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Els equips catalans que de la Segona Divisió ‘B’ ja han disputat els primers partits de les

fases d’ascens i de permanència de la categoria.
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Fase d’ascens a la Segona Divisió ‘A’

El Nàstic de Tarragona ha empatat a 2 davant el Villareal CF ‘B’; el FC Barcelona ‘B’ ha

obtingut una victòria per 2 a 1 enfront el CF Alcoyano. I l’FC Andorra també ha guanyat

al seu rival, la UD Ibiza-Eivissa per 1 gol a 0.

En  la  classificació,  la  UD  Ibiza-Eivissa  està  en  primer  lloc  amb  40  punts  i  2,11  de

coeficient; el filial blaugrana està segon amb 37 punts i 1,76 de coeficient; el Nàstic de

Tarragona és tercer amb 36 punts i 1,71 de coeficient; i els andorrans son cinquens amb

34 punts i 1,62 de coeficient.

Fase d’ascens a la Primera RFEF

Jornada rodona per als tres equips catalans. El CF Badalona ha superat el CF La Núcia

per 4 gols a 1; el Lleida Esportiu també ha obtingut una victòria davant l’Hércules de

Alicante CF per 1-0; i la UE Cornellà ha guanyat 3-0 a l’Atlético Levante UD.

Així doncs, el primer lloc de la classificació l’ocupa la UE Cornellà amb 32 punts i 1,52 de



coeficient; el CF Badalona és segona amb 31 punts i 1,48 de coeficient; la UE Llagostera

està en tercer lloc amb 29 punts i 1,45 de coeficient; i el Lleida Esportiu és quart amb 30

punts i 1,43 de coeficient.

Fase de permanència a la Segona Divisió ‘B’

El RCD Espanyol ‘B’ ha superat el Valencia-Mestalla per 2 gols a 1; l’AE Prat ha perdut

enfront el SCR Peña Deportiva per 1 a 2; la UE Olot ha guanyat 1-0 a l’Atzeneta UE; i el CE

L’Hospitalet també ha obtingut una victòria davant l’Orihuela CF per 4 gols a 1.

En la classificació, el filial blanc-i-blau és segon amb 26 punts i 1,24 de coeficient; el CE

L’Hospitalet està en tercer lloc amb 25 punts i 1,19 de coeficient; la UE Olot és cinquè

amb 21 punts i 1 de coeficient; i l’AE Prat està en sisena posició, també amb 21 punts i 1

de coeficient.
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https://www.youtube.com/watch?v=y3fFp-TEUlQ

