La Unió Esportiva Figueres arrenca l'any amb un
empat a casa
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La Unió Esportiva Figueres ha arrencat l'any i la segona volta amb un empat a casa contra l'Horta,
l'equip revelació de la primera meitat del torneig. Els visitants, amb un onze titular molt jove, han
dut la iniciativa en el primer temps i han arribat al descans per davant en el marcador gràcies a un
gol de Jordan al 40'. Després els locals han equilibrat el resultat a l'inici de la represa en una acció
d'Hostench, després d'una assistència de Gelmà (49'), i han gaudit d'ocasions per posar-se per
davant, però el marcador ja no s'ha mogut.
El punt aconseguit a Vilatenim, davant d'uns 300 espectadors, manté el combinat de l'Alt Empordà
a la zona mitjana baixa, en 14è lloc, a 12 punts del play-off d'ascens i amb 10 de coixí -a l'espera
de veure el que facin la Grama i el Castelldefels- amb el descens.
El matx, marcat pel vent, ha estat igualat i entretingut a la segona meitat, encara que a la primera
l'Horta ha encetat el marcador amb una acció ben definida per Jordan en el límit del descans. La
reacció del combinat local a la represa no s'ha fet esperar i Hostench, avançat en el carril esquerre,
ha aconseguit l'empat amb un xut creuat.
A partir d'aquí, qualsevol dels dos combinats hauria pogut decantar la balança. Ferrón i Canal pels
de Joan Esteva i Barrera i Nahuel pels visitants -rebutjats gràcies a l'encert d'Aroca- han intentat
sense èxit moure l'1 a 1 del marcador.
El míster figuerenc Joan Esteva ha destacat que en la primera meitat hi ha hagut opcions de
recuperar pilotes per poder fer mal tot i tenir el vent en contra i que en la segona han estat més
encertats, però que en general "no se li pot retreure res a l'equip perquè ha lluitat fins al final".
"Sabíem que ens enfrontàvem a un bon equip perquè ho ha demostrat en tota la primera volta, però
hi ha hagut una part per cada equip, condicionada pel vent", ha reblat. "Ha estat un partit per dos
equips que han buscat la victòria, i l'empat no ens satisfà" perquè sempre es busca guanyar, ha
resumit el tècnic.
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