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El FC Escala, l’AEC Manlleu i el CE Atlètic Lleida són els líders dels tres grups de la

categoria després de jugar-se la jornada 14 de lliga.
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Grup 1: El FC Escala i el CF Mollet UE, empatats a punts en la primera plaça

El FC Escala, amb 29 punts, s’ha imposat al CF Les Franqueses per 2 a 1 i recupera de

nou el  liderat del  grup.  El  CF Mollet  UE,  també amb 29 punts,  ha enllaçat la seva

cinquena victòria consecutiva després de superar per 1 a 0 el CE Mataró EF. El tercer

classificat, el CE Bescanó, ha vist com s’ha ajornat el seu partit al camp del CF Parets,

que ocupa la quarta posició.

Grup 2: L’AEC Manlleu i la UE, junts al capdavant de la classificació

L’AEC Manlleu, amb 29 punts, ja no és líder en solitari després d’empatar a 1 contra el CF

Can Vidalet.  La UE Tona, segon també amb 29 punts,  s’ha imposat per 3 a 1  el  FC

Santfeliuenc en un duel que ha dominat amb solvència. Ocupa la tercera plaça, amb 27

punts, el FC Sant Cugat, que ha derrotat la UE Rubí per 2 a 0 en una gran actuació

col·lectiva.

Grup 3: El CE Atlètic Lleida i el CF Vilanova Geltrú lideren la taula



El CE Atlètic Lleida, amb 26 punts, ha perdut la seva condició de líder en solitari després

d’empatar a 1 davant la UD Viladecans. El CF Vilanova Geltrú, segon també amb 26

punts, ha vençut per 2 a 0 el FC Alcarràs. El tercer classificat, la UE Rapitenca, amb 25

punts, encadena el seu quart triomf de manera consecutiva després d’imposar-se 1 a 2

al camp del CF Igualada.
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https://www.youtube.com/watch?v=OQZ_pAfJCZc

