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Benvolguts socis, sòcies i simpatitzants arlequinats,
La Nova Creu Alta acollirà el proper 6 de març la final de la
Supercopa de Catalunya entre el Futbol Club Barcelona i el
Girona Futbol Club. És un orgull i una satisfacció que pensin en el nostre estadi per a què sigui l’escenari de grans
esdeveniments futbolístics. L’any passat la Nova Creu Alta
va cumplir 50 anys, mig segle d’un estadi amb molta vida
que ha vist més de 1.100 partits des de la seva inauguració
l’any 1967. Sens dubte, un dels estadis de referència a Catalunya i Espanya, elogiat i respectat per tots els seguidors
del futbol.
Conegut entre l’afició arlequinada com “El Temple”, la Nova
Creu Alta ha vist partits de tots els colors: a Tercera, a Segona, a Primera, ascensos, descensos i fins i tot partits internacionals i uns Jocs Olímpics. Un estadi amb vida pròpia,
ple d’emocions, de màgia i de moments memorables com
l’últim ascens a Primera, l’any 1986, amb l’estadi ple fins
a la bandera abans del xiulet inicial per veure la victòria
del Centre d’Esports contra l’Atlético Madrileño per 2 a 0.
També la històrica temporada 68-69 amb la millor classificació del club que aquest any compleix 50 anys: quarta
posició a Primera Divisió. Els més joves tenen en la memòria
el partit d’anada del play-off d’ascens a Segona Divisió A
contra l’Eibar, en el que la Nova Creu Alta feia un goig espectacular amb un ambient a l’alçada del que es mereix aquest
estadi. Tot un emblema de la ciutat de Sabadell que estem
segurs que ben aviat tornarà a viure grans cites.
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EL CE SABADELL ES FA
FORT A LA NOVA CREU ALTA
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L’OPINIÓ

PITI BELMONTE
Exjugador del Centre d’Esports Sabadell FC i entrenador

El Centre d’Esports Sabadell va començar el mes de febrer
amb un important punt a la Nova Creu Alta davant l’Atlético Baleares, el tercer classificat de la categoria, en un partit sense
gols. Un gol anul·lat per fora de joc a Néstor Querol i les bones
intervencions del porter visitant no van permetre als de Kiko
Ramírez sumar els tres punts.
Una setmana més tard, derrota al camp de l’Ontinyent per 3 a
1 en un partit que va començar amb el gol de Pol Ballesteros.
Dos gols abans del descans i un altre després de la represa van
suposar la desfeta arlequinada a terres valencianes.
De nou a la Nova Creu Alta es va aconseguir sumar un punt
(1-1) davant el líder, el Villarreal B. Un gol de Néstor Querol a
la segona part donava l’avantatge al Centre d’Esports, però el
Villarreal B va aconseguir el gol de l’empat uns minuts després.
L’últim desplaçament del mes de febrer va acabar amb una
derrota per 3 a 0 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El CES va
marxar als vestidors amb un empat sense gols. Després del
descans, tres gols dels pericos van sentenciar el partit.
Tot i els dos punts aconseguits durant el mes de febrer, s’ha de
destacar la fortalesa del CE Sabadell a la Nova Creu Alta. Dels
últims 10 partits disputats al “Temple”, els tres punts només
han marxat fora de casa en una ocasió. Els altres nou partits,
cinc victòries arlequinades i quatre empats davant rivals d’entitat com l’Atlético Baleares, l’Hércules o el Villarreal B.

Raó o emoció?
El futbol com a esport de masses pot ser
vist des de molts punts de vista: com a
aficionat, com a soci, com a jugador, com
a tècnic, com a familiar, com a directiu,
etc. Tots ells provoquen sentiments i emocions diferents, però a la vegada objectius
comuns com són la victòria i els èxits de
l’equip estimat.
Després de molts anys vinculats a aquest fantàstic esport, he
pogut gaudir i/o patir aquesta muntanya russa d’emocions anomenada futbol des de diferents àmbits, i sens dubte la posició
més difícil i poc valorada és la de tècnic.
L’entrenador sempre vol ser millor que el rival i guanyar el partit
perquè el seu equip assoleixi els objectius i la seva feina sigui
reconeguda. Per poder aconseguir-ho hi ha dues àrees a treballar fonamentals en la feina d’un gestor de persones: la racional
i l’emocional.
La part racional estaria relacionada amb la forma física, els sistemes de joc, les estructures tàctiques, les capacitats tècniques, etc. I la part emocional estaria relacionada amb l’autoconfiança, l’entusiasme, la il·lusió, l’eufòria, la por, la frustració, etc.
Aquests aspectes estan presents a cada entrenament i a cada
partit, però què és el que determina el resultat?
Els coneixements tàctics de l’entrenador i la capacitat d’assimilació dels jugadors? O el grau de motivació i implicació de l’equip?
La part racional només rep la influència dels tècnics a través
de la transmissió de coneixement i de la seva posada en pràctica, però la part emocional es pot veure alterada pels mateixos
tècnics, els dirigents del club, els aficionats, la premsa, els familiars... i que condicionen molt el rendiment dels grans protagonistes d’aquest esport, els jugadors.
Aquesta pregunta, que molts ens hem plantejat, crec que té
una clara resposta:
Pot molt més una emoció que una anàlisi racional!
La raó ens marca el camí a seguir per aconseguir objectius, però
l’emoció serà la que determinarà l’èxit!

PRESENTACIÓ DE
MARIANO KONYK
Mariano Konyk va ser presentat com a nou futbolista del
CE Sabadell FC a l’Hotel Urpí de Sabadell, en un acte en
el que va estar acompanyat pel Director Esportiu, Jose
Manzanera. El segon reforç del mercat d’hivern és un jove
central que arriba cedit pel Sevilla Atlético fins a final de
temporada. Amb només 20 anys, Mariano Konyk ha jugat
a clubs com l’Espanyol, el València i el mateix Sevilla Atlético, club amb el qual va disputar 1.118 minuts fa dues
temporades a Segona Divisió A. Mariano es un jugador amb
bona visió de joc, ràpid i bona sortida de pilota que ja ha
debutat amb el primer equip com a central dret.
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EL CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC I ESTRELLA DAMM RENOVEN
EL SEU ACORD DE PATROCINI FINS AL 2021
Estrella Damm i el Centre d’Esports Sabadell han signat la renovació de l’acord de patrocini de la marca amb el club per a les
tres properes temporades, en un acte celebrat a l’Antiga Fàbrica
Estrella Damm de Barcelona i que ha comptat amb l’assistència
d’Esteve Calzada, president del Centre d’Esports Sabadell FC,
de Jofre Riera, director de Patrocinis de Damm, i d’Albert Cunill,
director de Vendes d’Hostaleria de Damm.
Estrella Damm continuarà com a patrocinador oficial del club i
mantindrà la seva condició de Cervesa Oficial del Centre d’Esports Sabadell FC, així com la seva presència de marca a la Nova
Creu Alta i a les instal·lacions del club. Les dues parts continuaran generant accions que apropin el club i la marca al seguidor
arlequinat i a l’aficionat del futbol en general. El calendari anual
d’activitats inclou, entre d’altres, les tertúlies futbolístiques
CES – Damm de cada últim dijous del mes amb periodistes, exjugadors arlequinats, analistes de futbol, veterans i socis.
També els aficionats podran triar el millor jugador de la temporada amb votacions a través de les xarxes socials. El trofeu al “Jugador Estrella” es lliurarà, com ja és una tradició, en l’últim partit
de la temporada en un acte sobre la gespa de la Nova Creu Alta.

IV SUPERCOPA DE CATALUNYA:
FC BARCELONA - GIRONA FC

El proper 6 de març de 2019 a les 18:45 hores es disputarà
a la Nova Creu Alta de Sabadell la IV Supercopa de Catalunya
entre el FC Barcelona i el Girona FC.
El FC Barcelona ha guanyat dues edicions, mentre que el
RCD Espanyol ha estat campió en una edició. Aquesta vegada, el Girona FC s’estrena com a finalista de la competició
en una final que es disputarà a l’estadi del CE Sabadell per
primera vegada a la història.
Vine el proper dia 6 de març a la Nova Creu Alta i gaudeix de
la gran festa del futbol català. T’hi esperem!

ESTRENEM BOTIGA
OFICIAL ONLINE

DESCOBREIX EL NOU MERCHANDISING DEL CES

Els arlequinats ja podran adquirir el nou merchandising del
club a través de la “Botiga Oficial CES”, a la que es pot accedir a través del web del club o a www.botigaces.com. La
nova col·lecció compta amb productes oficials del Centre
d’Esports Sabadell FC tan tradicionals com bufandes, banderes, gorres, insígnies o pilotes, però també compta amb
una línia de moda arlequinada que inclou samarretes i dessuadores. La nova botiga online del club és interactiva, senzilla i molt accessible. La venda també es farà a través de
la botiga de l’estadi els dies de partit i en horari d’oficina
d’atenció al públic.
El web i la línia de merchandising va a càrrec de Laimart Design,
empresa patrocinadora del club i un referent en el sector.

NICO
DELMONTE
UNA PERSONA VALIENTE Y
COMPROMETIDA A LA QUE LE
GUSTAN LOS RETOS
PROFESIONALES Y HUMANOS
Nico Delmonte, 29 años, natural
de Oliva (Argentina). Es su primera temporada defendiendo la
camiseta arlequinada. Contundente en defensa y una pieza
importante en el vestuario.

después ya me marché a Independiente
hasta Primera División. Por suerte nos
tocó ganar la Copa Sudamericana 2010.
¿Cómo decidiste ir a jugar a Albania o
Malasia?
Cuando fui a Albania había debutado
en la primera de Independiente en dos
partidos y me tocó irme cedido un año a
Albania. Como ya me habían comentado
que no contaban conmigo para jugar en
Primera División con Independiente probé lo que era una experiencia fuera de mi
país. Estuve un año allí y por suerte ganamos el campeonato en Albania.
En el caso de Malasia yo seguía perteneciendo a Independiente y me tenía que ir
libre. Así que negocié con el club la salida
de mutuo acuerdo para poder ir a jugar
allí dos años.
¿Cómo te adaptaste a esos países?
Lo noté mucho, fue complicado. Lo primero que noté fue el tema de la alimentación. Comen mucho picante y me costó.
Después, también el idioma. Me fui para
allá con una base de inglés muy básica
pero con el tiempo me fui acostumbrando
a todo. La gente también era muy amable
e iba mucho a la cancha. Fue muy lindo.

Un dia saliendo de un partido de la Nova
Creu Alta me crucé con José Sag, uno de
los entrenadores del Inclusivo, y me comentó el proyecto del Sabadell, que tiene
más de 40 chicos entrenando allí y que
les haría ilusión que fuera uno del primer
equipo a verlos. El martes siguiente fui y
me sentí muy a gusto. La verdad es que
me lo paso muy bien. Me muero de risa
con los chicos y las historias que cuentan. Además, son una gente muy agradecida. A mi me encanta ir, de verdad.

TIEMPO AÑADIDO
· Una anécdota: Cuando mis padres
me vinieron a buscar a Rosario
para que volviera a casa, con trece
años les respondí que me quedaba
para jugar a fútbol … y nunca más
regresé a casa.
· Fútbol argentino o español: El
español, sin duda.
· Un equipo: El Barça
· Boca o River: Simpatizo con Boca,
pero yo soy hincha de Talleres.
· Un entrenador: Cholo Simeone

¿Con qué tipo de fútbol te quedas?
Sin duda, con el español. Comparado con el
fútbol malayo, el albanés y el argentino, es
diferente. Aquí es mucho más bonito tácticamente, se juega más, se piensa más.
En Argentina es todo más brusco, más
físico. Me quedo con el fútbol español.

¿Qué te trae al Sabadell?
Vine cedido del Extremadura UD por
una temporada. Se dio la oportunidad
de apostar por Sabadell, tenía contacto
con algunos compañeros y me hablaron
muy bien del club, así que no lo dudé y
me vine para acá.
¿Te gusta la ciudad?
Al principio fue un cambio muy rápido por
que tuve que tomar la decisión en cuestión de 4 días y pensaba que, al ser una
ciudad tan grande, me iba a costar. Me
gustan las ciudades pequeñas. Pero cuando llegué y llevaba un mes o dos ya me
acomodé. Ahora estoy muy a gusto. Vivo
en una zona muy bonita donde lo tengo
todo a mano: supermercado, restaurantes, cine… Subo y bajo caminando al club,
así que con todo eso lo llevo de diez.
Tus inicios en el fútbol son en Argentina.
A los trece años tuve que irme de mi
casa y estuve dos años en la escuela
de fútbol Renato Cesarini, en Rosario, y

¿Cómo llevas la distancia con tu familia?
La familia la tengo toda en Argentina. Aquí
no tengo a nadie. Suelo ir cada seis meses o un año a Argentina de visita. También suelen venir mis padres a visitarme.
A quien visitas cada martes es al CES
Inclusiu. Llama la atención que alguien
que no es de la ciudad se implique tanto.

· Algún ritual de vestuario: Le pego
golpes en el pecho a mis compañeros antes de la batalla.
· Mar o Montaña: Soy de Oliva
(Córdoba) a 10 Km del mar, prefiero
el Mar.
· Una canción: No te creas tan
importante, de Damas Gratis.
· Un plato imprescindible en una
buena comida: Asado Argentino,
sin duda.
· La fama de los argentinos de
melosos es cierta? Hay de todo.
jajajaja!!
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SUPERCOPA DE CATALUNYA:

LA NOVA CREU ALTA, ESCENARI DE GRAN FINALS
Dimecres 6 de març a les 18:45 h a la Nova Creu Alta,
no et perdis la final de la Supercopa de Catalunya
entre el FC Barcelona i el Girona FC.
La Nova Creu Alta acollirà la seva primera final de la Supercopa Catalunya, però no és el primer cop que l’estadi
sabadellenc acollirà una final d’una competició catalana.
Fins en quatre ocasions Sabadell ha organitzat la final de
la Copa Catalunya. La primera d’elles va ser la de 2003,
amb el Terrassa guanyant per 3-0 al Gavà. Quatre anys més
tard es van enfrontar el Barcelona i l’Espanyol en una nova
final que van guanyar els blaugranes per penals després
de l’empat a un del temps reglamentari. El 2010, la Nova
Creu Alta viuria la final de la Copa Catalunya més surrealista amb un format triangular amb el Barcelona, l’Espanyol i

L’Hospitalet com a protagonistes. En aquesta ocasió van
ser els periquitos els que van sortir vencedors dels dos
enfrontaments. Es va haver d’esperar fins el 30 de març de
2016 per viure una nova final, que va ser la més especial
pel Centre d’Esports ja que vam obtenir la primera Copa
Catalunya de la nostra història guanyant per 2 a 0 al Barcelona B gràcies als gols de Sandro Toscano i Ernest Forgas
en la segona meitat.
Aquest proper 6 de març la Nova Creu Alta viurà un nou capítol amb una nova final del futbol català. T’esperem!!!

LA REMUNTADA DE LA TEMPORADA 2008-2009:
UNA QÜESTIÓ D’ÀNIMS I DINÀMIQUES

 : Manel Escribà

Recordeu Irún? Sí, ho vam passar malament! Però fins arribar allà vam haver de fer una remuntada molt meritòria. Al
igual que aquesta temporada, l’equip que llavors entrenava
Ramon Moya estava situat en la part mitja-baixa de la classificació a finals de gener. Arrel de la gran victòria a l’Olímpic
de Terrassa per 1 a 3 els arlequinats van encadenar deu victòries en onze partits -només van perdre a Ontinyent- per
arribar amb totes les opcions possibles per entrar en la fase
d’ascens a Segona Divisió A. En les últimes jornades aquest
desgast va passar factura i no va ser fins a la darrera jornada de lliga contra l’Alcoyano que no es va poder certificar
la classificació pel playoff. En les eliminatòries d’ascens, el
Sabadell va eliminar primer a la Cultural Leonesa amb un empat a un a la Nova Creu Alta i una victòria per la mínima a Lleó
amb un gol de Sergio Iglesias. En la següent eliminatòria, el
Real Unión eliminaria al Sabadell guanyant a l’estadi creualtenc i amb un polèmic empat a un a l’Stadium Gal. El futbol
diuen que és una qüestió d’ànims i de dinàmiques. Aquell
equip va aconseguir canviar-la i fer una gran temporada que
un error puntual ens va evitar continuar somiant.
Enguany la situació és molt similar, però el futbol és del
tot imprevisible i tot és possible. Lluitem-ho!

CES INFORMA | 7

GRAN ACOLLIDA DE LA
1ª TERTÚLIA FUTBOLÍSTICA

El passat 31 de gener va tenir lloc a la
Sala VIP de la Nova Creu Alta la primera
edició de les Tertúlies Futbolístiques.
La tertúlia va tenir una excel·lent rebuda
entre els socis arlequinats, que van poder gaudir del bon ambient amb un bon
aperitiu gràcies a Estrella Damm i Valero
Forn Tradicional. Anècdotes de vestidor,
experiències i anàlisi sobre aspectes del
club de la mà dels nostres convidats: Juvenal Edjogo i Lino Gutiérrez en qualitat
d’exjugadors del Centre d’Esports, Jordi Bransuela com a membre de l’actual
equip, i Sergi Garcés, periodista de Radio
Sabadell, que van contribuir a una gran
tarda arlequinada.

EL CENTRE D’ESPORTS SABADELL FA UN GOL
CONTRA L’HOMOFÒBIA A LA NOVA CREU ALTA

Sobre la gespa de l'estadi creualtenc
es va celebrar en la prèvia del partit
l'acte central de la campanya “Fes-li un
gol a l'homofòbia, a l'Esport hi juga tothom!” en el marc del Dia Internacional
contra l'Homofòbia. Una acció conjunta entre l'Ajuntament de Sabadell, l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, Panteres Grogues i el CE Sabadell.

L'acte el va conduir el president de
l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, Lino Gutiérrez, que va ressaltar
la convicció de tots els clubs esportius
de Sabadell per respectar la llibertat de
les persones en la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. El
representant de l'entitat Panteres Grogues, Joan Miró, va llegir un manifest
per incidir d'erradicar qualsevol discriminació homòfoba al món de l’esport i, especialment, al futbol. Per part del Centre
d'Esports Sabadell es va comptar amb la
presència de la vicepresidenta del club,
Ana Navés, el conseller de Comunicació
i Relacions Institucionals, Xavi Andreu, i
el conseller d'Operacions, Albert Ramos.
La sacada d'honor va anar a càrrec de
la tinent d'alcalde i regidora d'Esports,
Marisol Martínez, que va estar acompanyada per la regidora de Drets Civils i
Gènere, Míriam Ferràndiz.
Celebrem plegats el respecte!

EL SABADELL NORD I LA
POLICIA DE TORRELLES AMB
EL CES INCLUSIU

LA FAMÍLIA VALLDEPERAS
CONTRIBUEIX AMB EL PATRIMONI DEL CE SABADELL FC

A més de jugadors del primer equip i del
futbol base del CES, equips de futbol de
la ciutat participen del veritable futbol
inclusiu, com el Juvenil B del Sabadell
Nord. La Policia Municipal de Torrelles de
Llobregat també va participar d’una tarda
més de rialles i de bon ambient amb el
nostre equip inclusiu.

Maria Valldeperas, la filla de l'expresident Francesc Valldeperas, va donar a
la Comissió de Memòria Històrica del CE
Sabadell FC un contracte privat entre el
nostre club i el FC Barcelona signat el
1976. Continuem recuperant la història
i el nostre patrimoni. Moltes gràcies!

Compromís amb el respecte i la igualtat en el futbol en l'acte central de la
campanya en el marc del Dia Internacional contra l'Homofòbia

BE INK, PATROCINADOR DEL CES

L’empresa de Tattoos de Sabadell ha
signat un acord de col·laboració amb
el CE Sabadell.
També oferirà descomptes de fins el 25%
als socis arlequinats. Moltes gràcies.

GENESCÀ REGALA CORS DE
XOCOLATA PER SANT VALENTÍ

EL RESTAURANT LA RAMBLA
REP ELS GUANYADORS
DEL CONCURS
#ENAMORATDELCES
Manel Escribà va ser el guanyador d’un dels
cors de xocolata després de participar en
el concurs de les xarxes socials del Futbol
Base del Centre d’Esports Sabadell.

Aquesta és la fotografia guanyadora
del concurs que va fer que dos socis arlequinats poguessin gaudir d’un menú
especial al Restaurant La Rambla en
motiu del dia de Sant Valentí.

CLASSIFICACIÓ

ESTADÍSTIQUES
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0
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0
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0
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18
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6
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0
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1
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3

0

Óscar Rubio

23
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1

1

1
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6

2

4
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0

0

0

0

Delmonte

22
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0
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0
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9

1

Pajarero

4

4

0
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0

0

0

0

Konyk

2

2

0

180

0

0

0

0

Raúl Martín

0

0

0

0

0

0

0

0

Ángel

23

23

0

2017

1

0

5

0

Capó

19

17

2
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1

0

3

0

PTS PJ
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E
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1 At. Baleares

49

26

14

7

5

37

24 +13

2 Villarreal B

46

26

13

7

6

40

3 Lleida Esportiu 45

26

12

9

5

38

JUGADOR

4 Hércules

43

26

12

7

7

24

19

5 Cornellà

41

26

10

11

5

32

21 +11

6 Espanyol B

36

26

9

9

8

37

30

+7

7 Barcelona B

36

26

9

9

8

31

24

+7

8 CD Ebro

36

26

8

12

6

22

22

+0

9 Olot

35

26

8

11

7

24

22

+2

10 Badalona

33

26

8

9

9

22

24

-2

11 Ejea

33

26

8

9

9

23

26

-3

12 Sabadell

31

26

8

7

11

27

39 -12

Adri Cuevas

25

17

8

1539

1

2

1

0

13 At. Levante

30

26

7

9

10

26

28

-2

Acedo

3

0

3

25

0

0

0

0

14 Ontinyent CF

29

26

7

8

11

22

30

-8

Néstor

25

21

4

1889

6

1

7

0

15 Conquense

29

26

7

8

11

23

32

-9

Antonio

19

15

4

1166

3

2

2

0

16 Alcoyano

29

26

6

11

9

20

29

-9

Felipe

20

15

5

1333

2

1

1

0

17 Peralada

28

26

6

10

10

27

30

-3

Josu

24

21

3

1888

0

1

4

0

18 Teruel

28

26

6

10

10

22

33 -11

Arturo

23

19

4

1756

4

2

4

0

19 CD Castellón

25

26

3

16

7

21

24

-3

Gato

17

10

7

894

1

0

1

0

20 Valencia

24

26

5

9

12

32

38

-6

Edgar

20

6

14

781

0

1

2

0

Pol

17

6

11

610

2

0

2

0

Jandro

1

0

1

8

0

0

0

0

AGENDA
03 març
06 març
09 març
09 març
10 març
10 març
16 març
17 març
17 març
17 març
24 març
24 març
24 març
28 març
30 març
31 març
31 març
31 març

CE Sabadell - CD Ebro
Supercopa de Catalunya
CD Sant Gabriel ‘B’ - CE Sabadell Femení
Juvenil ‘A’ - CF Parets
CD Teruel - CE Sabadell
CE Sabadell ‘B’ - CF Ripollet
CD La Floresta ‘B’ - Juvenil ‘A’
CE Sabadell - UE Cornellà
Berga ‘A’ - CE Sabadell ‘B’
CE Sabadell Femení - Fontsanta - Fatjó CD
Atl. Levante - CE Sabadell
CE Sabadell ‘B’ - CD Can Parellada
Sant Cugat FC - Juvenil ‘A’
Tertúlies Futbolístiques
Juvenil ‘A’ - UE Bordeta de Lleida
CE Sabadell - Valencia Mestalla
UD Gramanet - CE Sabadell ‘B’
CE Sabadell Femení - AE Manlleu

+5

FEMENÍ: 9ª posició, 27 punts
Atlètic Vilafranca 3-1 CES Femení
(Sara Parra)

CES Femení 2-4 Fundació Terrassa
(Desireé Moya i Gisela Fernández)

CE Pontenc 2-3 CES Femení
(Georgina Vila x2 i Maria Bolívar)

CES Femení 3-2 AEM, S.E B

(Georgina Vila, Cristina Donaire i Desireé Moya)

FILIAL: 9ª posició, 36 punts
CES B 1-0 Masnou CD
(Marc Pilar)

Parets CF 1-1 CES B
(Pol Gómez)

CES B 0-1 Les Franqueses CF
UE Sabadellenca 2-0 CES B

