Resum i gols de la jornada 17 de Primera Catalana (Grup 1 i 2)
F. AMATEUR | 07/06/2021

El Tona, la Guineueta, l’Ascó i el Mollerussa lideren els quatre Subgrups de la Primera
Catalana.
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Subgrup 1A: El Tona segueix líder malgrat perdre aquesta jornada
Malgrat caure derrotat al camp del Bescanó per 1 a 0, el Tona manté la primera posició
amb 33 punts. Segon és el Lloret, amb 29 punts, però aquesta jornada no ha puntuat
perquè s’ha ajornat el partit que havia de disputar contra el Llagostera ‘B’. A la tercera
posició es troba L’Escala, que ha guanyat el Manlleu per 2 a 1 i empata a punts amb el
Lloret, 29.
Subgrup 1B: La Guineueta recupera el lideratge
La Guineueta torna a ser líder del Subgrup amb 34 punts després de guanyar el seu
rival directe, el Sant Cugat, per 1 a 0. Els vallesans són ara segons amb 31 punts. A la
tercera plaça es troba el Mataró, amb 28 punts, que aquesta jornada no ha passat de
l’empat a 0 casa contra Les Franqueses.
VÍDEO
Subgrup 2A: L’Ascó es proclama campió i jugarà la promoció
L’Ascó, amb 32 punts, s'ha proclamat campió d’aquest Subgrup 2A, després de guanyar

el Viladecans per 2 a 1. Amb aquesta victòria, l'equip de la Ribera d'Ebre s'assegura la
plaça per disputar el play-off d'ascens a Tercera RFEF, a manca d'una jornada per
acabar-se la fase regular. La Rapitenca és segon amb 29 punts, i tampoc ha fallat en el
partit que ha disputat contra el Gavà (3-1). Tercer és el Vilanova amb 27 punts, que
aquesta jornada ha golejat al Vista Alegre per 4 a 2.
Subgrup 2B: El Mollerussa, a dalt
Una jornada més, el Mollerussa segueix liderant el Subgrup 2B amb 35 punts. Aquest
cap de setmana ha golejat per 1 a 4 a l’Alcarràs. El Borges Blanques és segon a la
classificació amb 34 punts, només a un del líder després de guanyar el Martinenc per 2
a 1. A la tercera plaça, està el Can Vidalet amb 33 punts, que aquesta jornada ha
aconseguit una important victòria fora de casa contra l’At. Lleida per 0 a 1.
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