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Cinquena victòria consecutiva d’un Vic que se situa segon al Grup 1, mentre que La

Montañesa segueix intractable al capdavant del Grup 2.

Grup 1– El Vic encadena cinc victòries consecutives i se situa en segona posició

El Vic ha derrotat aquesta jornada el Sabadell Nord per 1 a 2, suma cinc victòries

consecutives i se situa en segona posició, a un punt del líder, el Girona ‘B’, que no ha

pogut jugar aquest cap de setmana després de la suspensió del seu partit contra el

Rubí. El Mataró, quart classificat, ha perdut el seu primer encontre d’aquesta

temporada per 2 a 0 a mans d’un Mollet que es consolida a la part alta de la

classificació.

A la part baixa de la taula, ja en posicions de descens, el Tona ha caigut derrotat per 3 a



0 contra un Lloret que s’allunya del perill. Per la seva banda, el Parets ha caigut

derrotat per 1 a 0 contra un Júpiter que agafa aire. El cuer del grup, el filial del

Llagostera, ha perdut 0 a 1 contra una Guineueta més efectiva en la definició.

VÍDEO

Grup 2– La Montañesa goleja El Catllar i segueix intractable

La Montañesa continua comptant els seus partits per victòries: 27 punts de 27

possibles i líder indiscutible del Grup 2. Aquesta jornada ha golejat El Catllar per 4 a 0

en un duel que ha dominat de principi a fi. A sis punts de distància es troba el segon

classificat, el Santboià, que ha doblegat la Mollerussa per 3 a 0. Per contra, el Gavà ha

encaixat la seva primera derrota del curs contra el Vista Alegre per 1 a 3 i cau fins a la

tercera posició. Tanca les posicions capdavanteres l’Ascó, que ha tombat l’Alcarràs per

1 a 3.

A la part baixa de la classificació, ja en posicions de descens, el Valls respira més

tranquil després de superar per 0 a 1 al Sant Just Atlètic en un matx marcat per la

igualtat. Per la seva banda, l’Alcarràs ha perdut de manera contundent per 1 a 3 contra

un sòlid Ascó. Al seu torn, El Catllar ha caigut derrotat per 4 a 0 contra el líder, la

Montañesa. El cuer del grup, el Sant Ildefons, ha sumat els primers tres punts de la

temporada gràcies a la seva victòria contra el Can Vidalet (1 a 0).

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uviLuFm3S_4
https://www.youtube.com/watch?v=JA0j_qukzF0

