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Victòria contundent I espectacular

jornada 26

Cop de puny sobre la taula de l’Horta, que ha aprofitat el derbi davant el Martinenc
per recuperar el liderat i signar una gran victòria, tant contundent com
espectacular: 1 a 5. Xavi Torrent, amb un hattrick, ha estat el millor jugador del partit,
marcant diferències i fent que ningú recordés l’absència per lesió del pichichi de la
categoria, Sergi Arranz. Aquest triomf torna a situar líder a l'equip de Xevi Molist, amb
51 punts i empatat amb l’Andorra (pero amb millor diferència de gols, +27 per +11
dels andorrans), i a més amplia diferències amb el tercer, el quart, el cinquè i el sisè
classificats (Sants, Llagostera “B”, Mollet i el propi Martinenc).
El partit ha començat amb un
Horta que ha anat decidit a pel
triomf, tot i que un cop de cap de
Roland en una contra ha sigut un
seriós avís del Martinenc. Torrent
ja havia aparegut amb un remat
fluix davant Barragan i un tímid
remat de cap, fins que al minut 17
ha aprofitat una assistència en
profunditat d’Imaz per batre
Barragán.
Només
un
minut
després s’ha repetit la jugada,
assistència d’Imaz i definició de Torrent, que picant-la per sobre el porter posava el
0-2 davant un Martinenc sense poder de reacció. Passada la mitja hora de joc Salva
ha marcat el 3r després d’un servei de banda d’Eudald que havia rematat Xavi
Torrent i que ha desviat Barragan. L’Horta havia firmat un inici de partit perfecte: 0-3.
El Martinenc ha retallat distàncies després de que Roland caçés una pilota morta a
l’àrea petita després d’un servei de falta, al 38’, pero la sensació de superioritat de
l’Horta era incontestable, arribant amb un clar 1-3 al descans. Xavi Torrent, en dues
ocasions inclús hagués pogut marcar un parell de gols més, pero Barragán i la
defensa ho han evitat in extremis.
A la represa, el Martinenc ha passat a jugar amb defensa de tres i arriscant molt,
tenint més protagonisme en atac, com en un xut que ha acabat al travesser.
L’Horta ha aparegut molt menys en atac i s’ha vist obligat a defensar-se. A la contra
ha fet força perill, com en una acció de Pablo que ha driblat el porter pero s’ha
quedat sense angle. El Martinenc seguia provant de retallar distàncies pero no ha
tingut l’encert necessari, deixant a més molts espais a darrere. L’Horta ha posat la
sentència amb un llençament de falta d'Edgar que Lobo del Martinenc ha pentinat
a la xarxa en propia porteria, al 70’, despistant al porter i deixant el partit totalment

decidit. Al 74’, Xavi Torrent ha completat el seu hattrick després que Kique li deixés el
gol regalat en una ràpida contra. Ni l’expulsió de l’entrenador local Miguel López
per protestes reiterades ni les arribades amb perill del Martinenc en el tram final han
canviat el signe del partit i la sensació clara de que l’Horta ha completat un dels
millors partits la temporada, fent un important pas més cap al seu objectiu en un
dels camps més difícils de Primera Catalana. L'única nota negativa ha estat la lesió
de Pablo al genoll, quan portava un quart d'hora sobre el terreny de joc, que l'ha
obligat a ser substituït. Esperem que sigui el menys greu possible.
Ara l’Horta afrontarà dos partits seguits com a local, rebent la visita del Mollet, 5è
(Diumenge 2 d’abril a les 12h.), i del Sants, tercer classificat, abans de l’aturada de
Setmana Santa.
FITXA TÈCNICA:
MARTINENC: Barragán; Kilian (Márquez, min. 46), Aleix Vall, Lobo (Lozano, min. 75),
Campos (Romario, min. 46), Varese (Grau, min. 46), Antolínez, Chicho, Roland,
Raventós (Ruiz, min. 46), i Alabau.
UA HORTA:Gabri; Arnau, Reyes, Eudald; Salva (Ignasi, min. 77), Edgar, Galeano, Imaz
(Manel, min. 54), Genís; Marçal (Pablo, min. 54) (Kique, min. 70) i Xavi Torrent (Molina,
min. 77).
GOLS:
0-1, min. 17, Xavi Torrent.
0-2, min. 18, Xavi Torrent.
0-3, min. 33, Salva Torreño.
1-3, min. 38, Roland Garrós.
1-4, min. 70, Lobo (p.p.).
1-5, min. 74, Xavi Torrent.
Àrbitre: Cobos García.
als locals Lozano i Grau I als visitants Eudald I Molina.

