Resum i gols de la jornada 8 de Primera Catalana (Grup 1 i 2)
F. AMATEUR | 05/04/2021

La UE Tona, l’EE Guineueta, el CF Vilanova Geltrú i el CFJ Mollerussa lideren les
classificacions dels quatre subgrups de la Primera Catalana.

Subgrup 1A: La UE Tona se situa en primera posició, desbancant la UE Llagostera ‘B’.
La UE Tona ha guanyat el CD Bescanó per 2 gols a 0 i aquesta victòria li ha servit per
situar-se en primera posició d’aquest subgrup amb 17 punts. Amb la derrota patida a
casa per 2-3 davant el CF Lloret, la UE Llagostera ‘B’ cau a la segona posició, amb 16
punts. En tercer lloc trobem l’FC L’Escala, amb 14 punts, el qual ha obtingut una victòria
a domicili per 0-2 enfront l’AEC Manlleu.
En la part baixa, empatats a 10 punts, hi ha el Vic Unió Esportiva, el CD Bescanó i lAEC
Manlleu. Amb 7 punts es troba el Vic Riuprimer REFO FC; mentre que la UE La Jonquera
encara no ha puntuat.
Subgrup 1B: La Guineueta manté el liderat amb un sol punt de marge.
Tot i que el partit que havia de jugar davant el Sant Cugat FC s’ha ajornat, l’Escola
Esportiva Guineueta CF, amb 16 punts, es manté en el primer lloc. El CF Unificación
Llefià, amb 15 punts, segueix en segona posició gràcies a la victòria aconseguida contra
el CF Mollet UE per 2 gols a 0. El Sant Cugat FC segueix tercer amb 14 punts.
Per la seva banda, l’Escola Futbol Mataró CE, el CF Les Franqueses, la UE Rubí i el CF

Sabadell Nord estan empatats a 8 punts; i el CF Parets, últim, en té 3.
VÍDEO
Subgrup 2A: El CF Vilanova Geltrú segueix dominant en aquest subgrup.
El CF Vilanova Geltrú només ha pogut treure un punt de l’empat a 0 en la seva visita al
camp de la UD Vista Alegre, però manté la primera posició. La UD Viladecans, amb 13
punts, ha superat el tercer classificat (1-0), el FC Ascó, amb 11 punts.
En canvi, la UE Sant Ildefons amb 2 punts, el CE El Catllar amb 1 punt i el CF Gandesa,
sense puntuar, se situen a la part final de la taula d’aquest subgrup.
Subgrup 2B: El CFJ Mollerussa és el líder destacat, amb 5 punts de marge sobre el
segon.
El CFJ Mollerussa, amb 19 punts, ha golejat l’FC Alcarràs per 5 gols a 1, refermant el seu
liderat. En segon lloc, el FC Borges Blanques, 14 punts, ha empatat a 0 davant el FC
Martinenc. I el tercer classificat, l’Atlètic Sant Just FC, amb 12 punts, ha empatat a 1 amb
el CF Can Vidalet.
En canvi, el FC Martinenc, el CF Can Vidalet i el CE Atlètic Lleida 2019 tenen 8 punts. Per
la seva part, el CF Martorell n’ha aconseguit 5, i l’FC Alcarràs tanca la classificació amb 4
punts.
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