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11 Març 2017

Victòria, molt treballada de l'Horta

jornada 24

Poker de gols i triomf a domicili d’un Horta que ha superat per 3-4 a l’Hermes i suma
16 dels últims 18 punts en joc. El conjunt de Xevi Molist ha fet de l’efectivitat de cara
a porteria la seva millor arma, compensant els desajustos defensius que han
provocat que l’Hermes mai acabés de veure’s fora del partit. La victòria, molt
treballada, manté en el liderat en solitari a l’Horta en vistes a l’important duel davant
el Llagostera “B”, tercer classificat, del proper diumenge 19 de Març al Feliu i Codina
(12:00h.).
El partit ha començat amb un Horta
molt endollat que al minut i mig ja
ha obert el marcador, en un servei
de banda d’Eudald que ha rematat
a gol Xavi Torrent de cap. L’Hermes,
que es juga la mantenir la
categoria, no ha tardat en
reaccionar, i Guaje, amb un xut
creuat a empatat al cap de 5
minuts. Que la primera part seria
molt moguda s’ha confirmat amb el
segon gol de l’Horta, obra del pichichi Sergi Arranz, que ha rematat de cap el servei
de cantonada d’Edgar Tejada al minut 12. Només tres minuts més tard Genís ha
marcat el 1-3, també de cap, aprofitant un refús després d’un xut al travesser de
Barry. Semblava que l’Horta tenia el control total, pero en una nova arribada
l’Hermes ha fet el 2-3, en una falta lateral que ha rematat Vergés aprofitant un error
en el marcatge. Abans del descans l’Horta s’ha aproximat amb perill en algunes
ocasions, com en una rematada de Barry blocada pel porter i en dues arribades de
Xavi Torrent i Sergi Arranz.
Després del descans l’Horta ha sortit amb les idees molt clares i Arranz ha disposat
de la primera pero el seu xut ha sortit desviat. El partit ha baixat en quant a
productivitat ofensiva, i l’Horta ha continuat dominant mostrant-se més segur en
defensa que a la primera part. Fins que al minut 66 Oscar Imaz, en un xut de falta
impecable que ha entrat per l’escaire, posava un 2-4 que semblava definitiu.
L’Hermes no es rendia, i 10 minuts més tard ha aconseguir retallar distàncies de nou,
en un nou desajust defensiu hortenc, quan Fini ha aprofitat una pilota solta per
encarar Buetas i fer el 3-4. El partit no quedava sentenciat i l’Horta s’ha vist obligat a
no baixar la guardia en cap moment per poder assegurar la victòria. Sense gaires
patiments ho ha acabat aconseguint, firmant el 13è triomf en 24 partit jugats per
sumar 47 punts.

A falta dels partits del diumenge, l’Horta és líder amb 5 punts de renta sobre el
segon, l’Andorra, i 8 sobre el Llagostera “B” i el Mollet, que s’enfronten entre sí.
En el proper partit, Horta – Llagostera “B” diumenge 19 de Març a les 12h al Feliu i
Codina.
FITXA TÈCNICA:
FP HERMES: Yanca; Cifuentes, Dowi, Vergés, Rachid; Fini (Jesús, min. 83), Manu
(Camí, min. 67); Guaje (Jairo, min. 70), Anas (Djibi, min. 83), Víctor (Cunillera, min. 83);
i Peralta.
UA HORTA: Buetas; Barry, Reyes ©, Arnau, Eudald; Galeano; Edgar, Oscar Imaz
(Lorente, min. 83), Genís; Xavi Torrent i Sergi Arranz (Kique, min. 68).
Gols:
0-1, min. 1, Xavi Torrent.
1-1, min. 6, Guaje.
1-2, min. 12, Sergi Arranz.
1-3, min. 15, Genís.
2-3, min. 25, Vergés.
2-4, min. 66, Oscar Imaz.
3-4, min. 75, Fini.
Àrbitre: Fernandez Quintero
UA Horta: Barry

FP Hermes: Víctor, Vergés, Rachid i

