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El FC L'Escala encaixa la primera derrota; CE Atlètic Lleida i CF Can Vidalet continuen al

capdavant del grup 2 i 3, respectivament
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Grup 1: Ensopegada sorprenent del FC L'Escala i primera victòria per al CF Mollet 

La gran sorpresa de la jornada la va donar l'EC Granollers amb la seva victòria davant el

líder, el FC L'Escala per un ampli 5 a 1. El CF Caldes de Montbui i la UE Figueres van

aprofitar l'ensopegada de l'equip altempordanès per retallar a cinc punts la distància.

Els primers van guanyar per 2 a 3 davant el Palamós CF i els segons van endur-se els

tres punts de Manlleu en tres minuts de bogeria (1-2). Segona derrota consecutiva de la

UE Can Gibert, aquest jornada contra el CF Parets (4-1). Salt important a la classificació

per a un UE Vic que encadena dues victòries consecutives gràcies al  triomf per la

mínima davant el CD Bescanó. El CF Lloret es va veure sorprès per l'Escola de Futbol

Bosc de Tosca, que en va tenir suficient amb una diana per treure els tres punts. El CE

Banyoles va lligar els tres punts a casa en un partit igualat enfront el CF Torelló (2-0). Els

del Pla de l'Estany ensumen les posicions d'ascens. En el duel de la cua de la taula, el

CF Mollet va sumar la primera victòria de la temporada i iguala a 5 punts el CE Escola de

Futbol Mataró. 



Grup 2: El CE Atlètic Lleida continua com un cohet a ritme de 'Sweet Caroline' 

Victòria  treballada  del  conjunt  lleidatà  a  domicili  davant  el  CF  Balaguer  (1-2)  per

continuar invicte al capdavant del grup. El CFJ Mollerussa manté la segona posició tot i

no disputar el seu partit davant el CE Sabadell 'B' per la coincidència amb el duel de

copa dels de Jordi Cortés. La UE Rubí es fa fort amb un festival golejador amb la visita

del FC Pirinaica a Can Rosés. Triomf a domicili del FC Sant Cugat, que va doblegar la UE

Tàrrega (1-3). El CF Unificación Llefià es retroba amb la victòria al Municipal en detriment

del CD Turó Peira (2-1). Empat a 1 al CF Escola Esportiva Guineueta - FC Martinenc i al UA

Horta - Club Atlètic Alpicat. Tres victòries en quatre partits per un UD San Mauro que es

consolida a la zona mitjana, l'última, davant el CF Igualada (2-1). 

Grup 3: CF Can Vidalet i UE Valls empaten a punts al liderat, en una jornada amb 6

partits decidits per la mínima 

Els dos conjunts van guanyar els seus partits per 1 a 0. El CF Can Vidalet es va desfer del

FC Santfeliuenc amb un gol  al  darrer  minut  de partit,  mentre  que la  UE Valls  va

aguantar el gol al minut 50 contra el FC Atlètic Sant Just. El Reus CF Reddis s'aferra al

grup capdavanter amb la seva victòria a Viladecans (0-1).  Per  la  seva banda,  el  FC

Santboià no va poder rascar cap punt a El Catllar (1-0). L'AE Prat 'B' va treure petroli del

partit davant el CF Martorell amb tres punts d'or (0-1). El CF Vilanova i la Geltrú guanya,

cinc partits després, davant el cuer, el CF Molins de Rei (0-1). Fletxeta verda verda del CP

Sarrià amb la segona victòria seguida, aquesta jornada contra el CE Cambrils Unió (0-2).

Per  últim,  empat insuficient  per  a  CE Europa 'B'  i  FC Ascó (0-0),  els  dos conjunts

continuen a la part baixa. 

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbvBdA2nXqI

