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El Vilassar de Mar supera el Palamós a domicili i es consolida al liderat del Grup 1,

mentre que el Viladecans segueix com a líder del Grup 2 tot i empatar amb l’Igualada.

GRUP 1- Triomf treballat del Vilassar de Mar contra el Palamós que l’apropa a

l’ascens (0 a 2)

Triomf vital del Vilassar de Mar contra el Palamós per 0 a 2 que l’apropa a l’ascens. A

quatre punts de distància es troba el Girona ‘C’, que ha derrotat La Jonquera per un

contundent 0 a 5. La tercera plaça l’ocupa un Banyoles que ha tombat per 3 a 1 el San

Juan Montcada per 3 a 1. Un altre equip en línia ascendent que s’apropa a les posicions

nobles de la classificació és la Guineueta, que s’ha imposat per 2 a 0 al Tona en un

encontre disputat.



A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Rubí travessa una situació delicada

després de caure derrotat contra el Lloret per 3 a 2. Per la seva banda, el Farners ha

tornat amb les mans buides del seu desplaçament a Sant Cugat (4 a 1). El penúltim

classificat, el San Juan Montcada, ha perdut per 3 a 1 en la seva visita a Banyoles. El

cuer del grup, l’Argentona, tampoc ha aconseguit sumar cap punt davant el Manlleu (2

a 3).

VÍDEO

GRUP 2- Empat sense gols entre Viladecans i Igualada que comprimeix la lluita

per l’ascens

El Viladecans s’ha deixat dos punts cabdals en la seva lluita per l’ascens després

d’empatar sense gols contra l’Igualada. A tan sols un de punt de distància es troba

l’Andorra, que ha doblegat amb claredat el Cambrils Unió per 3 a 1. I un altre punt per

sota es situa el Manresa, que s’ha repartit els punts amb el Tàrrega en un xoc

emocionant (1 a 1). La Montañesa, per la seva banda, ha esgarrapat un punt contra la

Rapitenca (1 a 1).

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el filial del Lleida Esportiu ha fet un pas

enrere en la seva lluita per la permanència en caure 1 a 0 contra el Vilanova i la Geltrú.

Per contra, el Borges Blanques ha obtingut un valuós triomf contra el Gavà per 1 a 0.

L’avant penúltim classificat, el Cambrils Unió, ha perdut per 3 a 1 en la seva visita al

Principat d’Andorra. Al seu torn, la Rapitenca ha empatat 1 a 1 contra la Montañesa,

mentre que el cuer del grup, el Balaguer, no ha trobat la manera de fer mal a un sòlid

Almacelles (3 a 1).

VÍDEO PORTADA

https://www.youtube.com/watch?v=1a0WgOreA84
https://www.youtube.com/watch?v=OHiIe_6pWnc


 


