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El CE Bescanó, l’AEC Manlleu i l’FC Vilafranca són els nous líders dels tres grups de

Primera Catalana després de disputar-se la 12a jornada de lliga.
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Grup 1: Victòria d’un CE Bescanó que aprofita la derrota de l’FC Escala per assaltar el

liderat

El CE Bescanó és el nou líder del Grup 1 de la Primera Catalana, amb 27 punts, després

de superar l’FC Martinenc per 2 a 0, i aprofitar l’ensopegada de l’FC Escala, ara segon

classificat amb 26 punts, davant el CF Mollet UE per 2 a 3, que ocupa la tercera posició

amb 23 punts. Tanca les posicions capdavanteres el CF Parets gràcies al seu triomf per 0

a 1 contra el CF Les Franqueses.

Grup 2: L’AEC Manlleu segueix dominant la taula amb mà de ferro

L’AEC Manlleu, líder en solitari amb 28 punts, continua dominant la classificació amb

fermesa després de vèncer la U. At. Horta per 3 a 1. El segon classificat amb 23 punts, la

UE Tona, s’ha imposat al camp del CF Sabadell Nord per 1 a 2. Ocupa la tercera plaça

amb 22 punts l’FC Santboià, que ha empatat a 2 amb la UE Sant Ildefons. Tanca les

posicions capdavanteres el Sant Cugat FC, que ha tombat l’FC Santfeliuenc per 0 a 2.



Grup 3: El líder CF Vilanova Geltrú perd però segueix mantenint la primera plaça

El CF Vilanova Geltrú, líder en solitari amb 23 punts, ha caigut derrotat per 1 a 0 en la

seva visita al camp de la UD Viladecans, que ocupa la tercera posició amb 21 punts. El

segon  classificat  amb  22  punts,  el  CE  Atlètic  Lleida,  ha  superat  per  0  a  1  el  CFJ

Mollerussa en un duel anivellat. La UE Rapitenca, quarta classificada amb 19 punts, ha

golejat per 1 a 4 el CF Borges Blanques.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZNulUAA91Uk

