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El Llagostera ‘B’, la Guineueta, Vilanova i Mollerussa, són els líders, respectivament

dels quatre subgrups que configuren la Primera Catalana.
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Subgrup 1A: El Llagostera ‘B’ guanya al Bescanó i segueix liderant el subgrup

La victòria del Llagostera ‘B’ sobre el Bescanó per 1 a 0, manté als gironins líders del

subgrup amb 13 punts. Segon és L’Escala amb 11 punts després d’empatar per la

mínima  al camp de la Jonquera. Amb els mateixos punts, a la tercera posició, es troba

el Tona que accedeix en guanyar per 0 a 1 al Manlleu. EL Vic és quart amb 9 punts.

Subgrup 1B: La Guineueta goleja 3 a 0 al Franqueses i continua líder del

 subgrup



La Guineueta amb 16 punts lidera el subgrup després de guanyar per 3 a 0 al

Franqueses. Segon és el Sant Cugat amb 14 punts, malgrat empatar a 1 contra el

Júpiter. Tercer a la taula està la Unificació Llefià, amb 9 punts, després de golejar per 4

a 0 al Rubí. A la quarta posició es troba el Mollet que ha guanyat per 0 a 2 al Mataró.

Subgrup 2A: El Vilanova lidera el subgrup malgrat empatar contra la Rapitenca

El Vilanova és el líder del subgrup amb 11 punts, encara que aquesta jornada no ha

passat de l’empat a 1 a casa seva contra la Rapitenca. Segon és l’Ascó amb 8 punts que

ha golejado al Gavà per 3 a 5. El Viladecans ocupa la tercera posició amb 7 punts

després d’empatar a 2 al camp del St. Ildefons. El Gavà és el quart amb 6 punts.

Subgrup 2B: El Mollerussa, guanya al Martinenc a domicili, i segueix líder

El Mollerussa és el líder del subgrup 2B, amb 15 punts, després de guanyar al camp del

Martinenc per 1 a 2. El Borges Blanques és el segon a la taula amb 12 punts que

aquesta jornada ha empatat a 1 al camp del Sant Just Atlètic. Precisament, els

barcelonins són els tercers classificats amb 8 punts. Quarts al campionat, el Solsona

que ha empatat al camp del Martorell per 1 a 1.

 


