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El Vic assalta el camp del Palamós i es consolida en la segona plaça del Grup 1, mentre

que la Montañesa encaixa la primera derrota de la temporada al Grup 2.

Grup 1– El Vic s’imposa al camp del Palamós i es consolida en la segona posició

El Vic ha aprofitat les seves ocasions en atac per sumar un triomf de prestigi per 1 a 4 al

camp del Palamós, tercer classificat, que li permet consolidar-se en la segona posició,

aprofitant el descans del líder, el filial del Girona. La quarta plaça l’ocupa la Guineueta

gràcies a la seva golejada per 0 a 4 al camp del Sabadell Nord.

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Tona agafa aire després de vèncer al

camp de l’Escala per 0 a 1. Per la seva banda, el penúltim classificat, el Parets, ha perdut

el derbi vallesà contra el Mollet per 2 a 1 malgrat avançar-se primer en el marcador. El



cuer del grup, el filial del Llagostera, ha tornat amb les mans buides del seu

desplaçament a Lloret (1 a 0).

Grup 2– La Montañesa continua líder malgrat encaixar la primera derrota de la

temporada

VÍDEO

La Montañesa ha perdut el seu primer partit aquest curs per 0 a 1 contra un Santboià,

segon classificat, que se situa a només tres punts de distància. Per la seva banda,

l’Ascó manté la tercera plaça després de doblegar el Vista Alegre per 1 a 0. Tanca les

posicions capdavanteres el Gavà, tot i perdre contra una efectiva Mollerussa per 0 a 1.

A la part baixa de la classificació, ja en descens, l’Alcarràs ha plantat cara el Valls però

ha acabat caient per un ajustat 1 a 2. Al seu torn, El Catllar no ha trobat la manera de

fer mal a un rocós Tàrrega (3 a 1). El cuer del grup, el Sant Ildefons, respira més tranquil

després d’assolir el segon triomf del curs imposant-se al Martorell per 2 a 1.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1-Qh9cXU44
https://www.youtube.com/watch?v=vRAP3wsAzPo

