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Tona,  Guineueta,  Ascó  i  Borges  Blanques  lideren  les  classificacions  dels  quatre

Subgrups de Primera Catalana.
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Subgrup 1A: El Tona, malgrat empatar a casa amb el Manlleu, continua líder  

El Tona no ha passat de l’empat a 2 com a local contra l’AEC Manlleu. Malgrat tot, la UE

Tona segueix ferm liderant el grup amb 30 punts. El Lloret, segon, també ha empatat a

un com a local contra el Vic Unió Esportiva Club i no segueix segon a la taula amb 26

punts. L’Escala se situa tercer amb 25 punts, els mateixos que el Manlleu, després de

golejar a La Jonquera per 6 a 1.

Subgrup 1B: La Guineueta continua ferm liderant el Subgrup malgrat empatar

La Guineueta lidera el Subgrup 1B amb 31 punts en empatar al camp de Les Franqueses

a 1.  A la segona posició continua el Sant Cugat amb 28 punts gràcies a l’empat a 1

assolit al camp del Júpiter.  La tercera plaça l’ocupa Les Franqueses amb 27 punts.

VÍDEO

Subgrup 2A:  L’Ascó lidera el grup en derrotar el seu rival directe, el Gavà

L’Ascó és el líder del grup, amb 26 punts, després de guanyar el seu rival més directe a

la taula,  el  Gavà, per 1  a 0.  El Gavà s’ha situat en segona posició,  amb 25 punts.  El

https://www.youtube.com/watch?v=fpP8OdjSrSw


Vilanova i la Geltrú el segueix de ben a prop, amb 24 puts, malgrat caure derrotat per 2

a 1 davant la Rapitenca.

Subgrup 2B: El Borges Blanques manté la primera posició

El Borges Blanques continua liderant el grup amb 31 punts en guanyar per 3 a 1 a

l’Atlètic  Sant  Just.  El  Mollerussa  és  el  segon  classificat  amb  29  punts,  després  de

guanyar per 3 a 1 al FC Martinenc. El Can Vidalet ocupa la tercera plaça amb 27 punts

en golejar per 0 a 4 a l’Alcarràs.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgWWYwomqeQ

