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El Girona ‘C’ s’aferra al liderat del Grup 1 després de guanyar per la mínima a la

Guineueta, mentre que al Grup 2 el Mollerussa assalta la primera plaça gràcies al seu

triomf contra el Gavà.

Grup 1- El Girona ‘C’ sap patir per superar una combativa Guineueta (1 a 0)

El Girona ‘C’ ha hagut de treballar de valent per derrotar la Guineueta per 1 a 0. Amb

aquest triomf, continua primer amb 26 punts, empatat amb un Vilassar de Mar que ha

doblegat l’Argentona per 2 a 0. La tercera plaça l’ocupa el Lloret, que ha vençut el Sant

Cugat per 0 a 2. El quart classificat, el Banyoles, ha exhibit la seva versió més efectiva

per imposar-se per 0 a 1 al Rubí en un camp on cap equip havia aconseguit guanyar.

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el filial del Llagostera ha empatat 3 a 3



davant el Tona en un partit emocionant, sense un dominador clar i molt atractiu per als

aficionats. Per la seva part, la Guineueta, tot i plantar cara al Girona ‘C’, ha caigut

derrotada per un ajustat 1 a 0. El penúltim classificat, l’Argentona, ha perdut a mans del

colíder, el Vilassar de Mar, per 2 a 0. El cuer del grup, el Farners, agafa aire després de

tombar el Can Viladet per 1 a 0.

VÍDEO

Grup 2- El Mollerussa assalta el liderat després de vèncer el Gavà (1 a 0)

Amb un partit menys, El Mollerussa és el nou líder del Grup 2 després de superar el

Gavà per 1 a 0 en un matx igualat. El segon classificat, el Viladecans, ha caigut derrotat

per 2 a 0 en la seva visita a Tàrrega. Empatat amb 21 punts, el Manresa ocupa la

tercera posició després d’emportar-se els tres punts del camp de l’Almacelles (1 a 3). El

quart classificat, l’Igualada, ha perdut amb contundència davant el filial del Lleida

Esportiu (3 a 0).

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Balaguer respira més tranquil

gràcies a un treballat triomf contra el Sant Ildefons per 2 a 0. El penúltim classificat, el

Gavà, ha plantat cara al Mollerussa, malgrat que ha acabat perdent per 1 a 0. En cuer

del grup, el Cambrils Unió, ha perdut contra la Montañesa per 0 a 1 en un xoc on ha

tingut oportunitats per, com a mínim, esgarrapar un punt.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0Pd1OpB5y0
https://www.youtube.com/watch?v=mRf2B09UsNA

