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El Girona ‘B’ i la Montañesa lideren amb fermesa i amb els mateixos punts (50) el grup 1

i 2 respectivament de la Primera Catalana.

Grup 1- El Girona ‘B’ augmenta la distància a 17 punts sobre el seu perseguidor

La victòria del Girona ‘B’ per 0 a 1 en el camp del Tona li fa més líder en l’augmentar en

17 els punts sobre el seu perseguidor, la Grama. L’equip del Besòs puja a la segona

posició després de guanyar a La Jonquera per 1 a 0.,i assoleix els 33 punts. Tercer a la

taula és el Vic amb 32 punts, i perd pistonada al perdre al camp del Parets per 1 a 0.

Tanca les posicions capdavanteres el Mataró amb els mateixos punts que el Vic.

L’equip del Maresme ha empatat 1 al camp de la Guineueta.

A la part baixa de la classificació, últim és el Llagostera ‘B’ amb 11 punts, penúltim el



Parets amb 13 punts, antepenúltim el Tona amb 17 punts.

VÍDEO

Grup 2- La Montañesa continua ferm en el seu desig de tornar a la Tercera

Divisió i goleja al Tàrrega per 4 a 0.

La Montañesa no cedeix punts a Nou Barris i torna a demostrar la seva capacitat

golejadora al marcar-li 4 al Tàrrega, i mantenir la seva distància de 13 punts sobre el

seu perseguidor, el Santboià. Un Santboià que es va retrobar amb la victòria per la

mínima, 1 a 0, al seu camp contra l’Ascó. Tercer a la taula és el Valls, que amb un 1 a 2

davant el Catllar, aconsegueix els 33 punts. El Martinenc es col·loca en quarta posició

amb 32 punts al guanyar per 1 a 0 a Alcarràs.

A la part baixa de la classificació, últim és el St. Ildefons amb 11 punts. Els mateixos té el

penúltim, el Catllar. Amb 15 punts està l’antepenúltim, l’Alcarràs. I encapçala el grup, el

Can Vidalet, amb 20 punts.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=4d3da4k2vWo
https://www.youtube.com/watch?v=nuSToHQmHb0

