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El Girona ‘C’ manté el liderat del Grup 1 després de golejar 1 a 5 el Lloret, mentre que el

Mollerussa, líder del Grup 2, ha perdut el seu primer partit de la temporada.

GRUP 1- El Girona ‘C’ segueix encapçalant la classificació després de vèncer el

Lloret (1 a 5)

El Girona ‘C’ continua dominant amb solvència el Grup 1 de Primera Catalana. Aquest

cap de setmana el bloc gironí s’ha imposat amb contundència 1 a 5 al camp del Lloret i

amplia a 5 punts la diferència amb el segon classificat, el Vilassar de Mar, que ha

perdut 2 a 1 contra el Sant Cugat. La tercera plaça l’ocupa un Palamós que ha derrotat

4 a 2 el Rubí en un xoc obert i amb alternatives. Tanca les posicions de privilegi el

Sabadell Nord, que ha tombat la Guineueta per 2 a 1.



A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Can Viladet ha esgarrapat un empat

sense gols davant el Manlleu. Al seu torn, el Farners també ha aconseguit un treballat

empat contra el Vic (1 a 1), un altre equip de la zona baixa. El penúltim classificat,

l’Argentona, agafa aire després de doblegar per 2 a 1 el Sant Joan Montcada, cuer del

grup.

GRUP 2- El Mollerussa encaixa la primera derrota de la temporada a mans de la

Montañesa (1 a 0)

VÍDEO

El líder del Grup 2 de Primera Catalana, el Mollerussa, ha encaixat la primera derrota

de la temporada per 1 a 0 contra la Montañesa, ara tercera, trencant una ratxa de 56

encontres sense perdre. El segon classificat, el Manresa, ha aprofitat l’ensopegada del

líder per situar-se a tres punts gràcies a una treballada victòria al camp de la Rapitenca

per 3 a 0. Tanca les posicions de privilegi el Viladecans després d’empatar 2 a 2 contra

el Gavà en un matx disputat.

A la part baixa de la classificació, ja en descens, la Rapitenca ha caigut derrotada amb

contundència al camp del Manresa per 3 a 0. Per la seva part, el Cambrils Unió ha

aconseguit un meritori triomf derrotant per 4 a 2 el Balaguer, cuer del grup. El

penúltim classificat, el Gavà, ha esgarrapat un punt en la seva visita al camp del

Viladecans (2 a 2).

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ln7eUQ_4BgI
https://www.youtube.com/watch?v=m_zp_ZbV0mU

