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El CE Bescanó, l’AEC Manlleu i el CE Atlètic Lleida, campions d’hivern dels tres grups de

Primera Catalana.
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Grup 1: Es comprimeix la part alta de la taula: els quatre primers classificats, en tres

punts

El CE Bescanó, líder en solitari amb 27 punts, s’ha proclamat campió d’hivern malgrat

caure golejat  per  4  a  0  contra el  CF Mollet  UE,  tercer  amb 26 punts,  al  Germans

Gonzalvo. El segon classificat, el FC Escala, amb 26 punts, no ha aprofitat l’ensopegada

del líder i també ha perdut per 2 a 1 contra el CF Parets, que ocupa la quarta posició

amb 24 punts.

Grup 2: L’AEC Manlleu cau derrotat contra el Sant Just Atlètic FC però segueix líder

L’AEC Manlleu, líder en solitari amb 28 punts, ha caigut derrotat per 2 a 0 al camp del

Sant Just Atlètic FC, però igualment s’ha proclamat campió d’hivern. Ocupa la segona

plaça amb 26 punts la UE Tona, que ha doblegat per 1 a 0 la UE Sant Ildefons. El tercer

classificat, el Sant Cugat FC, amb 24 punts, ha derrotat per 2 a 0 el Vic Riuprimer REFO

FC. Tanca les posicions capdavanteres la UE Vic, que ha golejat per 3 a 0 el CF Sabadell



Nord.

Grup 3: Victòria solvent del CE Atlètic Lleida per consolidar-se en el liderat

El CE Atlètic Lleida s’ha proclamat campió d’hivern, amb 25 punts, després de vèncer

per 3 s a 1 el CF Solsona. El tercer classificat, la UE Rapitenca, amb 22 punts, ha superat

per 2 el CE Catllar. Tanca la zona noble de la taula la UD Viladecans, també amb 22

punts, després d’empatar sense gols al camp del FC Alcarràs.
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https://www.youtube.com/watch?v=P4ui_r_K2gY

