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Victòria del filial del Girona contra el Manlleu per consolidar-se al capdavant del Grup 1,

mentre que La Montañesa tomba el Sant Ildefons i és més líder del Grup 2.

Grup 1– El Girona ‘B’ supera el Manlleu per consolidar-se en el liderat

El filial del Girona continua llençat cap a l’ascens directe gràcies al seu triomf per 1 a 0

contra el Manlleu i a les ensopegades dels seus perseguidors directes. Ja a 15 punts de

distància es troba el segon classificat, el Vic, que ha caigut derrotat contra el Tona per 1

a 2. La tercera posició l’ocupa un Mataró que ha derrotat el Parets per 3 a 2 en un duel

emocionant i amb alternatives. Tanca les posicions capdavanteres el Palamós, que ha

perdut a mans d’una efectiva Grama (1 a 2).

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Tona respira més tranquil gràcies a la



seva treballada victòria a Vic (1 a 2). El penúltim classificat, el Llagostera ‘B’, ha

descansat aquesta jornada, mentre que el cuer del grup, el Parets, ha plantat cara el

Mataró però ha acabat cedint (3 a 2).

VÍDEO

Grup 2– La Montañesa goleja el Sant Ildefons i és més líder

La Montañesa és més líder del Grup 2 de Primera Catalana després de golejar el cuer

del grup, el Sant Ildefons, en una exhibició de futbol ofensiu (0 a 3). A 13 punts de

distància es troba el Santboià, que ha ensopegat en la seva visita al camp de l’Alcarràs

(2 a 1). La tercera plaça l’ocupa un Gavà que s’ha imposat amb solvència al Sant Just

Atlètic per 3 a 1. Tanca les posicions de privilegi el Vilanova gràcies a la seva clara

victòria davant el Mollerussa (3 a 0).

A la part baixa de la classificació, ja en descens, el Viladecans ha perdut en el seu

desplaçament a Valls (1 a 0). Al seu torn, l’Alcarràs agafa aire gràcies al seu triomf

contra el Santboià per 2 a 1. El penúltim classificat, El Catllar no ha trobat la manera de

fer mal a un rocós Vista Alegre (2 a 0). El cuer del grup, el Sant Ildefons, ha caigut

derrotat per 0 a 3 a mans del líder destacat del grup, La Montañesa.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=JbbK4_h3wV0
https://www.youtube.com/watch?v=bOE_tTTOegI

