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El Vilassar de Mar, líder del Grup 1, torna un any després a Tercera Divisió a falta de

dues jornades per al final, mentre que l’Andorra remunta al Borges Blanques i ja és el

nou líder del Grup 2.

GRUP 1- El Vilassar de Mar certifica el seu retorn a Tercera Divisió després de

superar el Sant Cugat (2 a 1)

El Vilassar de Mar torna una temporada després a Tercera Divisió quan falten dues

jornades per finalitzar la lliga gràcies al seu triomf per 2 a 1 contra el Sant Cugat. El

segon classificat, el Girona ‘C’, ha caigut derrotat a casa davant el Lloret per 0 a 1 i

haurà de jugar la promoció d’ascens contra el segon classificat del Grup 2. La tercera

plaça l’ocupa un Banyoles que s’ha imposat a Tona per 1 a 3. Tanca les posicions



capdavanteres el Palamós després de tombar el Rubí per 0 a 1.

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Rubí cau a posicions de descens com

a conseqüència de perdre davant el Palamós per 0 a 1. Per la seva banda, el Farners ha

perdut a mans d’un Vic més efectiu en la definició per 0 a 2. El penúltim classificat, el

San Juan Montcada, manté encara esperances de salvar la categoria gràcies a la seva

victòria per 3 a 2 contra l’Argentona, ja descendit a Segona Catalana.

VÍDEO

GRUP 2- Triomf del Andorra per 1 a 3 contra el Borges Blanques que li dona el

liderat

L’Andorra ja és el nou líder del Grup 2 de Primera Catalana després de remuntar al

Borges Blanques per acabar vencent per 1 a 3. El Manresa ha aprofitat la derrota del

Viladecans, que cau al tercer lloc, per assaltar la segona plaça gràcies al seu triomf

contra la Rapitenca per 0 a 2. Tanca les places capdavanteres l’Igualada després de

derrotar el Vilanova per 2 a 0 en un matx que ha dominat amb solvència.

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Borges Blanques cau a les posicions

de descens després de perdre contra l’Andorra per 1 a 3. Al seu torn, el Cambrils Unió

confirma el seu descens a Segona Catalana en perdre per 2 a 1 al camp del Balaguer,

cuer del grup. El penúltim classificat, la Rapitenca, ha perdut contra el Manresa per 0 a

2.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9SNFuTPGUM
https://www.youtube.com/watch?v=jSpyaOXCfek

