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El Tona, l'Ascó, el Sant Cugat i el Mollerussa lideren els quatre Subgrups de la Primera

Catalana.

Subgrup 1A: El Tona no afluixa i continua líder

La victòria del Tona per 2 a 0 davant el Vic Riuprimer REFO FC li permet seguint liderant

el  Subgrup amb 33  punts.  Segon és  el  Lloret  amb 29 punts,  que ha golejat  a  La

Jonquera per 1 a 6. Al tercer lloc de la taula es situa L’Escala amb 26 punts, que aquesta

jornada ha empatat a 1 al camp del Llagostera ‘B’.

Subgrup 1B: El Sant Cugat assoleix el liderat en detriment de la Guineueta

Els tres punts aconseguits pel Sant Cugat contra el Mollet (2-1) li  permet assaltar el

liderat després que la Guineueta perdés a Mataró per 2 a 1. Tots dos equips lideren la

classificació amb 31 punts. A la tercera plaça es troba l'EF Mataró amb 27 punts.

VÍDEO

Subgrup 2A: L’Ascó amplia el seu avantatge a la classificació

L’Ascó és el primer classificat amb 29 punts en guanyar al Sant Ildefons per 0 a 2. El

Gavà,  que aquesta jornada ha descansat,  és  segon amb 25 punts.  I  el  tercer  és  el

Vilanova amb 24 punts, el qual ha perdut aquesta jornada per 2 a 3 contra el Santboià.

https://www.youtube.com/watch?v=783pSIvPmdc


Subgrup 2B: El Mollerussa puja a la primera posició

El Mollerussa ha aprofitat la punxada del Borges Blanques i se situa líder amb 32 punts

després de guanyar el Solsona per 3 a 0. El Borges Blanques és ara el segon amb 31

punts en perdre contra el Can Vidalet per 2 a 1. A la tercera plaça es situa, precisament,

el Can Vidalet amb 30 punts.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=7psL4f-Ks_c

