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L’Escala, el Vilanova, la Unificació Llefià i el Mollerussa encapçalen les classificacions dels

quatre subgrups de Primera Catalana.
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Subgrup 1A: L’Escala tomba el Tona per la mínima i assalta el liderat

El Tona s’ha situat líder amb 17 després de superar per 0 a 1 l’Escala, que ara ocupa la

segona posició amb la mateixa puntuació. El tercer classificat amb 16 punts, el filial del

Llagostera, ha caigut derrotat per 2 a 0 en la seva visita a Palamós, cinquè amb 15 punts.

A la part baixa de la taula, el Vic, que ha vist ajornat el seu encontre contra el cuer La

Jonquera, ocupa l’avant penúltima plaça. El penúltim classificat, el Vic Riuprimer REFO,

ha tornat amb les mans buides del seu desplaçament a Bescanó (2 a 0).

Subgrup 1B: La Unificació Llefià derrota la Guineueta i es col·loca primer

La Unificació Llefià s’ha col·locat líder, amb 18 punts, gràcies a la seva victòria per 1 a 2 al

camp de la Guineueta, que ara és segon amb 16 punts. Per la seva banda, el Sant Cugat,

malgrat no jugar aquesta jornada, ocupa la tercera posició amb 14 punts.

A la part baixa de la taula, el Mataró, que ha vist aplaçat el seu encontre davant el Sant

Cugat, és l’avant penúltim amb 8 punts. Amb la mateixa puntuació es troba el Sabadell



Nord,  penúltim,  després  de  caure  derrotat  per  2  a  1  davant  el  Júpiter.  Tanca  la

classificació el Parets amb 6 punts, malgrat endur-se el derbi davant el Mollet per 0 a 1.

VÍDEO

Subgrup 2A: El Vilanova Geltrú segueix dominant amb solvència

El Vilanova Geltrú, líder amb 18 punts, ha sumat una treballada victòria per 4 a 2 contra

El Catllar en un encontre obert i amb alternatives. L’Ascó, segon amb 14 punts, s’ha

emportat un merescut triomf per 2 a 1 davant el Vista Alegre. Al seu torn, el Viladecans,

tercer amb un punt menys, ha descansat aquest cap de setmana.

A la part baixa de la taula, el Sant Ildefons, avant penúltim amb 2 punts, s’ha emportat

una golejada en el seu desplaçament al camp de la Rapitenca (6 a 0). Al seu torn, El

Catllar, penúltim amb només 1 punt, ha perdut 4 a 2  a Vilanova. El cuer, la Gandesa, no

ha jugat aquesta jornada.

Subgrup 2B: El Mollerussa manté el liderat tot i perdre contra el Borges Blanques

La Mollerussa, líder amb 19 punts, ha vist reduït el seu coixí de punts després de caure

derrotat per 2 a 0 a mans del Borges Blanques, que ocupa la segona plaça amb 17

punts. El tercer classificat amb 15 punts, l’Atlètic Sant Just, ha sumat un valuós triomf en

la seva visita al camp del Tàrrega (0 a 1). Al seu torn, el Solsona, quart amb 14 punts, ha

obtingut tres punts cabdals contra l’Alcarràs (0 a 3).

A la part baixa de la taula, l’Atlètic Lleida, avant penúltim classificat amb 8 punts, ha

caigut derrotat per 2 a 3 contra el Martinenc en un partit emocionant. El penúltim

classificat, el Martorell, ha ensopegat a costa del Can Vidalet per 2 a 3. El cuer, l’Alcarràs,

ha perdut per 0 a 3 davant el Solsona.
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https://www.youtube.com/watch?v=ysCwLcvdNhI
https://www.youtube.com/watch?v=nnkWy2X_Eg4

