
Resum i gols de la Jornada 24 de Primera Catalana (Grup
1 I 2)
F. AMATEUR | 13/03/2019

El Girona ‘B’ és el líder del grup 1é de la Primera Catalana amb 52 punts, mentre que el

Manresa continua liderant el grup 2n.

GRUP 1- El Girona ‘B’ lidera el grup 1 de la Primera Catalana guanyat al Manlleu

per 3 a 1.

El líder del Grup 1 de Primera Catalana, ha guanyat al Manlleu sense problemes i té 52

punts. Segon és el Vilassar de Mar que ha vençut al Tona per 2 a 0, i ja suma 51 punts.

La tercera plaça és pel Palamós, amb 42 punts, que ha guanyat al Can Vidalet per 2 a

0. Tanca les posicions d’ascens el Lloret amb 32 punts malgrat perdre contra La

Jonquera per 0 a 1.

A la part baixa de la classificació, en posicions de descens, el Montcada és l’últim amb



17 punts que aquesta jornada a perdut contra el Rubí per 1 a 0. La penúltima plaça és

per l’Argentona, amb 22 punts malgrat guanyar al camp del Sant Cugat per 1 a 2.

Antepenúltim és La Jonquera amb 26 punts. Tanca el grup cuer, el Can Vidalet també

amb 26 punts.

VÍDEO

GRUP 2 – El Manresa, una setmana més, lidera el grup 2 de la Primera Catalana

tot i empatar sense gols al seu camp contra la Montañesa.

El Manresa no ha passat de l’empat contra un dels seus rivals directes, La Montañesa.

Els manresans lideren una jornada més el campionat amb 48 punts. Segon està situat

el Viladecans amb 45 punts que aquesta jornada ha guanyat al Cambrils per 0 a 2. El

tercer lloc és per La Montañesa  que suma 42 punts. Tanca, aquestes posicions de

privilegi, el Igualada amb 39 punts.

En posicions de descens es troba el cuer, el Balaguer, que ha perdut contra el Borges

Blanques amb 14 punts. El penúltim és el Cambrils amb 20 punts, antepenúltim és el

St. Ildefons, i tanca els jocs de descens la Rapitenca amb 21 punts.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxcDPc9YmOk
https://www.youtube.com/watch?v=2FzOjO-ppMA

