
1a	  DIVISIÓ	  INFANTIL GRUP	  	  7 UNIFICACIÓN	  CF	  STA.	  PERPÈTUA	  "A"
1a	  DIVISIÓ	  INFANTIL GRUP	  	  8 CARDEDEU,	  CF	  "A"
SEGONA	  CATALANA GRUP	  4 CARDEDEU,	  FC	  "A"
TERCERA	  CATALANA GRUP	  9 PARETS,	  CF	  "A"
QUARTA	  CATALANA GRUP	  9 MONTMELÓ	  UNIÓ	  ESPORTIVA,	  CF"A"
1a	  DIVISIÓ	  JUVENIL	   GRUP	  8 PARETS,	  CF	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  JUVENIL	   GRUP	  28 PARETS,	  CF	  "B"
2a	  DIVISIÓ	  JUVENIL GRUP	  29 UNIFICACIÓN	  CF	  STA	  PERPÈTUA	  "B"
2a	  DIVISIÓ	  JUVENIL	   GRUP	  30 LLIÇÀ	  DE	  VALL	  CF	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  CADET GRUP	  30 VALLÈS,	  C	  AT	  "B"
2a	  DIVISIÓ	  CADET GRUP	  31 BIGUES,	  CE	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  CADET GRUP	  32 SANT	  FOST,	  UE	  "A"

TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  2a	  DIVISIÓ	  JUVENIL GRUP	  1 UNIFICACIÓN	  CF	  STA	  PERPÈTUA	  "B"
TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  2a	  DIVISIÓ	  JUVENIL GRUP	  2 LOURDES,	  UD	  "A"
TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  2a	  DIVISIÓ	  JUVENIL GRUP	  3 VILAMAJOR,	  CF	  "A"
TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  2a	  DIVISIÓ	  JUVENIL GRUP	  4 SANT	  FOST,	  UE	  "A"

2a	  DIVISIÓ	  INFANTIL GRUP	  	  42 UNIFICACIÓN	  CF	  STA	  PERPETUA	  "C"
2a	  DIVISIÓ	  INFANTIL GRUP	  	  43 CARDEDEU,	  CF	  "B"
2a	  DIVISIÓ	  INFANTIL GRUP	  	  44 PALAUTORDERA,	  CF	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  INFANTIL GRUP	  	  45 LLIÇÀ	  DE	  VALL,	  CF	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  ALEVÍ GRUP	  	  9 PARETS,	  CF	  "B"
3a	  DIVISIÓ	  ALEVÍ GRUP	  	  40 PALAU	  SOLITÀ	  I	  PLEGAMANS,	  FC	  "A"
3a	  DIVISIÓ	  ALEVÍ GRUP	  	  41 SANT	  CELONI	  UE	  "D"
3a	  DIVISIÓ	  ALEVÍ GRUP	  	  42 SANT	  FOST,	  UE	  "B"
3a	  DIVISIÓ	  ALEVÍ GRUP	  	  43 PARETS,	  CF	  "D"
3a	  DIVISIÓ	  ALEVÍ GRUP	  	  44 LLINARS,	  CE	  "B"
3a	  DIVISIÓ	  ALEVÍ GRUP	  	  45 ESCOLA	  F.	  BASE	  SENTMENAT	  "A"

CAMPIONS	  VALLÈS	  ORIENTAL



2a	  DIVISIÓ	  BENJAMÍ GRUP	  14 VILANOVA	  VALLÈS,	  CF	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  BENJAMÍ GRUP	  16 MOLLETENSE,	  UD	  "C"
3a	  DIVISIÓ	  BENJAMÍ GRUP	  33 LES	  FRANQUESES,	  CF	  "D"
3a	  DIVISIÓ	  BENJAMÍ GRUP	  34 UNIFICACIÓN	  CF	  STA	  PERPETUA	  "D"
3a	  DIVISIÓ	  BENJAMÍ GRUP	  35 CARDEDEU,	  FC	  "C"
3a	  DIVISIÓ	  BENJAMÍ GRUP	  36 PARETS,	  CF	  "D"
3a	  DIVISIÓ	  BENJAMÍ GRUP	  37 PARETS,	  CF	  "E"

PREBENJAMÍ GRUP	  36 SANT	  CELONI	  UE	  "A"
PREBENJAMÍ GRUP	  37 CALDES	  MONTBUÍ,	  CF	  "A"
PREBENJAMÍ GRUP	  38 GRANOLLERS,	  EC	  "B"
PREBENJAMÍ GRUP	  39 LA	  TORRETA,	  CF	  "A"
PREBENJAMÍ GRUP	  41 CARDEDEU,	  CF	  "D"
DEBUTANT GRUP	  5 UNIFICACIÓN	  CF	  STA	  PERPETUA	  "A"

2a	  FASE	  DEBUTANTS GRUP	  3 GRANOLLERS,	  EC	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  FEMENÍ GRUP	  3 LOURDES,	  UD	  "A"

TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  2a	  DIVISIÓ	  FEMENÍ	  JUVENIL	  CADET GRUP	  1 LA	  ROCA	  PENYA	  BLANC	  BLAVA	  CLUB	  FUTBOL	  "C"
TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  2a	  DIVISIÓ	  FEMENÍ	  JUVENIL	  CADET GRUP	  2 LLERONA,	  CE	  "B"

FEMENÍ	  CADET	  INFANTIL GRUP	  3 SANT	  CELONI	  UE	  "A"
TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  CADET	  INFANTIL GRUP	  4 UNIFICACIÓN	  CF	  STA	  PERPETUA	  "A"

TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  1a	  DIVISIÓ	  FEMENÍ	  INFANTIL	  ALEVÍ GRUP	  5 LA	  ROCA	  PENYA	  BLANC	  BLAVA	  CLUB	  FUTBOL	  "A"
2a	  DIVISIÓ	  FEMENÍ	  INFANTIL	  ALEVÍ GRUP	  4 PALAUTORDERA,	  CF	  "A"

FEMENINA	  AMATEUR	  F7 GRUP	  1 MONTMELÓ	  UNIÓ	  ESPORTIVA,	  CF	  "A"
FEMENINA	  AMATEUR	  F7 GRUP	  2 CÈLTIC	  C	  LES	  FRANQUESES	  "A"

2a	  FASE	  FEMENÍ	  AMATEUR	  F7 GRUP	  4 SANT	  FELIU	  DE	  CODINES,	  CF	  "A"
2a	  FASE	  DEBUTANTS GRUP	  1 CALDES	  MONTBUÍ,	  CF	  "A"

DEBUTANT GRUP	  6 CALDES	  MONTBUÍ,	  CF	  "A"
TORNEIG	  COMPLEMENTARI	  1a	  DIVISIÓ	  FEMENÍ	  ALEVÍ	  BENJAMÍ	  PREBENJAMÍ GRUP	  3 LLERONA,	  CE	  "A"

SÈNIOR	  1a	  DIVISIÓ	  CATALANA	  FS Grup	  1 CN	  CALDES	  FS	  "A"
JUVENIL	  3a	  DIVISIÓ	  FS GRUP	  2 FS	  LLIÇÀ	  D'AMUNT	  "A"



CADET	  3a	  DIVISIÓ	  FS GRUP	  2 FS	  PALAUENC	  CADET	  "A"
CADET	  3a	  DIVISIÓ	  FS GRUP	  3 SPORT	  SALA	  STA	  PERPETUA	  "A"

INFANTIL	  3a	  DIVISIÓ	  FS GRUP	  2 PARETS	  FS	  "A"
ALEVÍ	  3a	  DIVISIÓ	  FS GRUP	  3 MARTORELLES	  CFS	  "A"
ALEVÍ	  3a	  DIVISIÓ	  FS GRUP	  4 CFS	  CASTELLTERÇOL	  "A"

BENJAMÍ	  FS GRUP	  4 PALAU	  SOLITÀ	  i	  PLEGAMANS	  2007	  CFS	  "J"
BENJAMÍ	  FS GRUP	  5 PARETS	  FS	  "A"

PREBENJAMÍ	  FS GRUP	  5 CN	  CALDES	  FS	  "B"	  
PREBENJAMÍ	  FS GRUP	  6 CN	  CALDES	  FS	  "A"	  
PREBENJAMÍ	  FS GRUP	  7 PALAU	  SOLITÀ	  i	  PLEGAMANS	  2007	  CFS	  "N"


