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ANTONIO HIDALGO, NOU ENTRENADOR DEL CESABADELL
Tàndem de passió i sentiment arlequinat

#elCESdeTOTS
La família Estruch i el
patrimoni CES

Capó: “Els més petits a
través del futbol creixeran com a
persones”

Tertúlies futbolístiques
de luxe
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L’OPINIÓ

Aquesta no està sent una temporada fàcil per al Centre
d’Esports Sabadell: canvis, entrebancs i nous objectius que
no estaven contemplats. Tanmateix, els fonaments essencials que identifiquen el club no s’han mogut: passió, sentiment, entrega, unió, compromís i l’orgull de representar
un club centenari. En els moments més delicats ens hem
d’aferrar a tots aquests elements implícits en l’escut del
Sabadell per agafar energia i anar tots junts endavant.
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CES AGENDA

Després de Toni Seligrat i Kiko Ramírez, ara l’excapità del Centre d’Esports Sabadell, Antonio Hidalgo, ha tornat a casa per
agafar les regnes del primer equip i capgirar la situació esportiva en el tram final de la lliga. És el moment de ser valents i
Antonio Hidalgo ho ha estat venint a Sabadell des de Xipre
per assumir aquest repte en el club que estima. De company
de viatge a la banqueta, Antonio Hidalgo compta amb un altre excapità del Sabadell amb pes a la història d’aquest club,
Juvenal Edjogo. Els dos formen un tàndem dotat de compromís, passió i sentiment arlequinat. Ara és moment que l’equip
i l’afició vagin de la mà, sense fissures. Aquesta és la fórmula
de l’èxit del Centre d’Esports Sabadell.

HONOR AL SABADELL!
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ESTEVE CALZADA DONA PER ACABADA LA REGULARITZACIÓ INSTITUCIONAL I ACCIONARAL DEL CLUB
EL PRESIDENT DEL CES MOSTRA LES CLAUS PER
ACONSEGUIR LA VIABILITAT DEL PROJECTE

L’OPINIÓ

JOAN BARBERÀ
Periodista de La Xarxa
EL PROFESSOR D’HISTÒRIA DEL
CENTRE D’ESPORTS SABADELL
E.G.B. Escola a uns 15 quilòmetres de Sabadell, tant a prop de
Barcelona com de la capital del
Vallès Occidental. Als exàmens
d’història tenia l’1 assegurat.
Eren 10 preguntes i la desena sempre era… Qui és
el porter del Centre d’Esports Sabadell? El mestre no
era de Sabadell. Però en aquella època, el conjunt arlequinat jugava a Primera Divisió i feia gestes històriques a la Copa del Rei guanyant el Reial Madrid a la
Nova Creu Alta. El nostre club feia somiar i engrescar
els nens i les nenes que amb orgull deien a l’escola
que no eren del Barça, ni del Madrid, de l’Espanyol,
si no que eren del SABADELL en majúscules. A Catalunya hi havia aleshores tres equips a Primera: Barça,
Espanyol i Sabadell.

El president del CE Sabadell, Esteve Calzada, va comparèixer a la
sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta per explicar
la situació institucional del club i mostrar el seu convenciment
sobre la recuperació de la situació esportiva i la viabilitat econòmica del projecte.
Esteve Calzada va començar el seu missatge assegurant que la reestructuració i la regularització accionarial del club ha finalitzat. Això
suposa que, a partir d’ara, està permesa l’entrada de nous inversors.
S’ha treballat durant molts mesos en la recerca de noves oportunitats inversores, de les quals algunes d’elles van prosperar però
la situació institucional impedia la seva entrada. Tot i la precarietat
econòmica, el club ha estat capaç de complir el conveni del concurs
de creditors, aspecte prioritari per la viabilitat del projecte.
El president va voler transmetre un missatge d’optimisme i convenciment sense deixar de banda quin és el principal objectiu
d’aquí fins a final de temporada: assegurar la continuïtat a Segona
B per tal de poder garantir la viabilitat del club.
També va parlar sobre l’actualitat econòmica i com aquesta afectarà a l’aspecte esportiu fins a final de temporada. El primer equip
veurà reduïda la seva nòmina a la meitat degut a que el club ha de
fer front a un pagament improrrogable de 80.000€ a Hisenda.
Aquesta situació financera no afecta només a la situació esportiva, sinó que també s’està parlant aquests dies amb un altre
col·lectiu molt important, els creditors. El club està demanant
comprensió i paciència.
Esteve Calzada va acabar la seva compareixença a la sala de premsa Miguel Quereda amb un clar missatge: reconduir la situació
classificatòria per no posar en entredit la viabilitat del Centre d’Esports Sabadell. L’objectiu imperatiu és no perdre la categoria.
El Centre d’Esports Sabadell agraeix a tots els col·lectius com jugadors i tècnics, afició, premsa i creditors, la seva confiança i comprensió de la situació financera i que ens ajudin a seguir endavant
amb el projecte.

A mi m’agradava molt la desena pregunta de l’examen
d’història, tant que m’ha quedat gravada per a tota
la vida. Com gravats tinc alguns dels onzes històrics
de quan era nen, com el que va pujar a Primera Divisió
en aquella tarda màgica contra l’Atlético Madrileño:
Capó, Saura, Costa, Sánchez, Zunzunegui, Perico
Alonso, Lino, Sala, Nacho, Merayo i Villa. Quin equip,
quin equipàs. Per a mi, el millor del món.
Periodísticament, vaig tenir l’oportunitat de fer un
reportatge als 25 i 30 anys d’aquella gran i recordada gesta. I vaig xalar com un nen petit, com el nen de
l’any 1986 que va saltar al camp o va anar a la Plaça
de l’Ajuntament on no hi cabia ni un ou. El 18 de maig
de 2011, al programa “Què has dinat?” amb Sergi Mas
a COM Ràdio, vam reviure el somni del Sabadell el dia
que feia 25 anys de l’ascens a Primera. En aquell programa es va escoltar la narració dels gols de Nacho i
Villa i els records d’aquell dia per part dels protagonistes. Curiosament, en aquell programa, Sergi Mas
va entrevistar uns minuts abans a l’Esteve Calzada,
que havia estat durant anys director de màrqueting
del Barça.
Són casualitats, són curiositats. Ara Calzada és el
president del Consell d’Administració del Sabadell i
dirigeix un vaixell amb molta història. Amb mil i una
dificultats pel camí, l’últim de caire esportiu, vol conduir-lo a bon port. I és que quan la pilota no entra…
però ara dos exjugadors amb història al club a la banqueta, Antonio Hidalgo i Juvenal, volen salvar una entitat més que centenària que algun dia voldríem que
els nostres fills vegin a Primera.
Ah!, per cert, encertarieu qui era el porter del Sabadell de l’examen d’història?
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ANTONIO HIDALGO

ENERGIA I IL·LUSIÓ A LA BANQUETA ARLEQUINADA

Antonio Hidalgo ha agafat les regnes del primer equip del Centre
d’Esports Sabadell fins a final de temporada amb l’objectiu de
capgirar la situació esportiva. L’excapità arlequinat torna al club
ara com a entrenador per a les set jornades que resten i quedarà
automàticament renovat amb la permanència de l’equip a la
Segona Divisió B. En la seva presentació, Antonio Hidalgo es va
mostrar convençut de treure la situació endavant: “M’ha portat
aquí la il·lusió i l’estima que tinc pel club; estic segur que capgirarem la situació”. Hidalgo arriba al Sabadell procedent de l’AEK Larnaca, on ha exercit de segon entrenador les últimes dues temporades. El nou entrenador arlequinat ha acumulat experiència a
Xipre com a membre d’un staff tècnic plenament professional i
ha contribuït a aconseguir la Copa xipriota (17-18) i el subcampionat de Lliga (16-17), a més de disputar l’Europa League.
Antonio Hidalgo estarà acompanyat en aquesta etapa d’un altre
excapità del Centre d’Esports Sabadell, Juvenal Edjogo. Dues

persones que saben el que significa aquest club i que tenen
sentiment arlequinat. En la seva presentació, Antonio Hidalgo
va ressaltar la importància de comptar amb Juvenal en el seu
cos tècnic i les ganes de treballar conjuntament.
Amb la samarreta arlequinada, Antonio Hidalgo va jugar a Segona A durant tres temporades i mitja, va disputar 117 partits, 3
partits de Copa del Rei, i va marcar 12 gols, a més de destacar
sempre pel seu compromís, caràcter i passió per aquests colors.

NOU OBJECTIU DEL CE SABADELL
Les últimes jornades dels arlequinats no han estat gaire positives pel que fa a resultats. La situació classificatòria ha fet que
el CES es marqui un nou objectiu per aquest tram final de temporada: la permanència a la Segona Divisió B.
El Centre d’Esports Sabadell va començar el mes de març allargant la bona dinàmica dels resultats a la Nova Creu Alta amb un
empat davant l’Ebro (0-0). Una setmana més tard, els arlequinats
van perdre a La Pinilla davant el Teruel (2-0), just abans d’empatar
de nou a casa davant el Cornellà (1-1) en un partit amb més de
4.000 espectadors que van veure com la victòria es va escapar
al minut 95. Set dies després, derrota a Bunyol davant el Levante
Atlético (3-1). El següent partit a la Nova Creu Alta se’l va emportar el Valencia Mestalla (0-1) gràcies a un gol de penal. Amb l’arribada del nou tècnic arlequinat, l’equip va visitar el Badalona, però
tampoc va poder canviar la dinàmica de resultats a domicili (2-0).

Arribats a aquesta situació, amb un punt de desavantatge respecte el play-out, el Centre d’Esports Sabadell té per davant 6
finals per aconseguir l’objectiu de la permanència a la categoria.

EL FUTBOL BASE DEL CE SABADELL
CREIX I AMPLIA LES SEVES ACTIVITATS
El Centre d’Esports Sabadell ha dissenyat
un calendari d’activitats per potenciar el
futbol base i fer un salt endavant. Algunes
d’aquestes activitats tenen una gran envergadura com el Campus d’Estiu CES 2019 o
el Campus Internacional 2019. Iniciatives
com l’entrenament de tecnificació als matins o l’anàlisi en vídeo d’entrenaments i partits per part dels tècnics ja s’han començat
a implementar. A més, per tal de connectar
i apropar el futbol base al primer equip,
també està previst la visita de jugadors
de la primera plantilla del Centre d’Esports
a l’entrenament d’equips del futbol base.
El Campus d’Estiu CES 2019 s’organitzarà
del 25 de juny al 19 de juliol a les instal·lacions d’Olímpia i està dirigit a nens i nenes

de 5 a 12 anys. Quatre setmanes a escollir
i un horari de 9h a 15h o de 9h a 17h amb
servei d’acollida. Hi haurà tant grups d’iniciació com de tecnificació per a tots els
nivells i algunes de les activitats seran entrenaments amb tècnics titulats, piscina a
les instal·lacions del CN Sabadell o visites
de jugadors del primer equip del CE Sabadell. A partir de l’1 de maig donarem més
informació a través de les xarxes socials
del futbol base (@FutBaseCES) i al web
www.cesabadell.cat.
Les xifres actuals del futbol base del
Centre d’Esports Sabadell són: 45 equips
(37 masculins i 6 femenins, 2 inclusiu),
85 tècnics, 8 coordinadors, 2 entrenadors de porters i un fisioterapeuta.

PEDRO
CAPÓ
UN DELS CAPITANS DEL PRIMER
EQUIP DEL CENTRE D’ESPORTS
SABADELL
Pedro Capó és natural de Maó
(Menorca), té 28 anys i aquesta
és la seva segona temporada al
club. Una persona propera, compromesa, familiar i amb projectes de futur.

Ets un dels capitans de l’equip en una
temporada que no és la que esperaveu?
Sí, no estem al lloc on ni nosaltres ni el
club ni l’afició esperàvem, però ha canviat l’objectiu i hem d’afrontar-ho i ser
realistes. Som conscients de la situació
i traurem la temporada endavant.
Al Leioa vas viure una situació semblant fa un parell de temporades que
va acabar bé.
Vam arribar a la darrera jornada en descens i no depeníem de nosaltres mateixos. Jugàvem contra el Real Unión de
Josu Ozkoidi. Ells es jugaven el play-off i
nosaltres necessitàvem guanyar per jugar el play-out, i en l’eliminatòria contra
el Xàtiva ens vam salvar. La temporada
següent va ser molt diferent i vam lluitar
pel títol. Són experiències que ens dona
el futbol.
Anem als teus inicis. On vas començar
a jugar a futbol i quins records guardes
dels primers equips?
Vaig començar jugant a La Salle de Maó
perquè jo sóc d’allà. Tots els camps eren
de terra i es començaven a fer els de
gespa natural. A l’època de Cadet vaig
passar a l’Atlético Villacarlos en un poble del costat, i després com a juvenil
vaig jugar al Penya Ciutadella a Lliga Na-

cional. Al darrer any de juvenil vaig poder
jugar a Divisió d’Honor. Em quedo amb
el que vaig gaudir del futbol. Quan ets
petit et dediques a jugar, no tens més
preocupacions que anar a entrenar. Té
mèrit venir a entrenar plovent, amb fred
i a altes hores de la tarda. Crec que és el
que fa créixer els nanos amb visió i perspectiva, ara quan recordo el que costa a
arribar i tenir l’oportunitat en el meu cas
de ser un dels capitans del Sabadell.
En les edats de futbol base els pares
també tenen un paper molt important.
Tu tens tres fills, què els diràs si quan
es facin més grans et diuen que volen
seguir el teu camí? Et faria il·lusió?
La il·lusió dels pares és que el seu fill sigui el millor, però jo no els negaré res als
meus fills. Els meus pares em van donar
llibertat i vaig ser jo qui va decidir jugar
a futbol. En cap moment em van posar
pressió i, arran de gaudir del futbol i posar-hi treball, he arribat aquí. Un consell
que donaria als pares és que el fill serà el
que hagi de ser, no per insistir més o per
voler que sigui més s’aconsegueix. Els
nens i les nenes han de gaudir del futbol
a través del futbol creixeran com a persones. Si els meus fills volen fer futbol
endavant, però si volen practicar algun
altre esport també.
Hi ha molta diferència en el futbol base
de les Illes i el de Catalunya?
Hi ha molta diferència en la quantitat, no
en la qualitat. A Menorca només hi ha un
club amb una quantitat de nens com el
Sabadell, la resta poden tenir un o dos
equips per categoria. Evidentment, les
instal·lacions també són diferents, aquí
hi ha més camps. A Olímpia mateix hi ha
dos camps de futbol 11 i un de futbol 7.
Als clubs de Menorca n’hi ha un per a tots.
Has explicat algun cop que quan acabis la carrera futbolística t’agradaria
muntar un mitjà de comunicació a Menorca. Explica’ns com seria.

A mi m’agrada molt el periodisme, vaig
fer un Grau Superior de periodisme
esportiu, i també la ràdio. És una cosa
que tinc a dins. M’agradaria crear un
mitjà esportiu a Menorca que donés
cabuda a tots els esports. Quan jo era
nen i sortia al diari m’agradava guardar
els retalls. M’agradaria que totes les
famílies ho poguessin fer amb els seus
fills, donar ressò a l’esport de Menorca
és una il·lusió.

TEMPS AFEGIT
· Una anècdota:
Simular un robatori a l’habitació d’hotel de dos companys d’equip durant
una concentració de cinc dies.
· Premsa escrita o digital?
Escrita.
· Cala preferida de Menorca?
Es Caló Blanc.
· Què t’agrada de Sabadell?
La seva gent i la Plaça del Vallès.
· Entrenador de referència?
Qualsevol que hagi crescut des
del futbol base. Encara que no hagi
arribat a primer nivell, però que sí
hagi treballat la base.
· De quin equip ets, a més del
Sabadell?
Del FC Barcelona.
· Un concert que ningú es pot
perdre?
No he anat mai a un concert. Si que
recomano anar a un espectacle del
Cirque du Soleil.
· Alguna afició?
Jugar a pàdel (a l’estiu).
· Què recordes dels anys de futbol
base? No tenir més preocupacions
que jugar a futbol, ho vaig gaudir
molt.
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L’AFICIÓ: FACTOR DIFERENCIAL

L’afició no guanya partits però pot ajudar a fer-ho. Diuen que
un estadi ple no garanteix guanyar el partit, però és evident
que els jugadors noten el suport de l’afició i tot suma. Al llarg
dels anys i en partits claus, ja sigui lluitant per un ascens de
categoria o per evitar el descens, la Nova Creu Alta sempre
ha presentat un gran aspecte i ha contribuït a aconseguir els
objectius. En el segle XXI trobem clars exemples que tots re-

cordareu molt bé. En la temporada 2000-01 l’equip de Pere
Valentí Mora va guanyar al Gandia amb un gol de Sala que van
celebrar prop d’onze mil espectadors. Tres anys més tard, gairebé sis mil persones van ajudar a l’equip de Robert Elvira a evitar el descens a Tercera Divisió en una dramàtica eliminatòria
de permanència solucionada en el temps afegit davant el Peña
Sport. Les salvacions agòniques van tenir un nou capítol la
temporada següent davant el Peralta. En aquesta ocasió, vuit
mil espectadors van celebrar de valent el gol de Juan López
Marcos. Després de diverses temporades negatives, l’afició
va poder gaudir d’un playoff d’ascens a Segona A la temporada
2008-09, durant la qual van omplir gairebé l’estadi en les eliminatòries contra la Cultural Leonesa i Real Unión. Això sí, el ple
a vessar va arribar al maig de 2011 en l’històrica eliminatòria
contra l’Eibar. Tot l’estadi va empènyer perquè la rematada de
Lago Júnior piqués al pal en lloc d’entrar a la porteria de De
Navas. Ja a Segona Divisió A, l’afició també va respondre de
valent en partits importants contra el Tenerife i el Recreativo,
lluitant per accedir al playoff d’ascens a Primera Divisió. Ara la
situació és ben diferent, però necessitem més que mai el vostre recolzament. Afició, us necessitem!

LA FAMÍLIA DE L’EXPORTER ARLEQUINAT ANTONI ESTRUCH DONA
MATERIAL HISTÒRIC AL CES
La Comissió de Memòria Històrica va rebre una nova donació
d’objectes històrics donats per la família d’Antoni Estruch,
probablement el millor porter de la història del club. El material donat són diverses fotografies, un cartell promocional
d’un partit contra l’Espanyol de l’any 1923 i un llibret dels
anys vint. Volem donar les gràcies a la família Estruch per
aquesta donació.

LA NOVA CREU ALTA ES VESTEIX DE GALA PER
ACOLLIR LA IV SUPERCOPA DE CATALUNYA
El Girona FC va aixecar la seva primera Supercopa de Catalunya a la Nova Creu Alta després de superar per la mínima
(0-1) el Futbol Club Barcelona amb un gol de Cristhian Stuani
des del punt de penal. L’estadi creualtenc es va omplir fins la
bandera amb 10.722 espectadors per gaudir d’un partit igualat en què el Girona i el Barça van presentar unes alineacions
combinant jugadors titulars amb d’altres amb menys protagonisme durant la temporada. El debut dels gironins a la Supercopa de Catalunya va suposar la seva conquista del títol.
Entre les personalitats que van presidir el partit hi va haver el
president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra; el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras; els
presidents del FC Barcelona i del Girona FC, Josep Maria Bartomeu i Delfí Geli respectivament; el president del CE Sabadell, Esteve Calzada o l’alcalde de la ciutat, Maties Serracant.
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TERTÚLIES FUTBOLÍSTIQUES DE LUXE

PRESENTADA LA NOVA BOTIGA
OFICIAL ONLINE DEL CES
A més del web, la nova línia de merchandising arlequinada es podrà comprar en punts de venda físics

Amb Toni Padilla, Roberto Elvira, Jaume
Berlanga i Albert Ramos vam compartir
anècdotes, reflexions i anàlisi juntament amb els arlequinats que ens van
acompanyar a la 3a Edició de les Tertúlies Futbolístiques.
Cada mes ens acompanyen més arlequinats a la Sala Vip de la Nova Creu
Alta l’últim dijous de cada mes.

UNA NOVA FESTA DEL
CES INCLUSIU

La competició del CES Inclusiu no s’atura.
Aquest cop l’equip arlequinat va disputar
un partit davant la UD Cirera amb un ambient extraordinari al Municipal d’Olímpia.
Els gols, l’emoció i el companyerisme van
ser els protagonistes de la jornada.

L’ESCOLA SERVATOR VISITA
LA NOVA CREU ALTA

L’Escola Servator de Sabadell va visitar
les instal·lacions del CES en una activitat organitzada pel Consell Esportiu
de Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell
i el Centre d’Esports. Una jornada per
aprendre els valors de l’esport, l’esforç i
el treball en equip.

EL CES DONA VISIBILITAT A
LES MALALTIES
MINORITÀRIES EN EL SEU
DIA INTERNACIONAL

Els socis i simpatitzants arlequinats ja
poden accedir a la nova botiga online
del CE Sabadell. Un portal senzill, interactiu i accessible que inclou l’enviament a domicili. La nova col·lecció de
merchandising compta amb productes
tradicionals molt esperats pels arlequinats com bufandes, banderes, insígnies
i tasses, i una nova línia de moda arlequinada amb dessuadores, samarretes
i gorres. Aquesta nova línia, a més de
ser molt atractiva, treurà col·leccions
d’edició limitada CES.

LES PENYES DEL CE SABADELL
RETRAN HOMENATGE ALS
HEROIS DE BINÉFAR
Diverses associacions es van aplegar a
la Nova Creu Alta en la lluita pels drets
de les persones que pateixen aquestes
les malalties minoritàries.

INAUGURADA LA NOVA SEU
DE LA PENYA
TREMPERA-MERINALS

Els jugadors del primer equip Josu
Ozkoidi i Manuel Gato van participar a
l’acte inaugural de la nova seu. Moltes
gràcies, seguim creixent!

El cap de setmana de l’11 i el 12 de maig,
les penyes del CES organitzaran un acte
d’homenatge als herois de Binéfar. Es
tracta d’un retrobament de jugadors històrics presents en el mític partit Binéfar
3 CE Sabadell 4 disputat el mes de maig
de 1984. En primer lloc es reuniran a Can
Jonqueres el dia 11, i posteriorment es
retrobaran amb l’afició arlequinada a la
Nova Creu Alta en el partit contra la SD
Ejea el 12 de maig.
Jugadors com Lino, Tanco, Zunzunegui,
Manolo i Marañón ja han confirmat la
seva presència.

CLASSIFICACIÓ

ESTADÍSTIQUES
 

PJ

PT

PS

MIN



Roberto

31

31

0

2790

-46

0

2

0

32 +14

Romans

1

1

0

90

-2

0

0

0

30

23

Coch

18

18

0

1587

6

0

5

0

39

25 +14

Migue

20

19

1

1531

0

0

4

0

Óscar Rubio

28

28

0

2604

0

1

2

1

Cobo

9

2

7

210

0

0

0

0

Delmonte

27

27

0

2419

0

0

12

1

Pajarero

9

9

0

810

0

0

1

0

Konyk

2

2

0

180

0

0

0

0

Raúl Martín

0

0

0

0

0

0

0

0

Marc Asturgó

0

0

0

0

0

0

0

0

PTS PJ

V

E

P

GF GC AVG

1 At. Baleares

59

32

16

11

5

42

26 +16

2 Villarreal B

55

32

15

10

7

46

3 Hércules

54

32

15

9

8

4 Cornellà

51

32

12

15

5

+7

JUGADOR

5 Lleida Esportiu 47

32

12

11

9

39

33

6 Espanyol B

46

32

12

10

10

45

35 +10

7 Barcelona B

46

32

12

10

10

40

30 +10

8 CD Ebro

44

32

10

14

8

24

25

-3

9 Badalona

44

32

11

11

10

29

28

+1

10 At. Levante

42

32

10

12

10

34

31

-3

11 Olot

42

32

9

15

8

28

26

-2

Casals

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Peralada

38

32

8

14

10

32

32

0

Ángel

28

28

0

2421

1

0

5

0

13 Ejea

38

32

9

11

12

26

31

-5

Capó

23

21

2

1793

1

0

5

0

14 Teruel

35

32

7

14

11

26

36 -10

Adri Cuevas

31

21

10

1924

1

2

2

0

15 Alcoyano

34

32

7

13

12

24

37 -13

Acedo

3

0

3

25

0

0

0

0

16 Valencia

34

32

8

10

14

38

43

-5

Néstor

31

27

4

2418

6

3

7

0

17 CD Castellón

33

32

5

18

9

27

30

-3

A. Domínguez

24

17

7

1322

3

2

2

0

18 Conquense

33

32

7

12

13

25

39 -14

Felipe

20

15

5

1333

2

1

1

0

19 Sabadell

33

32

8

9

15

29

48 -19

Josu

30

27

3

2421

0

1

4

0

20 Ontinyent

0

32

7

11

14

23

36 -13

Arturo

28

21

7

1988

4

2

5

0

Gato

20

12

8

1066

1

0

1

0

Edgar

26

10

16

1136

1

1

2

0

Pol

23

10

13

997

3

0

3

0

3

0

3

29

0

0

0

0

+6

AGENDA
06-abr
07-abr
07-abr
07-abr
13-abr
13-abr
14-abr
14-abr
21-abr
23-abr
25-abr
27-abr
28-abr
28-abr
28-abr

Sant Cugat FC - CE Sabadell Femení
CF Badalona -CE Sabadell
CE Sabadell “B” - CS Juan XXIII
AEM - Juvenil “A”
FC Matadepera - CE Sabadell “B”
Juvenil “A”- Andorra FC
CE Sabadell - Lleida Esportiu
CE Sabadell Femení - Femení Manu Lanzarote
Hércules FC- CE Sabadell
Parada de llibres i roses a la Nova Creu Alta
Tertúlies futbolístiques (Sala VIP Nova Creu Alta)
Granollers “B” - Juvenil “A”
CE Sabadell - CD Castellón
CE Sabadell “B” - CE Roda de Ter
CE Sabadell Femení -VIC Riuprimer

Jandro

FEMENÍ: 9ª posició, 27 punts
CD Sant Gabriel “B” 1- 1 CE Sabadell Femení
(Carla -pp-)
CE Sabadell Femení 3-2 Fontsanta - Fatjó CD
(María, Cristina i María del Mar)
CE Sabadell Femení 2-2 AE Manlleu
(Georgina i Laia -pp-)

FILIAL: 9ª posició, 36 punts
CE Sabadell ‘B’ 0-1 CF Ripollet
Berga “A” 0-0 CE Sabadell ‘B’
CE Sabadell ‘B’ 2- 2 CD Can Parellada
(Izan i Leo Saavedra)
UD Gramanet 2-1 CE Sabadell ‘B’
(Marc Pilar)

