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Triomf del filial del Girona contra la Guineueta per consolidar-se al capdavant del Grup

1, mentre que La Montañesa tomba l’Ascó i és més líder del Grup 2.

Grup 1– El Girona ‘B’ venç la Guineueta i segueix llençat a l’ascens

El filial del Girona continua dominant amb fermesa el Grup 1 de Primera Catalana

després de tombar la Guineueta per 0 a 2. A 17 punts de distància es troba la Grama,

que ha superat per 1 a 0 el Vic, tercer classificat. Tanca les posicions capdavanteres el

Palamós malgrat no poder passar de l’empat a 1 al camp d’un Lloret que s’allunya del

descens.

A la part baixa de la classificació, ja en posicions de descens, el Tona travessa un

moment delicat després de caure derrotat per 2 a 1 contra un Parets que se situa a



només un punt per sota. El cuer del grup, el filial del Llagostera, ha sumat un valuós

punt contra el Mataró en un duel anivellat (1 a 1).

VÍDEO

Grup 2– La Montañesa doblega l’Ascó i es consolida en el liderat

La Montañesa ha derrotat l’Ascó per 2 a 1 i és més líder del Grup 2 de Primera

Catalana. A 13 punts de distància es troba un Santboià que ha guanyat per 2 a 1 un Can

Vidalet que continua fora de les posicions de descens. La tercera plaça l’ocupa un Valls

que ha aconseguit una merescuda victòria al camp del Mollerussa per 0 a 2. Tanca les

posicions capdavanteres el Martinenc gràcies a la seva golejada contra el Vilanova per

5 a 0.

A la part baixa de la classificació, ja en posicions de descens, en un duel clau per la

salvació, el Sant Ildefons ha golejat el Viladecans per 1 a 4 i agafa aire. Per la seva

banda, l’Alcarràs ha caigut derrotat per 4 a 0 al camp d’un Sant Just Atlètic que s’ha

mostrat superior. El cuer del grup, El Catllar, ha perdut per la mínima contra el

Martorell (1 a 0).

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej97en5F-ew
https://www.youtube.com/watch?v=d4YR6_0ys4w

