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El CF Montañesa,  la UE Tona i  la UE Rapitenca són els líders dels tres grups de la

categoria després de disputar-se la jornada 26 de lliga.
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Grup 1: El CF Montañesa tanca el curs amb una golejada contra la UE Llagostera-Costa

Brava ‘B’

El  CF  Montañesa,  campió  incontestable  del  grup,  ha  tancat  una  temporada

extraordinària amb una golejada per 5 a 0 contra el filial de la UE Llagostera-Costa

Brava.  El  CF Lloret acaba en segona posició després de golejar per 6 a 1  la  UE La

Jonquera. La tercera plaça l’ocupa el FC l’Escala, que no ha pogut passar de l’empat a 1

contra el CF Parets. Tanca les posicions capdavanteres el CF Mollet UE, malgrat caure

derrotat per 2 a 0 contra el CE Bescanó.

Grup 2: La UE Rubí certifica la salvació davant d’un CE Júpiter que haurà d’esperar

La UE Tona ha finalitzat el curs amb una victòria elèctrica per 3 a 4 al camp de la UE

Sant Ildefons. L’AEC Manlleu conserva la segona posició empatant a 1 contra el Sant Just

Atlètic FC, tercer classificat. Tanca les posicions nobles la UE Vic gràcies al seu triomf per

0 a 5 contra el CF Sabadell Nord. Per la seva banda, la UE Rubí certifica la seva salvació



davant un CE Júpiter que haurà d’esperar que finalitzi la lliga al Grup 3 per conèixer el

seu futur (3 a 2).

Grup 3: La UE Rapitenca reforça el seu liderat i amplia el seu coixí de punts

La UE Rapitenca, líder en solitari amb 48 punts, ha reforçat el seu liderat i amplia el seu

coixí a 5 punts amb el segon després de tombar per 0 a 1 la UD Vista Alegre. El segon

classificat, el CFJ Mollerussa, amb 43 punts, ha doblegat per 4 a 2 el FC Alcarràs. El

tercer classificat amb 42 punts, la UE Valls, no ha pogut passar de l’empat sense gols

contra la UE Tàrrega.
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https://www.youtube.com/watch?v=ffBCiSj72KU

