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El Centre d’Esports Sabadell lidera el tercer grup de la Segona Divisió ‘B’ i això que

aquesta jornada ha perdut al camp de La Nucia. Situació que permet als seus

seguidors, Castelló i Villareal ‘B’, acostar-se al líder.

El Sabadell és el líder de la Segona Divisió ‘B’ (Grup 3) amb 44 punts, i això que ha

deixat escapar els tres punts d’aquesta jornada al camp de La Nucia en perdre per la

mínima. El següent equip català és el FC Barcelona ‘B’ situat a la quarta posició amb 41

punts després de perdre al Johan Cruyff per 2 a 3 contra el Villareal ‘B’ un dels seus

rivals directes. En cinquena posició està el Cornellà també amb 41 punts. Aquesta

jornada ha empatat a 1 contra el Gimnàstic de Tarragona. A la sisena posició es troba el

Lleida Esportiu que, amb la seva victòria per 3 a 0 contra el Badalona, ja en porta 38

punts. Li segueix a la taula, l’Espanyol ‘B’ empatat a punts amb els lleidatans. Els blan-i-



blaus han perdut al camp del Castelló per 1 a 0. L’Andorra és vuitè amb 37 punts ja que

han perdut al seu camp contra el cuer, el Prat, per 1 a 2. L’Olot és el novè classificat amb

34 punts que ha empatat a 2 al camp del València Mestalla. El Llagostera és el següent

equip català a la dotzena posició amb 30 punts. L’Atlètic Llevant li ha guanyat a domicili

per 1 a 3. El Gimnàstic de Tarragona continua ascendint llocs i el seu empat a Cornellà li

fa pujar a la catorzena posició amb 27 punts, allunyant-se a poc a poc de la zona del

descens.

A aquesta part baixa de la classificació hi a dos equips catalans. Últim, el Prat, amb 20

punts, antepenúltim el Badalona amb 21 punts, com tenen l’Orihuela i Hèrcules.
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https://www.youtube.com/watch?v=3ijBZEh-YA4

