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El Girona ‘B’ s’imposa al San Juan Montcada i assoleix el liderat del Grup 1, mentre que

el Mollerussa manté la primera plaça del Grup 2 malgrat empatar davant el filial del

Lleida Esportiu.

GRUP 1- Victòria del filial del Girona contra el San Juan Montcada que li dona el

liderat (2 a 0)

El filial del Girona ha doblegat per 2 a 0 a un San Juan Montcada que ha acabat el xoc

amb un futbolista menys, suma 20 punts i assoleix el liderat del Grup 1 de Primera

Catalana. En la segona plaça amb els mateixos punts es troba el Vilassar de Mar, que

ha derrotat amb solvència per 4 a 0 l’Escola Esportiva Guineueta gràcies a tres dianes

en 10 minuts. Per la seva part, el Manlleu ocupa la tercera posició després de tombar el



filial del Llagostera per 3 a 4 en un encontre amb constants alternatives. Tanca les

posicions capdavanteres el Lloret, que ha empatat sense gols davant el Sabadell Nord.

A la part baixa de la classificació, el Rubí suma els primers tres punts del curs a casa

després de vèncer el Tona per 1 a 0. El conjunt del Vallès Occidental havia començat

malament la temporada, però ha reaccionat sumant 7 punts dels darrers 9 possibles.

Ja en descens, la Guineueta ha perdut amb contundència en la seva visita al camp del

Vilassar de Mar (4 a 0), el filial del Llagostera ha caigut derrotat per 3 a 4 a mans del

Manlleu, i l’Argentona també ha perdut contra el Vic per 4 a 1. El cuer del grup, el

Farners, no ha pogut sumar cap punt davant un efectiu Banyoles (0 a 2).

VÍDEO

GRUP 2- El Mollerussa cedeix els primers punts del curs davant el filial del

Lleida Esportiu (1 a 1)

El líder del Grup 2 de Primera Catalana, el Mollerussa, no ha pogut passar de l’empat

contra el filial d’un Lleida Esportiu que només ha guanyat un partit aquesta temporada.

Malgrat això, el bloc lleidatà segueix líder amb 19 punts. Amb un punts menys es troba

el segon classificat, el Viladecans, que ha obtingut un treballat triomf al camp del

Balaguer per 2 a 3. El tercer classificat, el Manresa, no ha pogut passar de l’empat

davant l’Andorra (1 a 1). Tanca les posicions capdavanteres l’Igualada, que ha derrotat

la Rapitenca per 1 a 2.

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Tàrrega ha esgarrapat un punt

davant el Gavà (1 a 1), mentre que el filial del Lleida ha aconseguit empatar al camp del

líder (1 a 1). En penúltima posició es troba l’Andorra, que també ha obtingut un meritori

punt a Manresa (1 a 1). El cuer del grup, el Cambrils, no ha trobat la manera de superar

https://www.youtube.com/watch?v=tDBZ7VtVyzE


un efectiu Vilanova (0 a 1).

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlzywwQC1U4

