Primera Catalana – Grup 1

U.AT. D’HORTA

4-1 MOLLET C.F.

2 Abril 2017

L’Horta continua en la primera posició

jornada 27

Nova victòria de l’Horta, que ha firmat un
contundent 4-1 contra el Mollet, resultat que a més
de mantenir el liderat de 1ª Catalana Grup 1,
serveix per complir un any natural sense perdre
cap partit a casa. Des del 3 d’Abril de 2016, quan
l’Horta va caure 0-2 contra el Sants, l’equip de Xavi
Molist ha encadenat 17 partits sense perdre, amb
12 triomfs i 5 empats, a més de 31 gols a favor i 11
en contra. L’Horta continua en la primera posició
empatat a 54 punts amb l’Andorra, i ja encadena
9 partits sense perdre, amb 7 triomfs i 2 empats
sumant 23 de 27 punts possibles.
El partit ha començat de cara perquè al minut 3 l’Hort ja ha marcat l’1-0, amb una assistència
d’Oscar Imaz que l’ha deixat sol a boca de gol. El gol ha aplanat el camí a l’equip, que ha
tingut la possessió de la pilota durant gran part de la primera part amb un Mollet que no es
podia ubicar al camp. Només un xut de Chipi que ha sortit fregant el pal i un altre d’Edgar
centrat que ha blocat Buetas han creat perill real, amb un Horta que combinava i arribava
amb facilitat a l’àrea rival. Una clara ocasió en una contra on Xavi Torrent ha tingut un mà a
mà amb el porter visitant hagués pogut ampliar la diferència, i també un xut des del vèrtex de
l’àrea d’Edgar Tejada que ha parat el porter. Fins que al 36’ Xavi Torrent ha marcat el 2-0
anticipant-se al defensor al primer pal per aprofitar una passada de Marçal. Xavi Torrent també
ha pogut marcar un altre gol, pero el porter ha tornat a intervenir.
A la segona part l’Horta ha sortit amb tot
per sentenciar el partit, i ho ha
aconseguit
després
de
diverses
arribades, quan Oscar Imaz, de vaselina
i des de fora l’àrea ha fet el gol del partit
posant el 3-0 que deixava el partit vist
per sentència (minut 56). A partir d’aquí,
l’Horta pogut fer el 4-0 en les moltes
arribades a la contra que ha generat,
amb un Mollet que estava fora del partit.
Fins que al minut 77 Molina, jugador del
filial, ha marcat el 4-0 en una contra. En
els últims 10 minuts el Mollet ha apretat
per retallar distàncies en diverses accions on ha hagut d’intervenir Buetas amb molt de mèrit,
fins que al 85’, en una falta lateral, Suli ha marcat el gol de l’honor.
En la propera jornada, derbi entre el líder Horta i el Sants (4t classificat), a les 12:00 h. al Feliu i
Codina, en la jornada 28. També es jugarà un Llagostera “B” – Andorra (4t contra 2n).

FITXA TÈCNICA:
UA HORTA: Buetas; Pou, Reyes, Eudald; Galeano (Manel, min. 70), Salva (Dani, min. 65), Edgar
(Kique, min. 63), Imaz, Genís; Marçal i Xavi Torrent (Molina, min. 73).
CF MOLLET: Pol Flores; Suli, Serrano, Parra (Castro, min. 65), Nil; Edgar, Sola; Chipi (Llobet, min.46),
Antonio (Ranchal, min. 46), Jandro (Yele, min. 65); i Masip.
Àrbitre: Mas López.
Als jugadors del Mollet Suli, Sola, Serrano, Chipi, Masip i Antonio.
Expulsió amb vermella directa al 2n entrenador del Mollet.

Gols:
1-0, minut 3, Xavi Torrent.
2-0, minut 36, Xavi Torrent.
3-0, minut 56, Oscar Imaz.
4-0, minut 77, Molina.
4-1, minut 85, Suli.

