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El cap de setmana de l’1 i 2 de maig s’ha celebrat la quarta jornada de la Segona Fase

del Grup 5 d’aquesta categoria Nacional.
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Fase d’ascens directe a Segona RFEF

El líder de la classificació i ja ascendit a la Segona RFEF, el CE Europa, amb 53 punts, ha

sucumbit davant l’EC Granollers per 3 gols a 1, que ha sumat 36 punts. El Terrassa FC

s’ha col·locat a la segona posició, amb 44 punts, gràcies a la victòria per 1-2 enfront el FC

Cerdanyola Vallès. Per la seva banda, el Girona FC ‘B’, quart amb 43 punts, s’ha imposat

1-0 al FC Vilafranca, que ocupa la tercera posició, també amb 44 punts.

Fase de promoció d’ascens a Segona RFEF

El Sant Andreu lidera la classificació amb 38 punts tot i haver perdut 1-2 contra la UE

Castelldefels, que ocupa la sisena plaça amb 32 punts. El CP San Cristòbal, segon amb

34 punts, ha empatat a 1 en la seva visita al camp de la Fundació Esportiva Gramenet,

cinquena amb 33 punts. Al seu torn, la UE Vilassar Mar també té 34 punts, ocupa la

tercera posició i ha empatat a 0 davant el CE Manresa, quart amb 33 punts.

Fase per a la permanència a Tercera Nacional



La Pobla Mafumet, líder amb 33 punts, ha perdut els tres punts del cap de setmana

davant la UE Sants per 2 a 1. El segon classificat, el Peralada, també amb 33 punts, se

n’ha beneficiat guanyat 1-0 al FC Santfeliuenc, tercer amb 29 punts. Al seu torn, la UE

Figueres, quart amb 28 punts, ha sumat una treballada victòria per 2 a 0 davant la

Monta. Per la seva part, el duel entre la U.At. Horta i el CF Igualada ha quedat ajornat.
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https://www.youtube.com/watch?v=LYGfHp54L3c

