Núm. 5 · Gener 2019

2018 • 115 ANYS D’HISTÒRIA

#elCESdeTOTS
Compromís social

Josu,
incansable,
polivalent i
potent
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Benvolguts socis, sòcies i simpatitzants arlequinats,
Els 115 anys d’història d’aquest club demostren que el Centre d’Esports Sabadell és més que un club de futbol. L’envergadura i la notorietat de l’entitat han permès al llarg dels anys
consolidar diferents vessants més enllà de l’esportiu com a
eixos fonamentals del club. L’esport, i el futbol en concret, té
una força dins la societat que s’ha d’aprofitar, i des del Centre d’Esports col·laborem amb diferents entitats socials de
proximitat com la Fundació AVAN, la Fundació Atendis o, més
concretament en aquestes dates nadalenques, la Creu Roja i
el Rebost Solidari.
Aquest compromís social del club no seria possible sense el
suport i l’aportació dels socis, aficionats, patrocinadors i col·laboradors que se sumen a les accions socials. Enguany hem
multiplicat per cinc el quilograms de menjar recollits per a la
tradicional campanya del Rebost Solidari. En la mateixa línia, la
recollida de joguines en col·laboració amb la Creu Roja Sabadell, que aquest any ha portat el lema “Marca un gol en favor de la
infància” ha tornat a demostrar la consciència i solidaritat dels
arlequinats per aconseguir que en aquestes dates cap nen es
quedi sense joguina.
Els futbolistes del Centre d’Esports Sabadell, una temporada
més, no han volgut quedar-se al marge de les accions solidàries d’aquestes dates i han visitat dos hospitals de la ciutat
com són l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital Quirón Salud del Vallès
per entregar regals als nens i nenes que han de passar aquestes dates lluny de casa i compartir moments emotius.
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JOSU OZKOIDI
Josu Ozkoidi, 28 años, natural de Lasarte-Oria (Gipuzkoa). Es la segunda temporada en el CE Sabadell. Por
circunstancias del equipo ha debido
retrasar la posición, pero siempre con
potencia y polivalencia. Ese es Josu.
¿Cómo ves esta segunda temporada
en el club?
Es verdad que empecé jugando más
arriba y ahora me han puesto de lateral
izquierdo, pero personalmente yo me
encuentro muy bien. También de lateral
izquierdo estoy cómodo. Al equipo también lo veo bien. Más allá de los resultados, que creo que están siendo buenos
aunque siempre pueden ser mejores, las
sensaciones, comparadas con las del
año pasado no tienen nada que ver. Con
mucha ilusión y a seguir trabajando.
¿Qué ha cambiado?
El año pasado todo el equipo era nuevo y
este año se ha mantenido la base. Económicamente, el CE Sabadell también
ha dado un salto y los fichajes han sido
más potentes, ha habido más equilibrio.
Estando la base y conociéndonos más,
creo que es importante a la hora de
afrontar una segunda temporada, y eso
se ve en los resultados.
Con respecto a tu posición, comentabas cuando empezaste a jugar ahí que
tenías que mejorar en defensa, en los
uno contra uno.
¿Te notas que has mejorado, o aún
está el mejor Josu por llegar?
Todavía está por llegar. Siempre hay algo por mejorar. Es verdad que en
los primeros partidos me encontraba raro por
la orientación,
por estar más
atrás.
Pero
cada vez me
encuentro más
cómodo.
Me
sigue costando
el uno contra uno, y
creo que me va a seguir
costando, pero lo resuelvo
con otras cosas. Además, este equipo
lo bueno que tiene es que nos ayudamos
todos mucho. Que yo esté en un uno
contra uno con un extremo va a ocurrir
en contadas ocasiones porque me van a
ayudar. Estoy bastante contento.

¿Hay algunos equipos que tú creas que
van a estar arriba al final de temporada?
Sí. Si te soy sincero, antes de empezar
la temporada también me los esperaba.
Los que están ahora mismo arriba creo
que se mantendrán. Siempre hay algún
candidato que no te esperas. Pero los
que están arriba ahora y nosotros junto
con alguno más estaremos en la pelea.
Después, el fútbol es muy caprichoso y
se decidirá por detalles.
El tópico dice que en el fútbol del norte
se juega al balonazo y a correr. Tú que
vienes de jugar allí, ¿crees que hay diferencia con el grupo 3 o se juega más
o menos igual?
Lo que he notado en Catalunya es que
muchos equipos intentan jugar más
el balón desde atrás, no sé si por el FC
Barcelona. Sobretodo en pretemporada,
equipos de Tercera División y de inferiores categorías querían jugar con criterio.
En el País Vasco hay menos equipos que
quieran jugar el balón desde atrás. Son
más de transiciones rápidas. En este
grupo la competitividad es máxima. Creo
que es el grupo más difícil. Hay algunas
diferencias, sí.
El verano pasado te llegaron ofertas
para marcharte. ¿Qué hizo que te
quedaras?
Sobretodo que la base seguía, que el
proyecto era ambicioso y el vestuario,
que es de lo mejor que he visto y de lo
mejor que hay. En la ciudad también estoy muy a gusto. Fue muy fácil. La
verdad es que hablando
con Bruno y con Esteve, cuando me dijeron que querían
que renovase,
no dudé. Adelante.
¿Algún rinconcito de
la ciudad, de
esos a los que
te gusta ir?
La verdad es que
no salgo mucho de mi
calle. Allí tengo cafeterías,
tiendas para comprar comida… Por
ejemplo, la Rambla me gusta mucho. Por
allí voy a pasear y a tomar algo. La zona
del Ayuntamiento. Cuando quedo con
Nico o Arturo vamos al Eix Macià. Esas
dos zonas son las que más me gustan.

TIEMPO AÑADIDO
· Si no hubieras sido jugador, serías…
Profesor de educación física
· Un estadio que te haya impresionado:
Mendizorrotza
· Una serie de televisión:
La que se avecina
· Un menú ideal:
Pasta y pechuga de pollo
· Una canción:
Walking away, de Craig David
· El compañero de vestuario más
divertido:
Felipe Sanchón
· En las concentraciones duermes con...
Àngel Martínez
· Una anécdota divertida:
Cuando tenía 13 años se me olvidaron
las botas en un partido y tuve que jugar
con un 43. Yo calzaba un 40. Acabé con
los pies llenos de ampollas.
¿Hay algún bar de pinchos o taberna
en el que tú entres y digas “estoy en
Euskadi”?
Hay uno que me recomendó el míster. El
Urbasa, al lado del ayuntamiento. El año
pasado iba más que este año, la verdad.
Pero los pinchos están buenísimos y la
dueña es muy simpática.
¿Un mensaje para la afición?
Que sigan apoyándonos como lo hacen.
Que si puede unirse más gente que lo
haga, porque el proyecto es ambicioso y
muy bonito. Agradecerles también que,
tanto en la Nova Creu Alta como en los
campos de fuera, siempre hay gente.
Muchas gracias.
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CONTINUEM LLUITANT
A LA PART ALTA
El Centre d’Esports Sabadell ha tancat l’any 2018 en la zona alta
de la classificació del grup 3 de la Segona B. El mes de desembre ens ha deixat les dues cares de la moneda: dues victòries
de prestigi contra dos dels millors equips de la categoria i dues
derrotes que fan que ens haguem menjat els torrons amb un
gust agredolç. El primer partit del mes va ser a la Nova Creu Alta
contra l’Hércules, en el qual, el Sabadell va fer una segona part
brillant i un gol de Néstor en un contraatac de llibre va decidir el
partit a favor dels arlequinats. Amb l’impuls d’aquesta gran victòria, una setmana després el Centre d’Esports va obtenir els
tres punts de Castalia, on fins aleshores només ho havia aconseguit l’Alcoyano. I en els dos últims partits de l’any, l’efectivitat rival ha condemnat els arlequinats amb dues derrotes per la
mínima. Guions molt similars contra l’Alcoyano i l’Ejea: més ocasions i millor joc, però menys efectivitat que el rival en les àrees.

REGALA PASSIÓ ARLEQUINADA
Aquestes Festes regala passió arlequinada.
Viu el futbol de la ciutat a la Nova Creu Alta en
companyia d'amics i familiars.
• Gaudeix dels 11 partits més decisius, aprofita
els descomptes.
• 3 hores de guarderia els dies de partit.
• 10% de descompte familiar.
• 20% de descompte als pares i mares del futbol base.

Enganxa't al CES de tots i
formem un gran equip!!
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LA JUNTA GENERAL DEL CENTRE
D’ESPORTS SABADELL FC APROVA
L’AMPLIACIÓ DE CAPITAL

L’OPINIÓ

ALBERTO EDJOGO
Exjugador del CE Sabadell i analista futbolístic
Qüestió d’equilibri

El C.E. Sabadell FC, S.A.D va celebrar la tarda del 19 de desembre
al domicili social de l’entitat la Junta General d’Accionistes que va
comptar amb la participació del 87,86% del capital social. Sota
la presidència d’Esteve Calzada, es van debatre tots els punts
de l’ordre del dia i, després de totes les intervencions que els
diferents assistents van realitzar, es van aprovar les propostes
realitzades pel Consell d’Administració amb el vot favorable del
56,77% del capital present a la sessió. Els acords presos inclouen
l’aprovació d’una web corporativa així com la reducció del valor nominal de les accions que integren el capital social, que queden en
3€, així com una ampliació de capital per import de 900.000€ amb
dret de subscripció preferent per part dels actuals accionistes.
Com a resultat dels acords adoptats, es van modificar els articles
corresponents al règim de convocatòria de les futures juntes generals, així com el capital social de la companyia. Abans de finalitzar, el President del Consell, Esteve Calzada, va fer una presentació de la situació global de l’entitat i les línies mestres del seu
projecte. La sessió es va desenvolupar amb normalitat, es van
debatre les discrepàncies i els precs presentats pels accionistes
i va finalitzar amb l’agraïment a tots els accionistes presents pel
seu suport a les mesures proposades.

QUI ÉS QUI?

Antoni Martínez,
Coordinador de l’Àrea Social del club
Soci número 52, Antoni Martínez va
començar a col·laborar de forma voluntària al club l’any 2006, sota la presidència de Joan Soteras, quan va entrar
a l’Àrea Social del Centre d’Esports Sabadell. En els primers anys, no només
s’ocupava dels aspectes socials del
club, sinó que també ajudava en les
gestions administratives. L’Antoni explica que donava un cop
de mà en el que feia falta per tal que el Sabadell pogués seguir
endavant. Durant aquests anys, l’Antoni ha estat l’enllaç del
club amb entitats, associacions, ONG i també amb les escoles
que han vingut a visitar la Nova Creu Alta. Una de les anècdotes que explica és el patrocini del Centre d’Esports Sabadell a
un cotxe de competició on s’hi podia llegir “CES”. Una dedicació pel Centre d’Esports que l’Antoni expressa com “una satisfacció evident pel meu sentiment pel club”.

La Segona Divisió B és una de les categories més complicades que hi ha al
futbol per diferents motius. En tan sols
una setmana pots passar de jugar a un
immens estadi de gespa natural amb una
graderia imponent a jugar a un camp de
gespa artificial amb reduïda capacitat
per rebre espectadors com l’Almozara, la llar del CD Ebro.
No només l’escenari és heterogeni, sinó que també ho són
els equips que hi participen a la categoria. Hi ha uns quants
filials explícits com Barça, Espanyol, València o Villarreal, hi
ha altres filials encoberts com el Teruel o el Peralada, i hi ha
primers equips d’allò més dispars. Històrics que somien amb
un retorn immediat al futbol professional com l’Hércules, un
CD Castellón que duia una dècada al pou de la Tercera Divisió,
o el nostre CE Sabadell, que aquesta temporada compta una
plantilla preparada per fer un salt de qualitat. Si tots aquests
arguments encara us semblen curts, afegim-ne el més important: la competitivitat d’una lliga cada cop més ajustada. Marcadors curts, molts empats i victòries per la mínima. Sense el
Mallorca ni l’Elche a l’horitzó, podríem pensar que estem més
a prop del somni d’accedir a la promoció d’ascens, un somni
que tots els arlequinats tenim a tocar quan tanquem els ulls
cada nit.
En un context tan complex com el que acabem de dibuixar els
equips han de preparar cada partit amb la voluntat de controlar el màxim número de detalls possibles, perquè cadascun
d’aquests detalls, qualsevol matís, pot decantar la balança i
donar tres punts que saben a glòria. Entre tots els equips que
estan a dalt de la taula, hi ha un denominador comú que els
defineix. Exceptuant els dos filials (Barça i Villarreal) la resta
dels cinc equips que encapçalen la classificació (Lleida, Hércules, Atlètic Balears, Cornellà i CE Sabadell) comparteixen
l’esquema de joc més equilibrat que existeix: el 1-4-4-2. Amb
aquest esquema, aportes solidesa a totes les línies. Tens dos
futbolistes que ocupen les bandes, tens el passadís central
cobert amb molts jugadors, et permet defensar les jugades
amb un mínim de cinc o sis jugadors i et permet atacar amb
artilleria suficient per generar perill.
Els jugadors són els que potencien els sistemes. L’exuberància atacant del Lleida amb dos davanters de primera línia com
Juanto i Pedro fa de l’equip blau un conjunt molt contundent.
A l’altre extrem, en la vessant més conservadora, trobem un
Hércules menys generós combinat amb una solidesa defensiva que el converteix en l’equip menys golejat. El CE Sabadell
d’aquesta temporada està complint registres en atac, generant jugades d’atac guiades pel talent d’Antonio Domínguez,
Felipe Sanchón o Néstor Querol, en espera de l’aportació
golejadora que esperàvem d’Edgar i que tots esperem a partir del Nadal. A nivell defensiu, és cert que s’han rebut uns
quants gols de més en partits que s’han descontrolat massa.
Lluitar per la fase d’ascens sembla una tasca titànica, i de fet
ho és, però si l’equip és capaç de retocar aquests dos aspectes seguirem amb llicència per somiar.
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HISTÒRIA ARLEQUINADA

115 anys de vida i des de la Comissió
de la Memòria Històrica volem ressaltar
com es va gestar la creació del nostre
club amb aquest article. En primer lloc i
el més important és que sí, el CE Sabadell FC ha complert 115 anys de vida
El Javier Máiquez és un soci arlequinat i
integrant de la comissió de memòria històrica del Centre d’Esports Sabadell. Durant molts anys ha dedicat el seu temps
lliure al Centre d’Esports duent a terme
un laboriós treball de recopilació d’escuts i insígnies del club desde la seva
fundació l’any 1903.
Tot va començar quan Javier va decidir recopilar tots els escuts dels equips de la
ciutat que va derivar en un llibre publicat
l’any 2013 “La història del futbol a Sabadell”. Un cop acabat el llibre va pensar
que no era suficient i que la seva passió
l’havia de dedicar al club més important
de la ciutat.
No va ser una feina fàcil sinó tot el contrari. A vegades la dificultat era que no
es trobava l’escut d’un any en concret, i
d’altres que en un mateix any l’equip en

durant l’any 2018. Va ser l’11 de desembre? Tenim ben clar, i així ho reflecteix
l’acta fundacional del club del 5 de juny
de 1906, que l’entitat, com a estructura
organitzada, ja existia des del 1903. Ara
bé, a dia d’avui l’únic document que hem
trobat que ens apropa a la data exacta
de creació del club és el llibre “Història
del futbol a Sabadell” de Josep Rosell
Casablancas. En aquest llibre l’autor parla amb molta exactitud d’històries que
ell mateix va viure en primera persona
a principis del segle XX, però pel que fa
a la fundació del club ho resumeix de la
següent manera: “El Centre d’Esports
va néixer oficialment a darrers de 1903,

per bé que feia prop de dos anys que els
seus iniciadors jugaven ja a futbol”. La
conclusió a la qual s’ha arribat segons
els documents existents és que el futbol a Sabadell va arribar el 1901 de la
mà dels germans Joan i Quimet Saus, i
que el 1903 més d’una vintena d’aficionats al futbol ja estaven organitzats per
constituir un equip amb la seva estructura. L’equip no es va inscriure oficialment fins el 5 de juny de 1906, degut a la
necessitat de llogar un terreny de joc, en
el qual es va construir la Creu Alta, per tal
de practicar aquest esport. Així doncs, el
CE Sabadell es va establir o crear el 1903
i es va registrar oficialment el 1906.

feia servir fins a quatre de diferents. El
hobby d’en Máiquez es va convertir gairebé en una feina. El soci arlequinat sempre
recorda un mes d’agost que es va passar
a l’arxiu històric de Sabadell, de dilluns a
divendres, cinc hores diàries rebuscant
qualsevol informació sobre aquell escut
que se li resitia. Perque no només es trobar l’escut sinó també datar-lo exactament a l’any que correspon.
Pel que fa a les insignies, en Javier Máiquez posseeix la major col·lecció que
existeix al món sobre el nostre club.
Aquesta consta de més d’un centenar
d’insígnies del CES. Entre elles trobem
algunes curiositats com per exemple
que no va ser fins l’any 1913 que va a
aparèixer l’arlequinat o que durant els
anys de la Guerra Civil i fins el 1954 es va
substituir per obligació la bandera cata-

lana per la bandera española i, fins i tot,
va desaparèixer la ceba per donar pas a
una pilota. Aquestes insignies no son escuts oficials del club sino la imatge que
es feia servir als cromos, a les entrades,
als banderins… Tota una feina digna de
reconèixer a un apassionat del Centre
d’Esports Sabadell que aprofitem per recordar l’any del 115è aniversari del club.

EL CENTRE D’ESPORTS SABADELL I L’HOTEL LAIMART DESIGN I EL CES SIGNEN UN ACORD
URPÍ, COMPANYS DE VIATGE FINS EL 2020
DE PATROCINI
El Centre d’Esports Sabadell FC ha signat un acord de patrocini amb l’Hotel Urpí, l’hotel de referència a Sabadell i al Vallès.
El CES recupera un gran company de viatge arrelat a la ciutat.
Es tracta d’un acord de contraprestacions entre dues entitats
centenàries, que inclou la visibilitat de marca a l’estadi per
part de l’Hotel Urpí a una de les tanques a la zona de tribuna.
D’aquesta manera, les dues
entitats de la ciutat tornen
a vincular-se amb molta
satisfacció per ambdues
parts.
A l’acte de la signatura han
assistit Josep Urpí, director
de l’Hotel Urpí, i Ana Navés,
vicepresidenta del Centre
d’Esports Sabadell.

El Centre d’Esports Sabadell ha signat un nou acord de patrocini amb Laimart Design. L’empresa de Sabadell serà
l’encarregada de fer la nova línia de merchandising del CES.
L’acord inclou la venda de tots els productes a través de la
Botiga Oficial CES online, disponible a començaments de febrer, a l’oficina d’atenció al soci i a la mateixa Nova Creu Alta
els dies de partit a casa. L’acord és per 3 anys revisables en
cas d’ascens de
categoria.
A la fotografia, el
fundador i gerent de
Laimar Design, José
Sillero, i la vicepresidenta del Centre
d’Esports Sabadell,
Ana Navés.
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JUANMA PELÁEZ FIRMA LA
SALA DE PREMSA

EL REBOST SOLIDARI DE
RÈCORD

La icònica foto de la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta ja té
la firma del seu autor, Juanma Peláez. El
conseller Xavi Andreu ha agraït en nom
del club la cessió de la fotografia.

El president del Rebost Solidari, Santi
Fuentemilla, recollint una mostra dels
més de 500 kgs de menjar recollits a la
Campanya de Recollida d’Aliments.

EL CES A L’HOSPITAL TAULÍ

MARCA UN GOL EN FAVOR
DE LA INFÀNCIA

Jugadors, tècnics i directius del CES
fent entrega de regals als nens i nenes
de la planta de Pediatria del Parc Taulí de
Sabadell.

DINAR OFICIAL DEL
CE SABADELL
El Restaurant Casa Fuster va acollir a
tota la plantilla del Centre d’Esports
Sabadell, cos tècnic, premsa, directiva i
altres treballadors del club. Tots ells van
gaudir d’un autèntic ambient de luxe,
bon humor, excel·lent menjar i un servei
inmillorable. Moltes gràcies per fer sentir la família del CES com a casa.

La família del CES i una delegació de la
Creu Roja de Sabadell, amb el seu president, Josep Masip, al capdavant, reunits
a la gespa en motiu de la Campanya de
Recollida de Joguines.

APIALIA VISITA LA NOVA
CREU ALTA
El president i el coach d’Apialia, Xavier
Santos i Xavier Davant, fent l’entrega
de dues samarretes signades pels jugadors al Biel i a l’Agustín, guanyadors del
premi a la Fira de l’Immoble de Sabadell.

EL PARE NOEL VISITA EL CES
Aquestes festes el Pare Noel va visitar
l’Estadi de la Nova Creu Alta i el Municipal d’Olimpia. El futbol base, l’inclusiu i la
primera plantilla van poder entregar les
seves cartes.

7è ANIVERSARI DE LA PENYA
ARLEQUINADA LA PLANA
La Penya Arlequinada La Plana va celebrar el seu 7è aniversari amb tres dies
plens d’activitats al seu local social, que
va finalitzar amb la celebració de l’Assamblea General Ordinària que va tenir
un èxit rotund. Per molts anys!!!

CLASSIFICACIÓ
PTS PJ

ESTADÍSTIQUES

V

E

P

GF GC AVG

JUGADOR

1 Lleida Esportiu 36

18

10

6

2

30

18 +12

Roberto

2 Villarreal B

35

18

11

2

5

29

18 +11

Romans

3 Hércules

32

18

9

5

4

16

10

+6

Coch

4 At. Baleares

31

18

9

4

5

28

23

+5

5 Cornellà

29

18

7

8

3

22

16

+6

6 Barcelona B

28

18

7

7

4

21

15

+6

7 Olot

26

18

6

8

4

19

14

+5

8 Sabadell

25

18

7

4

7

23

25

-2

9 Espanyol B

23

18

5

8

5

24

20

+4

10 Badalona

22

18

5

7

6

18

19

-1

11 Alcoyano

22

18

5

7

6

16

20

-4

12 At. Levante

21

18

5

6

7

20

20

0

13 Ejea

21

18

5

6

7

14

18

-4

14 CD Ebro

20

18

4

8

6

14

18

-4

15 Conquense

19

18

4

7

7

18

23

-5

16 Peralada

18

18

3

9

6

17

21

-4

17 Ontinyent CF

18

18

4

6

8

15

23

-8

18 Valencia

17

18

3

8

7

22

26

-4

19 CD Castellón

16

18

2

10

6

14

18

-4

20 Teruel

15

18

3

6

9

12

27 -15

FEMENÍ

El mes de desembre el nostre femení només va disputar dos partits, tots
dos jugats a fora i en els que malauradament no va aconseguir sumar cap
punt. El primer partit va ser davant el Femení Manu Lanzarote (1-0), on no
van poder puntuar tot i la seva insistència fins l’últim minut. Dues setmanes després van visitar un dels camps més difícils de la categoria, l’estadi
ZEM de Vic, on el Vic Riuprimer ha aconseguit, amb 7 victòries i una sola
derrota, la majoria dels seus punts. El partit va acabar amb una derrota per
5 a 1, que deixa a les arlequinades en l’onzena posició amb dotze punts.

FILIAL

El mes de desembre no va començar de la millor manera possible pel nostre filial, ja que va perdre per la mínima a Olímpia contra el Vic Riuprimer. La
dinàmica va canviar dues setmanes més tard, ja que el filial va enllaçar dues
victòries seguides: una golejada a casa per 4 a 0 contra el CE Sallent i una
victòria molt treballada per 1 a 2 en l’últim minut del temps afegit del derbi
comarcal davant l’UE Castellar. Els dos davanters de l’equip, en Carlos Saavedra i en Xavi Cencillo, es van retrobar amb el gol: cadascú ha fet un gol en
les dues últimes jornades.
En aquests dos darrers partits de desembre van debutar amb el filial dos juvenils, Jandro Martínez i Marc Asturgó, fent visible l’aposta del nostre club de
promocionar jugadors cap als seus equips capdavanters.
Després d’aquestes dues grans victòries amb un futbol vistós i atractiu, el
nostre filial puja fins la 6a posició i es situa a 7 punts de la promoció d’ascens.

PJ

PT

PS

MIN

18 18 0 1620 -25
0 0 0
0
0

17
Migue
9
Óscar Rubio
17
Valentín
9
Castanyer
0
Cobo
4
Nico
14
Ángel
18
Capó
13
Adri Cuevas
17
Acedo
1
Néstor
17
A. Domínguez 11
Felipe
15
Josu
16
Arturo
16
Gato
13
Edgar
15

17
8
17
5
0
2
14
18
12
11
0
14
8
11
13
13
9
5

0
1
0
4
0
2
0
0
1
6
1
3
3
4
3
3
4
10

1530
647
1524
543
0
186
1249
1574
1054
965
1
1246
603
1048
1168
1232
782
596

 



6
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
4
3
2
0
3
1
0

0
0

1
0

0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
0
1
0
1

5
1
1
1
0
0
6
3
3
1
0
5
1
1
2
4
0
2

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AGENDA
06-gen

CE Sabadell vs UE Olot

12-gen

Juvenil “A” - Martorell CF

13-gen

CE Sabadell “B” vs Caldes de Montbui CF

13-gen

CF Peralada- CE Sabadell

13-gen

CE Pubilla Casas “A” vs CE Sabadell Femení

19-gen

Juvenil “A”- Unió F. Base Jábac i Terrassa “B”

20-gen

CE Sabadell vs UB Conquense

20-gen

CE Sabadell vs Cardedeu FC

20-gen

UE Porqueres “A” vs CE Sabadell Femení

26-gen

Joanenc FC vs CE Sabadell “B”

26-gen

CE Europa “B” vs Juvenil “A”

27-gen

FC Barcelona “B” vs CE Sabadell

27-gen

CE Sabadell Femení vs Levante las Planas “A”

31-gen

Tertúlia futbolística Sala VIP Nova Creu Alta 20h

