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Quàdruple empat al liderat del grup 3 amb CF Can Vidalet, FC Santboià, FC Santfeliuenc

i UE Valls

Grup 1: El FC L'Escala continua amb pas ferm al liderat i un ple de victòries 

El conjunt altempordanès va superar per la mínima el CE Escola de Futbol Mataró (0-1).

Derrota de la UE Can Gibert a Vilatenim (2-1). Victòria meritòria del CF Lloret davant el

CF Torelló  (2-3)  per  continuar  a  la  part  alta.  El  CF Caldes  Montbui  goleja  un AEC

Manlleu (4-1) que trenca la ratxa positiva. La UE Vic es retroba amb la victòria contra

l'Escola Bosc de Tosca (0-1). Empat a 2 entre l'EC Granollers i el CF Parets. Victòria del CE

Banyoles davant el CF Mollet (0-1) que deixa els molletans, una setmana més, com a

cuers del grup. Duel de necessitats entre CD Bescanó i Palamós CF que es van endur els

locals per 3 a 1. 

Grup 2: CE Atlètic Lleida i CFJ Mollerussa agafen avantatge

Els dos conjunts lleidatans guanyen per continuar el  frec a frec al  capdavant de la

classificació. El líder, l'Atlètic Lleida va superar per 2 a 1 el CF Unificación Llefià, mentre

que el Mollerussa es va desfer de la UE Rubí (3-0). El CE Sabadell 'B' perd pistonada a la

part alta després de veure's sorprès pel CF Escola Esportiva Guineueta a l'Olímpia (0-1).



Empat  a  1  entre  FC Pirinaica  i  CF Igualada en un duel  vibrant.  El  FC Sant  Cugat

aconsegueix la segona victòria del curs en un festival golejador davant la UD San Mauro

(4-3). El FC Martinenc supera per la mínima el CF Balaguer, que continua a baix de la

taula. Victòria d'oxigen per la UA Horta en la seva visita al CD Turó Peira (2-1). En el partit

de cuers, la UE Tàrrega es va imposar sobre el CA Alpicat (1-2). 

Grup 3: La zona alta es comprimeix amb un quàdruple empat al liderat

Empatats a punts i amb la mateixa diferència de gols trobem a CF Can Vidalet i FC

Santboià. Els primers van guanyar 3 a 2 el Reus CF Reddis i els segons es van desfer del

Cambrils Unió CF (3-0). El FC Santfeliuenc va perdre dos punts en el duel davant el FC

Atlètic Sant Just (1-1). Amb la fletxeta cap amunt trobem una UE Valls que suma una

nova victòria davant el CE Europa 'B' (3-1) i tanca el grup d'equips amb 13 punts. Bona

dinàmica del CF Martorell malgrat l'empat sense gols amb el CF Vilanova i la Geltrú. Salt

a la classificació de la UD Viladecans gràcies a la victòria per 2 a 0 davant el CF Molins de

Rei, encara sense sumar de 3. Tercer triomf consecutiu del filial de l'AE Prat, en aquest

cas triomf contra El Catllar (1-0). S'estrena en el caseller de victòries un CP Sarrià que va

suar de valent per superar el cuer del grup, el FC Ascó (3-2). 
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https://www.youtube.com/watch?v=vPQhJjIoEJM

