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El Girona ‘B’ es converteix en el primer líder del Grup 1 després de tombar el Manlleu

per 0 a 3, mentre que la Montañesa lidera el Grup 2 gràcies a la seva golejada per 5 a 0

al Sant Ildefons.

Grup 1 – El Girona B goleja el Rubí per 0 a 3 i assoleix el liderat

El Girona ‘B’ és el primer líder del Grup 1 de Primera Catalana de la temporada 2019-

2020 després de superar el Manlleu per 0 a 3. La segona plaça l’ocupa un Rubí que ha

derrotat el Sabadell Nord per 3 a 1 en el derbi del Vallès Occidental. El tercer classificat,

la Guineueta, ha doblegat la Jonquera per 2 a 0 en un partit on s’ha mostrat superior al

rival. Tanca les posicions capdavanteres el Vic després d’adjudicar-se el triomf contra

el Tona per 0 a 2 en el derbi d’Osona.



D’altra banda, el xoc entre els filials del Llagostera i el Reus s’ha hagut de suspendre, ja

que el club blanc-i-negre no ha presentat un mínim de 7 jugadors. Un altre equip que ha

començat amb triomf el nou curs ha estat el Lloret, que s’ha imposat al Mollet per 3 a 2

en un duel obert i amb alternatives per ambdós blocs. Per la seva part, el Mataró ha

esgarrapat un valuós punt contra el Parets (2 a 2) després d’anar perdent per 2 a 0.

VÍDEO

Grup 2 – La Montañesa supera amb solvència el Sant Ildefons per 5 a 0 i es

situa en primera posició

Per la seva banda, la Montañesa lidera el Grup 2 de Primera Catalana gràcies a la seva

incontestable victòria per 5 a 0 contra el Sant Ildefons. La segona plaça l’ocupa El

Catllar després de guanyar el Vista Alegre per 2 a 0 en un encontre on s’ha mostrat

encertat en la definició. El tercer classificat, l’Ascó, ha sumat tres punts d’or en la seva

visita al camp de l’Almacelles per 0 a 2. Tanca les posicions de privilegi el Vilanova, que

ha derrotat el Mollerussa pel mateix resultat.

Un altre conjunt que ha començat la nova campanya amb bon peu ha estat el

Martinenc, que ha superat el Tàrrega per la mínima (1 a 0). De la mateixa manera que el

Gavà, que ha mostrat la seva millor versió al camp del Sant Just per endur-se el triomf

(0 a 1). Al seu torn, els encontres Martorell-Can Vidalet i Santboià-Alcarràs han

finalitzat amb empats sense gols.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQJ0yyjrpIs
https://www.youtube.com/watch?v=hfN6GpkTaN8

