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Triomf del filial del Girona contra el filial del Llagostera per consolidar-se al liderat del

Grup 1, mentre que la Montañesa segueix dominant el Grup 2 després de superar el

Can Vidalet.

Grup 1– Nova victòria d’un filial del Girona que cada cop té més a prop l’ascens

El Girona ‘B’ segueix dominant amb pas ferm el Grup 1 de Primera Catalana i cada

vegada més té més a prop l’ascens directe. Aquesta jornada s’ha imposat al camp del

Llagostera ‘B’ per 0 a 1 en un partit equilibrat. A 20 punts de distància es troba el segon

classificat, la Grama, que ha doblegat el Tona per 3 a 1. La tercera plaça l’ocupa el

Palamós gràcies al seu solvent triomf per 0 a 3 en el seu desplaçament al camp del

Sabadell Nord. Tanca les posicions de privilegi el Manlleu, que ha superat l’Escala per 2



a 0.

A la part baixa de la classificació, ja en posicions de descens, el Tona ha caigut derrotat

per 3 a 1 al camp de la Gramenet. El penúltim classificat, el Parets, tampoc ha pogut

esgarrapar cap punt en la seva visita a la Guineueta (3 a 1). El cuer del grup, el filial del

Llagostera, ha plantat cara al líder, el Girona ‘B’, però ha acabat perdent per un ajustat

0 a 1.

VÍDEO

Grup 2– La Montañesa doblega el Can Vidalet i amplia a 15 punts la diferència

amb el segon classificat

La Montañesa ha derrotat 1 a 0 el Can Vidalet i es consolida en el liderat del Grup 2 de

Primera Catalana. A 15 punts de distància es troba el Valls, que assalta la segona plaça

després de superar el Santboià, ara tercer, per 0 a 2 en una vital victòria. Tanca les

posicions nobles de la taula el Martinenc malgrat no poder passar de l’empat sense gols

contra el Vista Alegre.

A la part baixa de la classificació, ja en posicions de descens, el Can Vidalet ha

ensopegat en la seva visita al camp de la Montañesa per 1 a 0. AL seu torn, el Sant

Ildefons ha golejat per 4 a 0 l’Alcarràs i suma tres punts d’or que li permeten respirar

més tranquil. Per la seva banda, el cuer del grup, El Catllar, ha caigut derrotat a

Almacelles per 1 a 0.

VÍDEO PORTADA

https://www.youtube.com/watch?v=FAzhfni5mtk
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEGz_t_VU


 


