La Unió Esportiva Figueres tanca l'any amb derrota
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UE Figueres

La Unió Esportiva Figueres tanca l'any amb una derrota a casa per 0 a 2 contra el Sant Andreu. Els
figuerencs tenien l'oportunitat d'allargar la ratxa de tres partits sense perdre i estabilitzar-se a la
zona mitjana de la classificació, però s'han trobat amb un Sant Andreu que, després de tres
jornades sense conèixer la victòria, es trobava un punt per sota dels de JoanEsteva.
Abans de començar el partit, els figuerencs han homenatjat Ritxi Mercader per haver arribat als
150 partits amb el primer equip. A més, la sacada d'honor ha anat a càrrec de Damià Abella, per
agrair-li la feina que, de forma altruista, va portar a terme la temporada passada al club
empordanès.
Malgrat que només d'arrencar Xavi Ferrón ha intentat acostar-se a la porteria rival, ha estat el Sant
Andreu qui ha materialitzat el gol a Vilatenim. Ha estat al minut 4, amb un gol de cap de Dani
Guerrero en rematar sense oposició una falta picada a l'àrea per Josu.
Els figuerencs s'han sobreposat al primer gol i han intentat l'empat en diverses ocasions, com una
jugada assajada que per poc no ha acabat a dins gràcies a Ritxi Mercader i Xavi Ferrón. En
general, els locals només han creat perill a pilota aturada, però els ha faltat encert. Mentrestant, el
Sant Andreu ha intentat el segon i de fet, Elhadij ha perdonat una claríssima oportunitat xutant fora
quan ho tenia tot de cara per eixamplar distàncies.
Ja en la segona meitat, el Sant Andreu ha seguit insistint per aconseguir el 0-2: primer Elhadji amb
una rematada de cap creuada que ha sortit fora i després amb un potent xut de Dani Guerrero des
de fora de l'àrea. La tendència s'ha mantingut durant la resta del partit, fins que de tanta insistència
ha tingut premi i Ferran, després d'una assistència de Carlos, ha marcat el segon per als visitants al
minut 84.
?Han materialitzat els gols amb el que sabíem que ens podrien fer mal, l'estratègia. Ens hem
defensat malament i s'han posat per davant. Han matat el partit amb una pilotada que tampoc hem
sabut defensar?, ha explicat l'entrenador de la Unió, Joan Esteva, que ha assenyalat que la primera
part ha estat millor que la segona.
?Hem generat poc perill a base de situacions i jugades, els hem fet mal amb alguna situació

Pag 1

d'estratègia, però hem generat poc perill a través del joc?, ha continuat el tècnic, que haurà de
pensar com frenar l'Horta a Vilatenim el dia de Reis, en el primer partit dels blanc-i-blaus del
2019.
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