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El Girona ‘B’ conserva el liderat del Grup 1 després de superar el Lloret, mentre que La

Montañesa es mostra intractable al capdavant del Grup 2.

Grup 1– Triomf solvent del filial del Girona en el derbi gironí contra el Lloret

Nou triomf del Girona ‘B’ per consolidar-se en el liderat. Aquesta jornada, el filial gironí

ha tombat el Lloret per 3 a 0 en un partit que ha dominat de principi a fi. El segon

classificat, el Vic, segueix l’estela del líder després de doblegar per 2 a 0 el Rubí. El

Palamós ha caigut a la tercera plaça en encaixar la seva primera derrota de la

temporada contra l’Escala en un partit obert i amb alternatives (3 a 4). Tanca les

posicions capdavanteres el Mataró, que s’ha repartit els punts amb el Sabadell Nord en

un encontre sense gols.



A la part baixa de la classificació, ja en zona de descens, el Júpiter, malgrat jugar amb

un futbolista menys durant gairebé tot el xoc, ha aconseguit esgarrapar un valuós punt

al camp del Tona (1 a 1). El penúltim classificat, el Parets, també ha empatat a un 1 amb

el filial del Llagostera, cuer del grup amb 2 punts.

VÍDEO

Grup 2– La Montañesa tomba el Valls i segueix comptant els seus partits per

victòries

Ple de victòries en les vuit primeres jornades de lliga. La Montañesa ha iniciat la

temporada de la millor manera possible. Aquest cap de setmana s’ha imposat al camp

del Valls per 0 a 2 i amplia a quatre punts l’avantatge amb el segon classificat, el Gavà,

que ha empatat 1 a 1 al camp del Can Vidalet. La tercera plaça l’ocupa un Santboià que

ha sumat un triomf clau al camp del Martorell per 1 a 3. Tanca les posicions de privilegi

un Ascó que ha golejat 7 a 1 el Tàrrega.

A la part baixa de la classificació, ja en zona de descens, l’Alcarràs ha plantat cara al

Viladecans però ha acabat perdent per un ajustat 2 a 3. Per la seva banda, El Catllar

tampoc ha trobat la fórmula per fer mal a un rocós Martinenc (0 a 1). El penúltim

classificat, el Valls, ha caigut derrotat a casa contra La Montañesa per 0 a 2. El cuer del

grup, el Sant Ildefons, amb només un punt al seu caseller, ha tornat amb les mans

buides de la seva visita a Vilanova (3 a 0).

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_OHis2uWZk
https://www.youtube.com/watch?v=R2UCvBhnm54

