir
més. Al 61' Pol ha vist la 2a groga, i Veli només
ha estat sancionat amb groga quan ha empès
a Edgar estant el joc aturat. L’Horta estava millor posicionat, arribava amb més perill i el gol
semblava qüestió de temps. Finalment, al 69’ Sergi Arranz ha tornat a aparèixer per marcar el 21 aprofitant una passada a l’espai d'Edgar Tejada. L’Horta ha buscat cosntantment tancar el
partit amb moltes arribades, com dues de Xavi Torrent i una altra d’Imaz. Ha sigut al 87’ quan ha
matat el partit definitivament, amb una assistència de Kique que Xavi Torrent ha fet bona
driblant el porter i marcant el 3-1. És el 5è gol de Xavi Torrent en els darrers 3 partits, i el 7è en el
seu compte particular. Finalment, 3-1 i nou triomf d’un Horta que a còpia de gols (12 en els
últims 3 partits), ha agafat una magnífica dinàmica guanyadora.
El proper partit, abans de l’aturada del darrer cap de setmana de Febrer, serà al camp del Vic
diumenge a les 16h.

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Gabri, Barry (Salva, min. 57), Reyes ©, Eudald (Cristian, min. 46), Galeano (Arnau, min.
17), Edgar, Imaz, Marçal (Kique, min. 57), Pablo (Xavi Torrent, min. 46) i Sergi Arranz.
FUNDACIÓ UE TONA: Fran, Pau, Aitor (Eric, min. 58), Toti ©, Berrocal, Pla, Veli (Bangoura, min. 73),
Eloi (Tuneu, min. 63), Vila, Crivillé (Youssef, min. 73) i Pol.
Gols:
0-1, minut 19, Pol.
1-1, minut 45, Sergi Arranz.
2-1, minut 69, Sergi Arranz.
3-1, minut 87, Xavi Torrent.
Àrbitre: Xavier Crespo.
UA Horta: Eudald, Genís, Reyes, Arranz UE Tona: Berrocal, Vila, Veli i Youssef
UE Tona: Pol (doble groga 31’ - 61’).

