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U.AT. D’HORTA

2-2 LLAGOSTERA U.E.”B”
19 març 2017

Empat de l’Horta en un partit vistós

jornada 25

Empat de l’Horta amb el Llagostera “B” per
2 a 2, en un partit vistós i dinàmic entre dos
equips candidats a l’ascens. El conjunt de
Xavi Molist manté la distància amb el
Llagostera “B”, sent ara segon classificat
perquè l’Andorra té un partit més que
correspon a la jornada 26 i que ha estat
avançat a causa dels compromisos de
seleccions.
El partit ha sigut intens i amb molt de ritme gairebé durant els 90 minuts. L’Horta ha avisat en els
primers instants amb un xut d’Imaz, i el Llagostera “B” amb una internada de Peke. Ha estat al
minut 13 quan el conjunt hortenc ha marcat l’1-0, quan en una internada per banda dreta de
Salva el pichichi Arranz ha rematat a gol la seva centrada. L’alegria ha durat poc, perquè al
17’ en un contraatac Henry ha marcat l’empat.
L’Horta no ha baixat els braços i fins al
descans ha continuat insistint, dominant més
tant en possessió com en joc territorial, una
tònica que s’ha mantingut gairebé durant
tot el partit. Xavi Torrent ha disposat d’un xut
des de fora de l’àrea que el porter a blocat,
a més d’una mitja volta una mica tova. A la
segona part l’Horta ha seguit disposat a tot
per marcar, continuant dominant. La bona
sortida ha tingut premi quan Edgar, amb un
espectacular canonada des de fora l’àrea
que ha entrat per l’esquadra, ha posat el 2-1
davant del deliri de la grada local. Pero
novament el Llagostera “B” ha tornat a respondre, ha avançat línies i Tarrenchs, en una incursió
pel lateral dret, s’ha internat a l’àrea i ha batut Gabri amb un xut creuat al 64’. A partir d’aquí el
Llagostera “B” s’ha dedicat a mantenir l’empat, com quan ha fet l’1-1.
La sortida de Pablo ha augmentat la productivitat ofensiva, i ha estat a punt de marcar en un
xut amb rosca des de fora de l’àrea que ha anat a la creueta. Però el Llagostera “B” també ha
tingut la seva, quan al 76’, després d’un córner i d’un refús, en una segona acció Gabri ha
hagut de refusar sobre la línia el que era el 2-3. L’Horta ha mantingut el domini fins al final i
insistint, en arribades que no s’han acabat de concretar.
Finalment, 2-2 i un punt per mantenir distàncies amb el Llagostera “B”, sent el setè partit sense
perdre de l’Horta.

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Gabri, Barry, Reyes, Eudald, Galeano, Salva (Kique, min. 85), Edgar (Pablo, min. 65),
Imaz, Genís (Manel, min. 79), Xavi Torrent (Marçal, min. 65) i Sergi Arranz (Cristian, min. 95).
UE LLAGOSTERA “B”: Castilla, Tarrenchs (Ferrer, min. 95), Gómez, Eloi, Maynau, Vila (Carles, min.
74), Gelmà, Alexis, Almendros (Maymi, min. 74), Henry (Espuña, min. 70) i Peke.
Gols:
1-0, minut 13, Sergi Arranz.
1-1, minut 17, Henry.
2-1, minut 51, Edgar.
2-2, minut 64, Tarrenchs.
Àrbitre: Cerezo Panero
UA Horta: Eudald, Galeano, Arranz, Marçal i Manel
Llagostera: Peke, Gelmà i Tarenchs.
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