
 

 

MEMORANDUM 
TEMPORADA 2009/2010 

 

RECULL DE LES NOTICIES 

I CRÒNIQUES PUBLICADES 

 AL WEBLOG DEL CE SALLENT 

 

 

www.cesallent.org 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓ 

 

Des del Centre d’Esports Sallent varem creure que calia incorporar les noves tecnologies al dia a dia del 

club, fruit d’aquest convenciment cap a l’agost de l’any 2007, varem decidir que el CE Sallent havia de 

tenir el seu lloc a la xarxa Internet, i varem crear el weblog del de l’entitat, amb el domini 

www.cesallent.org. 

Aquest blog va néixer per a ser un recull de la intensa vida social de l’entitat, i una nova forma de 

comunicació amb els socis i simpatitzant. 

El blog s’actualitza amb les noticies que genera l’entitat, resultats, cròniques dels partits, i fets o 

esdeveniments d’interès. També disposa d’un seguit d’apartats fixes, com són l’apartat de Història, i 

l’Arxiu Fotogràfic que són un gran focus d’interès per als nostres visitants. 

A l’apartat de Història hi recollim des dels orígens del futbol a Sallent, passant pels diferents camps que 

ha tingut l’entitat, els presidents, el pas del club per la tercera divisió nacional, classificacions 

històriques, partits singulars, els cracks de l’entitat i com no el Torneig Enramades, que el club organitza 

des de fa 26 anys. 

A l’apartat Arxiu Fotogràfic, agrupat per dècades des del 1910 fins a l’actualitat, hi ha fotografies de 

totes les èpoques del club, i amb les nombroses col·laboracions d’aficionats i exjugadors es va 

actualitzant i creixent dia a dia. 

Engrescats per l’èxit, varem decidir tirar endavant altres projectes a la xarxa, la creació d’un canal, 

www.youtube.com/cesallent,  al popular lloc web Youtube, que permet als usuaris compartir vídeos, on 

podem visualitzar alguns dels vídeos que hem realitzat de partits o esdeveniments del CE Sallent. 

Un altre projecte va ser la creació a la xarxa social Facebook, d’una pàgina dedicada al CE Sallent, 

http://www.facebook.com/pages/Sallent-De-Llobregat-Spain/CE-SALLENT/46662073555; que 

actualment ja té 235 fans, i augmentant setmana a setmana, per dotar de contingut a aquesta plana es 

va decidir enllaçar-la amb el weblog, de manera que totes les entrades del blog automàticament són 

disponibles al Facebook, permetent una gran interacció amb els fans. 

Amb aquest Memoràndum que avui us presentem recollim les principals notícies publicades al weblog 

del Centre d’Esports Sallent, les principals dades esportives del primer equip de l’entitat, que aquest any 

s’ha proclamat brillant campió , i les estadístiques de visites del weblog que només fan que reflectir, el 

que ja pensàvem quan varem decidir estar a la xarxa, que seria un gran èxit. 

Sallent, juny de 2010 

Ramon Besora i Vives 
Vicepresident del CE Sallent 
Responsable de màrqueting i comunicació. 

 

 

 

http://www.cesallent.org/
http://www.youtube.com/cesallent
http://www.facebook.com/pages/Sallent-De-Llobregat-Spain/CE-SALLENT/46662073555


ESTADÍSTIQUES WEBLOG CENTRE D’ESPORTS SALLENT 

 

Recull de les principals dades estadístiques de visitants al weblog del CE Sallent, www.cesallent.org ,  

Visites totals des de la creació del weblog a l’agost del 2007 fins al dia 29/06/2010 

TOTAL: 71.583 visitants. 

DIA MÉS ACTIU: 08/03/2009, amb 335 visitants. 

 

La baixa a les darreres dues setmanes coincideix amb el final de la temporada futbolística. 
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TABLAS SUMARIO ESTADISTICAS WEBLOG www.cesallent.org 

Meses y Años 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2007 
       

272 1,757 1,587 1,996 1,396 7,008 

2008 977 753 771 1,232 1,687 894 562 703 1,829 3,281 1,847 2,263 16,799 

2009 1,052 1,757 3,938 1,836 1,883 1,188 1,660 1,922 3,270 3,421 3,540 3,517 28,984 

2010 3,477 3,616 3,053 2,352 3,322 3,117 
      

18,937 

Promedio por Día 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Global 

2007  
       

12 59 51 67 45 49 

2008  32 26 25 41 54 30 18 23 61 106 62 73 46 

2009  34 63 127 61 61 40 54 62 109 110 118 113 79 

2010  112 129 98 78 107 109 
      

105 

 

 

Sobre las estadísticas 

 
Si trata de verificar nuestros cómputos utilizando los números de estas tablas puede obtener resultados diferentes. La lógica está explicada aquí. 

 Un promedio es la suma de vistas divididas por el número de días. 

 Excluímos los días antes de la primera vista y los días futuros. 

 Hoy (Jun 29) se excluye de los promedios porque no ha finalizado. 

 Los promedios anuales se calculan desde las sumas, no como un promedio de los promedios mensuales. 

 Los promedios se redondean al número entero más cercano para visualizar. 

 Los ceros grises son exactamente cero. Los negros se han redondeado a la baja. 

 El cambio de porcentaje está calculado desde los promedios semanales antes de redondearlos. 
 

Una nota: no contamos tus propias visitas en tu blog. 

 

Generado 2010-06-29 17:27:59 UTC+2 



MAPA DE PROCEDÈNCIA VISITANTS AL WEBLOG. 

www.cesallent.org 

 

 

 

 

GRÀFIC DE VISITANTS SIMULTÀNIS AL WEBLOG. 

www.cesallent.org 

 

 

Juliol 2009 a Juny 2010 

 



PARAULES CLAU PER A BUSCADORS (Google, Yahoo, MSN, etc…) 

(AQUESTES SÓN LES PARAULES PER LES QUE LA GENT TROBA EL WEBLOG) 

Últim any acaba 2010-06-29 (resumit) 

Buscar               Visitas 

cesallent 4,417 

ce sallent 2,201 

ce.sallent 869 

c.e.sallent 795 

cesallent.org 323 

sallent futbol 311 

mordillo 255 

sallent 247 

futbol sallent 179 

c.e. sallent 167 

c.e sallent 139 

sallent ce 101 

centre de espors sallent 96 

mordillo football 78 

www.cesallent.org 72 

ruben navarro 67 

c e sallent 65 

sallent cf 53 

club esportiu sallent 52 

club de futbol sallent 40 

cf sallent 39 

resultats segona territorial 35 

fruitosenc 33 

tetuan 33 

centre d'esports sallent 29 



club futbol sallent 28 

http//cesallent 28 

cesallen 27 

moia 27 

http//www.cesallent 26 

mordillo futbol 26 

fcf 25 

sergio busquets 25 

cs.sallent.org 24 

sallent fc 23 

pradenc 22 

sabadell 22 

cf cardona 22 

"ferran sánchez agustí" 22 

atletico de tetuan 21 

atletico tetuan 21 

fc joanenc 20 

www.cesallent.com 19 

bruce harper 19 

centre esports sallent 19 

cd numancia 19 

cd sallent 18 

sallent c.e 18 

ce sabadell 18 

fc sallent 18 

 
  



PLANTILLA PRIMER EQUIP. CAMPIONS 

Plantilla 1r. equip 2009-2010. Segona territorial.  

 

2010/febrer/21. CE Sallent 1r. equip. 2a. Territorial. 
Inauguració gespa artificial. Sallent – Artés: 2-1 
Drets: Ramon Estrada (2n. entrenador), Fran (Fisioterapeuta), Ivan, Raül, Bacardit, Alberto, 
Pablo, Medina, Antonio, Ivan M., Alfredo, Paco, Angel Benito (entrenador) 
Ajupits: Javi Fernández, Marc Quintana, Ambrós, Cristian Besora, Jose Maria “Yuti”, Sergio 
Domínguez, Jordi Noguera, Cristian Da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/sallentinauguraciogespaartificial.jpg


1a. PLANTILLA CE SALLENT 
 
1. ANTONIO Pino (porter) 
2. JAVI Fernández 
3. Jordi NOGUERA 
4. Marc QUINTANA 
5. IVAN Rodríguez 
6. Cristian DA SILVA 
7. Alberto FERNANDEZ 
8. Juan Antonio Garcia “TOTI“ 
9. Raül Sánchez “RULO“ 
10. SERGIO Domínguez (capità) 
11. Cristian BESORA 
12. Adrià AMBRÓS 
13. PACO (porter) 
14. Jose Ramon MEDINA 
15. Jose Maria Lopez “YUTI” 
16. ISAAC Pérez 
17. ALFREDO Mañas 
18. Javi DIAZ 
19. Ivan MARTINEZ 
20. PABLO Orlando Benitez 
21. Marc BACARDIT 

Entrenador: Angel BENITO 
Segon entrenador: Ramon ESTRADA 
Fisioterapeuta: FRAN 

INCORPORACIONS 2009-10 

 

  

http://cesallent.files.wordpress.com/2009/09/incorporacions20092010.png


GOLEJADORS CAMPIONAT DE LLIGA 

1. Alberto    28  
2. Sergio Domínguez   15  
3. Besora     11  
4. Medina      8  
5. Marc Bacardit      8  
6. Jose Maria      7  
7. Raül       4  
8. Ivan Martínez      3  
9. Isaac       3  
10. Javi Fernández      3  
11. Pablo       3  
12. Toti       1  
13. Javi Diaz      1  
14. Jordi Noguera      1  
15. Adrià Ambrós      1  

 

GOLEJADORS COPA CATALUNYA 

1. Cristian Besora      1 
2. Jose Maria     1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTATS I CLASSIFICACIÓ FINAL 

SEGONA CATEGORIA TERRITORIAL  CAMPIONAT DE LLIGA  2009/2010   |  Grup: 7  

  Pos Equip J 
CASA FORA 

GF GC Punts   
G E P G E P 

  1 SALLENT, C.E.  "A"  34 14 2 1 11 4 2 101 36 81   

  2 CAN PARELLADA, C.D.  "A"  34 14 1 2 8 3 6 86 46 70   

  3 JOANENC, F.C.  "A"  34 13 1 3 8 2 7 79 53 66   

  4 ODENA,C.D.  "A"  34 13 1 3 6 5 6 94 69 63   

  5 ARTES, F.C.  "A"  34 12 1 4 5 4 8 63 66 56   

  6 SANTPEDOR, C.F.  "A"  34 7 6 4 8 2 7 75 58 53   

  7 FRUITOSENC, F.C.  "A"  34 10 3 4 4 5 8 68 59 50   

  8 MARGANELL, C.E.  "A"  34 10 3 4 4 4 9 67 56 49   

  9 OLVAN, C.E.  "A"  34 10 3 4 4 2 11 57 71 47   

  10 Pª SAN PEDRO , C.F.  "A"  34 7 4 6 6 3 8 69 66 46   

  11 BALCONADA, U.E.  "A"  34 7 4 6 6 3 8 64 64 46   

  12 PIRINAICA, F.C.  "A"  34 10 3 4 3 2 12 67 80 44   

  13 CASTELLBELL I VILAR, C.E.  "A"  34 8 3 6 4 1 12 67 77 40   

  14 NAVARCLES,C.F.  "A"  34 9 2 6 1 5 11 56 72 37   

  15 SÚRIA, C.E.  "A"  34 6 4 7 4 2 11 58 77 36   

  16 CARDONA, C.F.  "A"  34 6 4 7 3 1 13 45 66 32   

  17 GIRONELLA, C.F. AT.  "B"  34 4 4 9 4 1 12 50 93 29   

  18 MONTCAU, C.D.  "A"  34 3 3 11 2 3 12 49 106 21   

 

Els resultats en vermell són deguts a una sanció per alineació indeguda o altre motiu. 

  

 

 

 

 



  Jornada:1  (13/09/2009) 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   2-2   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   3-2   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   1-1   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   7-3   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   1-1   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   2-2   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   5-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   4-0   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   2-5   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

  Jornada:2  (20/09/2009) 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   5-2   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   3-1   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   2-0   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-4   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   1-2   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-1   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   1-2   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   0-1   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   0-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

  Jornada:3  (27/09/2009) 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   2-3   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   3-0   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   1-2   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   4-0   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   2-1   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   0-0   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   1-2   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   5-2   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   1-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

 



  Jornada:4  (04/10/2009) 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-1   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   4-1   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-1   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   2-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   0-3   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   2-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   1-1   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   1-2   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   1-1   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

  Jornada:5  (11/10/2009) 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   0-1   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   0-2   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   2-2   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   1-3   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   3-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   5-1   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-3   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   4-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   2-1   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

  Jornada:6  (18/10/2009) 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   3-1   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-1   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   6-1   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   1-0   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   4-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   2-1   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   1-2   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   0-3   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   4-1   ODENA,C.D. ''A'' 
 



  Jornada:7  (25/10/2009) 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   3-3   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-2   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   0-1   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   5-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   3-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   4-0   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   3-2   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-0   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   0-1   ODENA,C.D. ''A'' 
 

  Jornada:8  (01/11/2009) 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-0   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   2-0   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   4-2   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   1-1   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   2-0   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   3-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   1-3   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   6-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   2-1   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

  Jornada:9  (08/11/2009) 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-6   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   1-2   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   1-2   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   3-1   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   4-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   1-0   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   3-3   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   1-4   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 



  Jornada:10  (15/11/2009) 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   3-0   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-1   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   3-2   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   0-2   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   5-4   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   0-3   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   3-0   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   2-3   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   6-2   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

  Jornada:11  (22/11/2009) 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   3-1   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   3-4   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   2-2   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   5-2   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   2-2   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   3-2   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   2-2   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   1-5   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   1-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

  Jornada:12  (29/11/2009) 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-0   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   0-1   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   4-0   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   0-1   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   1-0   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   1-1   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   2-3   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-2   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   2-2   SALLENT, C.E. ''A'' 
 



  Jornada:13  (06/12/2009) 
 

   ARTES, F.C. ''A''   0-0   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   4-0   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-3   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   3-3   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-3   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   0-1   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   2-1   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   3-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   0-6   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

  Jornada:14  (13/12/2009) 
 

   SURIA, C.E. ''A''   3-4   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   6-3   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   2-2   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   5-0   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   3-2   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   3-1   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   1-3   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   1-1   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   4-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

  Jornada:15  (20/12/2009) 
 

   SURIA, C.E. ''A''   6-3   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   1-3   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   0-0   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-2   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   2-3   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-1   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   4-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   0-1   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   2-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 



  Jornada:16  (10/01/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   0-1   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   3-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   0-0   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   2-0   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   7-3   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   5-1   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   2-3   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   1-1   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   1-0   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

  Jornada:17  (17/01/2010) 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   3-2   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   3-3   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   0-4   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   2-2   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   2-4   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   4-2   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-1   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   4-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   2-3   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

  Jornada:18  (24/01/2010) 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   0-0   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   4-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   2-3   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   3-0   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-1   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   2-3   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   5-0   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   4-2   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 



  Jornada:19  (31/01/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   3-5   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   3-4   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   0-1   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   7-0   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   2-0   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   3-0   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   4-2   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   2-1   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   2-1   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

  Jornada:20  (07/02/2010) 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   1-3   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   0-2   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   0-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   1-3   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-0   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   1-4   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   2-2   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   1-0   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   1-2   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

  Jornada:21  (21/02/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   0-3   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   5-2   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   4-1   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   3-2   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   2-1   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   1-0   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-2   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   4-1   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   3-2   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 



  Jornada:22  (28/02/2010) 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   1-2   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   0-2   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   1-0   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   0-1   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   1-5   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   1-2   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   4-1   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   2-1   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

  Jornada:23  (07/03/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   3-3   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-0   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   2-2   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   4-4   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   0-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   8-1   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   3-0   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   2-1   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

  Jornada:24  (14/03/2010) 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   2-4   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   0-3   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-0   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   4-2   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   0-1   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   1-1   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   3-0   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   4-2   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   5-1   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 



  Jornada:25  (21/03/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   3-3   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   4-0   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   2-0   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   4-2   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   2-0   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   1-1   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   3-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   1-6   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-2   ODENA,C.D. ''A'' 
 

  Jornada:26  (28/03/2010) 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   5-4   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   0-1   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   3-2   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   2-0   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   2-1   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   1-0   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   1-3   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   5-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   1-3   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

  Jornada:27  (11/04/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   1-3   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   2-3   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   3-2   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   5-1   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   3-2   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   6-2   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   0-1   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   4-3   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   2-4   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 



  Jornada:28  (18/04/2010) 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-1   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   1-1   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   0-0   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   2-2   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   3-4   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   2-3   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   4-2   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   3-3   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   6-1   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

  Jornada:29  (25/04/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   3-2   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   1-2   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   2-0   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   4-2   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   3-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   1-2   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   2-1   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   1-3   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   2-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

  Jornada:30  (02/05/2010) 
 

   SURIA, C.E. ''A''   2-2   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   3-2   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   6-1   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   3-2   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   3-0   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   4-3   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-2   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   3-2   CARDONA, C.F. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A'' (CAMPIONS)   4-0   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 



  Jornada:31  (09/05/2010) 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   1-3   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   2-1   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   2-0   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   3-1   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   0-0   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   5-1   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A''   2-1   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   3-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   3-3   SALLENT, C.E. ''A'' 
 

  Jornada:32  (16/05/2010) 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   1-2   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   5-7   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   0-3   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   4-1   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   5-2   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   2-1   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   1-0   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   3-0   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   0-0   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

  Jornada:33  (23/05/2010) 
 

   OLVAN, C.E. ''A''   4-2   GIRONELLA, C.F. AT. ''B'' 
 

   SURIA, C.E. ''A''   2-1   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' 
 

   ARTES, F.C. ''A''   3-2   NAVARCLES,C.F. ''A'' 
 

   FRUITOSENC, F.C. ''A''   2-2   CAN PARELLADA, C.D. ''A'' 
 

   MONTCAU, C.D. ''A''   1-3   ODENA,C.D. ''A'' 
 

   BALCONADA, U.E. ''A''   0-1   SANTPEDOR, C.F. ''A'' 
 

   JOANENC, F.C. ''A''   3-1   PIRINAICA, F.C. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   2-0   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   MARGANELL, C.E. ''A''   0-1   CARDONA, C.F. ''A'' 
 



  Jornada:34  (30/05/2010) 
 

   CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A''   1-0   OLVAN, C.E. ''A'' 
 

   NAVARCLES,C.F. ''A''   3-1   SURIA, C.E. ''A'' 
 

   CAN PARELLADA, C.D. ''A''   7-4   ARTES, F.C. ''A'' 
 

   ODENA,C.D. ''A''   7-3   FRUITOSENC, F.C. ''A'' 
 

   SANTPEDOR, C.F. ''A''   5-1   MONTCAU, C.D. ''A'' 
 

   PIRINAICA, F.C. ''A''   0-3   BALCONADA, U.E. ''A'' 
 

   SALLENT, C.E. ''A''   2-3   JOANENC, F.C. ''A'' 
 

   CARDONA, C.F. ''A''   1-3   Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' 
 

   GIRONELLA, C.F. AT. ''B''   4-2   MARGANELL, C.E. ''A'' 
 

   
   

Llegenda  

Vermell: Resultat de Sanció  
   

 

  



ENTRADES DEL BLOG  



18 juny, 
2009  

 

Proposta de grup 2a. Territorial 2009-10  

Una proposta de grup per a la propera temporada seria, segons circular de la 
Federació Catalana. En vermell els equips nous. 

ARTES, F.C. 
BALCONADA, U.E.  
CAN PARELLADA, C.D. 
CARDONA, C.F.  
CASTELLBELL I EL VILAR, C.E.  
FRUITOSENC, F.C. 
GIRONELLA, C.F. AT. “B” 
JOANENC, F.C. 
MARGANELL, C.E. 
MONTCAU, C.D. 
NAVARCLES,C.F. 
ODENA,C.D. 
OLVAN, C.E. 
Pª SAN PEDRO, C.F. 
PIRINAICA, F.C. 
SALLENT, C.E. 
SANTPEDOR, C.F. 
SURIA, C.E. 

18 juny, 
2009  

 

Modernització de l’escut del Centre d’Esports Sallent  

Hem modernitzat l’escut de l’entitat, reduint-ne el nombre de colors, i fent que el 
blau i el vermell siguin blau i grana. També hem canviat el bordó groc per un 
bordó d’or, i la pilota ha guanyat pes dins de l’escut, i una línia gruixuda perfila tot 
l’escut. 

Observareu que l’escut s’ha engreixat una mica, així s’assembla més a les mostres 
antigues de que disposàvem d’antics segells de l’entitat. 

També hem vectoritzat l’escut, de manera que ara el podem tenir a la màxima 
qualitat per qualsevol publicació que fem. 

En fi aquí el teniu. 

             EL VELL                                EL NOU 

 Si voleu opinar sobre que us sembla 
aquest petit canvi, us deixem una 
enquesta. Tots els comentaris seran 
ben rebuts. 

Quin escut us agrada més?                                                                                                         

El vell 9% (3 vots)  
                                         El nou 91% (32 vots) 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2009/06/cesallentlogo.png
http://cesallent.org/2009/06/18/proposta-de-grup-2a-territorial-2009-10/
http://cesallent.org/2009/06/18/modernitzacio-de-lescut-del-centre-desports-sallent/


2 juliol, 
2009  

 

Primers fitxatges 2009-2010  

Ja podem confirmar oficialment els fitxatges d’alguns jugadors per a 
la propera temporada 2009-2010. Estem orgullosos de que tots ells 
s’hagin decidit per el nostre projecte.  

 

 Medina del Gironella (1a. regional)  

 Alberto del Sant Feliu Sasserra (preferent)  

 Da Silva del Marganell (1a. regional)  

 Juanjo Orellana de l’Oló (1a. regional)  

 Javi Diaz del Bellavista Milán (preferent)  

Desitjar molta sort i molts èxits a tots. 

De totes maneres la directiva no dona la plantilla per tancada, i segueix treballant 
en noves incorporacions. 

3 juliol, 
2009  

 

Sallent “B”?  

Doncs si estem analitzant la possibilitat de inscriure un equip a 
Tercera Territorial. En breu prendrem una decisió després 
d’analitzar-ne la viabilitat. 

La intenció del club és la de muntar un sènior “B”, amb qualitat, 
compromís, i joventut que tingui continuïtat, aquest equip “B” ens ha de servir per 
donar sortida a jugadors del juvenil i que en cas de necessitar-lo el primer equip 
també pugui tibar puntualment d’algun jugador. 

En poc temps esperem poder tenir un sènior “B” amb garanties i que lluiti per 
estar a les posicions capdavanteres de la seva categoria, sense renunciar a res. 

 

7 juliol, 
2009  

 

Rumors i mercatto.  

Per seguir la rumorologia i el mercatto sobre altes, baixes i 
demés, podeu accedir a dos llocs: 

Al nostre fòrum, concretament a Mercatto. 
Al fòrum de futbol Catalunya, segona territorial. 
 

 

 

 

http://cesallent.org/2009/07/02/primers-fitxatges-2009-2010/
http://cesallent.org/2009/07/03/ce-sallent-b/
http://cesallent.org/2009/07/07/rumors-i-mercatto/
http://cesallent.forogeneral.es/foro/viewtopic.php?p=181#181
http://foro.futbolcatalunya.com/viewtopic.php?f=17&t=31991&sid=28edcdf893771934e3534f6e496ad075
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/06/cesallentlogo.png
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/06/cesallentlogo.png


 
9 juliol, 
2009  

 

Novetats des de la infermeria  

Tenim bones noticies de cara a la recuperació 
d’un dels jugadors importants, Besora. 
Recentment ha estat operat de menisc, tot 
sembla anar pel bon camí, i ja està iniciant la 
recuperació. 

Començarà la pretemporada amb els seus 
companys encara que potser encara no al 
100%. 

Amb la recuperació de Besora, el CE Sallent 
guanya un puntal a la davantera i un GRAN 
reforç per l’equip, ja que la passada 
temporada no va poder jugar gaire 
partits, doncs va caure lesionat a principis de 
la temporada. 

 
18 juliol, 
2009  

 

Planificació pretemporada 1r. equip  

Ja tenim planificada la pretemporada del primer equip, els partits que jugarem 
seran els següents: 

 Dissabte, 22 Agost. 

CE Sallent – CE Sant Feliu Sasserra (preferent), 18:00 h.  

 Diumenge, 23 Agost. 

CE Sallent – CF Sabadell Nord (2a. territorial), 18:00 h.  

 Dissabte, 29 Agost. 

CE Sallent – OAR Vic (3a. territorial), 18:00 h.  

 Diumenge, 30 Agost. 

UE Tona (preferent) – CE Sallent, 17:30 h.  

  Dissabte, 5 Setembre 

CE Sallent – CF Capellades, 17:00 h.  

 Diumenge, 6 Setembre 

UE Guissona (1a. territorial) – CE Sallent, 18:00 h.  

 
17 agost, 
2009  

 

Comencen els entrenaments 2009-2010  

Avui el primer equip comença el entrenaments. 

El cap de setmana ja té els dos primers partits de pretemporada en front el Sant 
Feliu, i el Sabadell Nord el diumenge, els dos a casa a les 18:00 h. 

http://cesallent.org/2009/07/09/novetats-des-de-la-infermeria/
http://cesallent.org/2009/07/18/planificacio-pretemporada-1r-equip/
http://cesallent.org/2009/08/17/comencen-els-entrenaments-2009-2010/


 

 
21 agost, 
2009  

 

Primers partits de pretemporada  

Tal i com ja hem anat informant, aquest cap de setmana el CE 
Sallent que ja porta una setmana d’entrenaments, disputarà els seus 
dos primers partits de pretemporada. Els dos es disputaran al Camp 

Nou sallentí, encara de gespa natural. 
 

El dissabte a les 18:00 h. contra el Sant Feliu (categoria preferent) 

El diumenge a les 18:00 h. contra el Sabadell Nord (categoria segona territorial) 

Esperem la vostra assistència per tal de començar a veure com pintarà la nova 
temporada 2009-10. 

24 agost, 
2009  

 

Primers tests de la temporada  

Aquest cap de setmana s’han viscut a Sallent els primers compassos de la nova 
temporada, amb dos interessants partits. 

Dissabte, Sallent – Sant Feliu (preferent) : 1-2 

 
Aquest partit va ser força avorrit per la manca de ritme, tot i les ocasions de gol 
que hi va haver, es va apreciar que els dos equips encara estan lluny de la seva 
millor posta apunt, els entrenadors varen realitzar molts canvis durant tot el 
partit. De totes maneres en cap moment es va apreciar la major categoria del San 
Feliu que es va avançar per 0-2 en el marcador gràcies a un penal inexistent, i a un 
mal entès entre el porter i la defensa sallentina, pel la banda del Sallent Jose 
Maria un dels més en forma de l’equip, va engaltar un fort xut que va entrar 
imparable a la porteria del San Feliu. 

Diumenge, Sallent – Sabadell Nord, 3-1 

Davant un bon equip el Sallent va jugar un bon futbol, i va ser dominador del matx 
on es va mostrar superior al Sabadell Nord, un equip que aspira a l’ascens en el 
seu grup de segona territorial. Pel Sallent varen marcar Sergio de penal, Alberto i 
Raúl, i més que n’haurien d’haver marcat. 

En definitiva dos primers tests que serveixen per veure que aquest Sallent apunta 

http://cesallent.files.wordpress.com/2009/06/cesallentlogo.png
http://cesallent.org/2009/08/21/primers-partits-de-pretemporada/
http://cesallent.org/2009/08/24/primers-tests-de-la-temporada/


bones maneres. 

 
28 agost, 
2009  

 

Nou partit de pretemporada  

Aquest dissabte el primer equip torna a jugar a casa. 

Dissabte a les 18:00 h. (a casa) 
CE Sallent – OAR Vic 

Diumenge a les 17:30 h. (a fora) 
UE Tona (preferent) – CE Sallent 

 
31 agost, 
2009  

 

Cròniques de pretemporada  

Dissabte, CE Sallent – OAR Vic.  8-2 
El Sallent es va imposar amb facilitat a l’OAR VIC, en un partit que els locals varen 
ser molt superiors. Pel Sallent varen marcar, Sergio Domínguez (4 gols), Raúl (2), 
Alberto, Bacardit. 

 

Moment en el que l’OAR Vic fa el 3-2, al minut 57 de partit. 

Diumenge, UE Tona – CE Sallent. 2-0. 

Partit molt igualat, on les defenses es varen imposar per damunt de les 
davanteres, el Tona va marcar l’1-0 al minut 25, el definitiu 2-0 el va fer en el 
temps de descompte en una jugada de contraatac quan el Sallent havia posat 
setge a l’àrea del Tona buscant un empat que semblava imminent. 

En definitiva dos nous tests, amb molts canvis i donant minuts a tothom, per rodar 
jugadors i provar diferents variants tàctiques per part dels entrenadors. 

 
 

http://cesallent.org/2009/08/28/nou-partit-de-pretemporada/
http://cesallent.org/2009/08/31/croniques-de-pretemporada/


1 
setembre, 
2009  

 

Quants gols ha fet el CE Sallent en la seva història?  

Aquesta pregunta encara no la podem contestar però ara ja ens hi podem acostar 
molt (més de 3000). Hem creat un nou apartat a Història on hi ha les 
classificacions històriques del CE Sallent des dels seus orígens. 

Doneu-hi un cop d’ull si voleu. (PODEU VEURE ANNEX D’AQUEST MEMORANDUM) 
4 
setembre, 
2009  

 

Demà partit del primer equip.  

Demà dissabte partit a casa del primer equip, contra el Capellades, l’hora del 
partit és a les 17:00 h. (al Capellades no l’hi anava bé jugar més tard). 

Us esperem per veure el darrer test a casa abans del començament de la Lliga el 
diumenge de Festa Major, a les 18:00 h, contra la Balconada (segon classificat 
l’any passat). 

 
5 
setembre, 
2009  

 

CE Sallent – Capellades, 4-0  

Partit poc vistós el jugat aquesta tarda entre els primers equips del CE Sallent i el 
Capellades, no obstant el Sallent s’ha mostrat superior al seu rival. 

La primera part ha finalitzat amb 3 gols a 0, obra els dos primers de Alberto, i el 
tercer de Ivan. A poc del final del matx Javi Diaz ha marcat el definitiu 4-0. 

Demà un desplaçament contra un rival de superior categoria, el Guissona a les 
18:30 h. 

 
6 
setembre, 
2009  

 

Victòria del CE Sallent a la Festa Major de 
Guissona, 0-3  

Tarda de Festa Major a Guissona, la UE Guissona de 1a. Territorial res a pogut fer 
contra un gran Sallent. 

Si fins avui havíem trobat algun partit faltat de intensitat, avui s’ha notat que 
s’acosta la primera jornada de lliga i 
cap dels dos equips volia perdre, 
s’han emprat a fons, doncs els locals 
no volien perdre el dia de la seva 
Festa Major davant el seu públic. 

El Sallent ben aviat ha marcat en una 
centrada que Raúl ha rematat de 
primeres al fons de la porteria del 
Guissona, corria el minut 15 de 
partit. Alberto en una jugada per la 

http://cesallent.org/2009/09/01/quants-gols-ha-fet-el-sallent-en-la-seva-historia/
http://cesallent.org/historia/
http://cesallent.org/historia/classificacions-historiques/
http://cesallent.org/2009/09/04/dema-partit-del-primer-equip/
http://cesallent.org/2009/09/05/ce-sallent-capellades-4-0/
http://cesallent.org/2009/09/06/victoria-del-ce-sallent-a-la-festa-major-de-guissona-0-3/
http://cesallent.org/2009/09/06/victoria-del-ce-sallent-a-la-festa-major-de-guissona-0-3/


banda ha tret un bon xut que ha aturat molt bé Ros. 

Sergio al minut 35 ha xutat una falta des de la frontal que ha clavat magistralment 
per l’escaire, 0-2. El Guissona també hauria pogut marcar però Antonio ha aturat 
bé el xut de Escribano. 

La segona part el Guissona a sortit a per el partit, però s’ha trobat un Sallent molt 
ben assentat al camp que ha aturat el seu joc ofensiu. A la contra el Sallent hauria 
pogut marcar diversos gols, però no ha estat fins a cinc minuts del final que Raúl 
controla a frontal i d’un xut sec bat al porter Guixé, 0-3. 

En definitiva bon joc d’un Sallent que apunta bones maneres de cara al inici de la 
Lliga, el proper diumenge a casa contra la Balconada. 

UE Guissona: 
Ros, Marimon, Ramon, Vall, Jordi, Gasso, Cuadros, Roger, Oliva, Laarif, Escribano. 
També Gómez, Guixé, Verdes, Peres, Molina, Fustegueres, David 

CE Sallent: 
Antonio, Isaac, Quintana, Pablo, Alfredo, Diaz, Bacardit, Sergio, Raúl, Alberto, Javi 
F. També Toti, Paco, Ambrós, Iván Martinez. 

Àrbitre: 
Gracia Castany. Correcte. 

Gols: 
(0-1) Raúl min. 15, (0-2) Sergio D. min. 35, (0-3) Raúl min. 85 
 



11 
setembre, 
2009  

 

Comença el campionat  

Aquest proper cap de setmana comença el campionat de lliga de la segona 
Territorial, el nostre equip s’enfrontarà al CF La Balconada, segon classificat la 
temporada passada. 

El partit es disputarà el diumenge de Festa Major a les 6 de la tarda i s’entregarà 
trofeu cedit per Excm. Ajuntament de Sallent. 

El CE Sallent dona la plantilla per tancada amb les següents incorporacions, que 
esperem que ens ajudin a assolir els èxits que tots desitgem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 
setembre, 
2009  

 

Els pals eviten la victòria del Sallent  

Als 15 minuts de joc el partit reflectia un 0-1 per a 
la UE Balconada, en canvi era el Sallent qui havia 
creat les ocasions, 2 pals d’Alberto, i dos mà a mà 
amb el porter que Ivan M. que no ha sabut 
resoldre. El Sallent malgrat tenir un major control 

del joc, s’ha estavellat amb la ordenada defensa de la Balconada i amb la fortuna 
que avui ens ha estat esquiva. 

A la segona part el CE Sallent ha realitzat un parell de canvis, entrant Medina i 
Raúl, hi s’ha notat una millora en el joc, però el gol seguia sense arribar, Alberto 
que avui no ha marcat s’ho hauria merescut pel treball i les ocasions que ha 
tingut. En una jugada seva quan encarava el porter ha rebut falta que ha suposat 
l’expulsió del defensa de la Balconada. 

El Sallent ha pressionat fins al final i al minut 82 Alfredo ha tret una magistral falta, 
quan tothom esperava la pilota centrada ha habilitat a Bacardit que ha marcat 
l’empat, els darrers instant han estat un taqui gol a la porteria de la Balconada, 
però la falta d’encert ha evitat el gol de la victòria. Al darrer minut Alberto ha 
rebut un clar penal que l’àrbitre no ha volgut veure. 

http://cesallent.org/2009/09/11/comenca-el-campionat/
http://cesallent.org/2009/09/13/els-pals-eviten-la-victoria-del-sallent/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/09/incorporacions20092010.png


CE Sallent: 
Antonio, Isaac (Noguera min. 70), Ivan (Alfredo min. 70), Pablo, Quintana, Da 
Silva, Javi F. (Medina min. 45), Javi Diaz, Bacardit, Alberto, Ivan M. ( Raúl min. 45) 

Gols: 
(0-1) Rusca min. 15, (1-1) Bacardit min. 82 

 
19 
setembre, 
2009  

 

Enhorabona CE Avinyó!!  

Des d’aquestes plana el CE Sallent vol felicitar al CE Avinyó per la inauguració del 
seu flamant camp de gespa artificial. La gran inversió realitzada, prop de 700.000 
€, ha deixat unes grans instal·lacions que esperem que us ajudin a dinamitzar el 
vostre futbol, i que tots els esportistes d’Avinyò en puguin gaudir. 

Enhorabona!! 

 

 

 
20 
setembre, 
2009  

 

Còmoda victòria del Sallent.  

El CE Sallent s’ha imposat amb claredat aquesta tarda al Montcau per 1 gol a 4,  en 
partit disputat al camp de les Cots. 
 

 
 
El Montcau ha dominat territorialment especialment els primers vint minuts, tot i 
que no ha arribat a disposar d’ocasions per marcar. Al minut 23, en una contra 
llançada pel porter Pino, Alberto controla i bat d’un xut ras i creuat al porter del 
Montcau. 

http://cesallent.org/2009/09/19/enhorabona-ce-avinyo/
http://cesallent.org/2009/09/20/comode-victoria-del-sallent/


Raúl al minut 25 estavella un fort xut al travesser, i novament al minut 30 torna ha 
xutar al travesser, al 33 el mateix Raúl, molt actiu tota la primera part, no pot 
superar un mà a mà amb el porter del Montcau. Isaac (si Isaac) al minut 43 
aprofitat un xut de falta de Medina que havia picat al pal i marca a plaer el 0-2. 

 
Instantània del xut al travesser de Raúl 

El Sallent tot i no fer un bon partit hauria pogut sentenciar en el darrer quart 
d’hora però novament no han volgut entrar les clares ocasions. 

 

La segona part ha seguit el mateix tarannà que la primera un Montcau que ho ha 
intentat, però al minut 68 Ivan Martínez, que havia entrat feia poc roba una pilota 
a la defensa del Montcau que habilita a Alberto que no perdona, 0-3. Partit 
decidit, tot i que 2 minuts després Pino (el germà del porter del Sallent) marca el 
1-3. 

El partit no ha tingut més història i el Sallent ha controlat el 
partit i al minut 90 Toti aprofita una centrada per fer el 
definitiu 1-4. 

Destacar també la participació Besora que ha disputat els 
darrers minuts  del matx, després de gairebé un any 
d’absència per una greu lesió. 

   

CE Sallent. 
Pino, Isaac, Ivan, Pablo, Quintana, Jose Maria (Ambrós min. 89), Medina, Diaz, Javi 
F. (Toti min. 75), Alberto (Besora min. 85), Raúl (Ivan M. minut 65). 

Àrbitre: Serrano Martínez, molt malament tot i que no ha influït en el resultat. 

Gols: 
(0-1) Alberto min. 23, (0-2) Isaac min. 43, (0-3) Alberto min. 68, (1-3) Pino min. 70, 
(1-4) Toti min. 90 
 



25 
setembre, 
2009  

 

Adjudicada la gespa artificial  

Segons publica la plana web de l’Ajuntament de Sallent, s’ha adjudicat 
provisionalment el contracte d’obra d’instal·lació de gespa artificial al camp de 
futbol municipal de Sallent a la UTE formada per les empreses ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL, VILÀ VILA, SA I POLIGRAS IBERICA, SA. 

Per anar fent boca unes recreacions en 3d de com podria quedar el camp. 

 

 

http://cesallent.org/2009/09/25/adjudicada-la-gespa-artificial/


28 
setembre, 
2009  

 

CE Sallent – FC Fruitosenc, 4-0  

Una primera part on el Fruitosenc ha tingut una major possessió de la pilota, en 
part degut a que el Sallent l’hi ha cedit per tal de poder sortir a la contra, la tàctica 
l’hi ha sortit bé al Sallent, doncs ja al minut 7 Alberto controla una pilota 
pentinada per Jose Maria se’n va per velocitat de la defensa i bat al porter. 

A la segona part el Sallent ha sortit més a dalt i el Fruitosenc que no ha xutat a 
porta en tot el partit a rebut 3 gols més. Alberto al minut 65, Pablo al minut 90, a 
la sortida d’un corner, i en el temps de descompte GOLÀS de Besora que controla 
una pilota al seu terreny de joc, es desfà de dos marcadors i veient el porter 
lleugerament avançat xuta des del mig del camp i d’una perfecta vaselina 
aconsegueix el 4-0 definitiu. 

CE Sallent: 
Paco, Isaac, Noguera, Pablo, Quintana, Jose Maria (Toti min. 90), Medina, Diaz, 
Javi F. (Ambrós min. 90), Alberto (Besora min. 80), Ivan M. (Raúl min. 55) 

Àrbitre: Blanco Esteban. Molt malament 

Gols: 
(1-0) Alberto min. 7, (2-0) Alberto min. 65, (3-0) Pablo min. 90, (4-0) Besora min. 
93 

3 octubre, 
2009  

 

CF Artes – CE Sallent, 0-3  

Victòria treballada del Sallent al camp de l’Artes. El Sallent ha començat força bé 
el matx i en els primers 20 minuts ha controlat totalment el partit, fruit d’aquest 
domini, al minut 20 Javi Diaz, pica una falta des de el mig del camp tot l’equip 
entra rematar, però tot i que no la toca ningú el porter de l’Artes no veu la pilota i 
acaba entrant a gol. A partir d’aquí el partit ha perdut brillantor i a entrat en una 
fase de poc joc i molt mig campisme. 

La segona part la primera pilota que rep Raúl fa una centrada que empalma molt 
bé Javi Fernández i fa el 0-2 al minut 47 de partit. 

El Sallent amb aquest resultat s’ha tirat enrere i l’Artes ha tingut alguna jugada 
que per mediació de Manu hauria pogut marcar, però el porter Paco ha estat molt 
bé i ha actuat amb decisió i seguretat quan ha calgut. 

A mida que passaven els minuts el partit s’ha anat trencant cada cop més, i al 
minut 88 una centrada de Ambrós que Besora remata de taló al fons de la porta, 
0-3. I tres punts per al sarró del Sallent. 

CE Sallent: 
Paco, Da Silva, Pablo, Noguera (Alfredo min. 70), Quintana, Jose Maria (Ambrós 
min. 84), Medina, Javi Diaz (Ivan min. 45), Javi F., Alberto (Ivan M. min. 80), Raúl 
(Besora min. 60). 

Gols: 
(0-1) Javi Diaz min. 20, (0-2) Javi Fernández min. 47, (0-3) Besora min. 88 

http://cesallent.org/2009/09/28/ce-sallent-fc-fruitosenc-4-0/
http://cesallent.org/2009/10/03/1788/


7 octubre, 
2009  

 

Presentació de tots els equips 2009-2010  

Aquest dissabte a les 19:30 h. tindrà lloc la presentació de tots els 
equips del CE Sallent, des dels més petits fins al primer equip, 
passant pels veterans, alevins, infantils, etc…. 

La presentació seguirà la línia de l’any passat hi si podem millorar-la 
ho farem. A continuació de la presentació es jugarà el partit entre el CE Sallent i el 
CE Súria, corresponent al campionat de Segona Territorial. 

Un cop finalitzada la presentació es començarà la Botifarrada popular. 

Recordem que la presentació serà espectacular, els jugadors sortiran al camp 
travessant una cortina de fum, anunciats per un speaker, i uns focus de seguiment 
els acompanyarà fins al centre del camp, on podran saludar a l’afició present, al 
mateix temps, més de 10.000 Watts de llum generaran efectes lumínics que 
donaran color al camp i a les grades, mentre sonen els himnes del club, de la 
Champions o els més adients per un equip de 4.000 Watts de so. 

En definitiva una presentació de PRIMERA per a un club de PRIMERA que esperem 
superi l’assistència d’aficionats de l’any passat on es varem aplegar més de 500 
persones. 

L’acta també s’aprofitarà per fer les fotos oficials de tots els equips. 

Us hi esperem a tots!!! 
 

11 
octubre, 
2009  

 

Massiva assistència a la presentació!!! 
CE Sallent – CE Súria, 3-1  

Tarda nit d’excel·lent temperatura que va permetre a 
tothom que es va acostar al “Camp Nou” gaudir una 
espectacular presentació de tots els equips de 
l’entitat. Els jugadors varen sortir un a un cridats per 
un speaker d’un túnel de fum i llum làser, des d’on 

eren seguits per un canó de llum al mateix temps que saludaven als prop de 600 
espectadors que varen presenciar l’acte. 

La pràctica totalitat del públic va quedar-se a presenciar el partit entre el CE 
Sallent i el CE Súria, a més s’hi varen afegir tots els jugadors de l’entitat que havien 
acabat la presentació i gaudien del seu entrepà de botifarra que el club va donar a 
tots els jugadors. Així l’aspecte de les grades de l’estadi era espectacular per la 
gran quantitat de gent que hi havia. 

Destacar que es varen repartir més de 600 entrepans de botifarra durant tota la 
tarda nit entre el públic assistent. En definitiva un èxit espectacular!!! 

Pel que fa al partit no es pot dir que els dos equips ens oferissin un gran matx, 
però si que el Sallent tot i no jugar bonic en un quart d’hora va sentenciar 

http://cesallent.org/2009/10/07/1797/
http://cesallent.org/2009/10/11/massiva-assitencia-a-la-presentacio-ce-sallent-ce-suria-3-1/
http://cesallent.org/2009/10/11/massiva-assitencia-a-la-presentacio-ce-sallent-ce-suria-3-1/


l’encontre, al minut 25 Sergio Domínguez resolt un embolic a l’àrea del Súria 
establint el 1-0, al minut 35 Besora de aprofita una centrada i de cap fa el 2-0, i al 
minut 40 Jose Maria d’un xut col·locat fa el 3-0, partit dat i beneït. 

La segona part va ser si cap encara més avorrida, ja que no es jugava gens a futbol 
i es basava el joc en pilotades llargues, al minut 75 el Súria va fer el seu gol al 
aprofitar un rebuig del porter del Sallent, Paco. 

El Sallent tot i no fer un bon partit hauria pogut disposar d’un major domini en el 
marcador, ja que fa fer tres pals, i algunes jugades que pels pèls no varen bar 
d’entrar. 

CE Sallent: 
Paco, Da Silva (min. 75 Toti), Ivan, Pablo, Quintana, Jose Maria (min. 80 Ambrós), 
Medina (min. 10 Javi F.), Isaac, Sergio D., Besora (min. 63 Ivan M.), Alberto (min. 
70 Raúl) 

Gols: 
(1-0) Sergio D. min. 25, (2-0) Besora min. 35, (3-0) Jose Maria min. 40, (3-1) min. 
75 
 

 
8 
novembre, 
2009  

 

Important victòria del Sallent  

Com no podia ser d’un altre manera el CE Sallent s’ha 
acomiadat del seu terreny de joc, només de la gespa,  
dels darrers 40 anys amb una victòria, per 1 a 0 
enfront del Can Parellada. 

La primera part el Sallent ha desplegat un bon joc en moltes fases, i s’hauria 
merescut marcar algun gol més ja que ha tingut clares ocasions per fer-ho. No 
obstant només ha estat Medina qui en una assistència de Alberto a fet el 1-0 al 
minut 25. 

La segona part ha estat força menys entretinguda,amb molta lluita al mig del 
camp i amb poc futbol. No obstant el Can Parellada tot intentar-ho els darrers 
minuts tampoc ha creat perill a la porteria del Sallent. 

Amb aquests 3 punts el Sallent es situa líder del campionat empatat a punts amb 
la Pirinaica. 

CE Sallent: 
Paco, Quintana (Javi F. min. 80), Noguera, Pablo, Isaac, Sergio, Medina (Bacardit 
min. 85), Diaz, Jose Maria (Da Silva min. 70), Alberto (Raúl min. 65), Besora (Ivan 
min. 80). 

Gols: 
(1-0) Medina min. 25 

http://cesallent.org/2009/11/08/important-victoria-del-sallent/


9 
novembre, 
2009  

 

Dia 1. Gespa Artificial. Inici d’obres  

Avui dia 9 de novembre han començat les obres de substitució de la gespa natural 
per l’artificial. En aquest primer dia s’ha procedit a retirar la capa de gespa i la 
terra vegetal. S’han derruït les banquetes i arrencat les porteries. 

  

   
13 
novembre, 
2009  

 

Crònica del Diari de Terrassa, Sallent – Can Parellada  

 

  

  

  

  

Publiquem la crònica del 
Diari de Terrassa 
corresponent al partit CE 
Sallent i el CD Can Parellada. 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2009/11/09/dia-1-gespa-artificial-inici-dobres/
http://cesallent.org/2009/11/13/cronica-del-diari-de-terrassa-sallent-can-parellada/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia1-1.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia1-2.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia1-3.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia1-5.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/diariterrassasallentcanparellada.jpg


13 
novembre, 
2009  

 

Demà dissabte partit a Òdena  

Demà dissabte el primer equip es desplaçarà per jugar el partit corresponent a la 
10ena. jornada del campionat de Lliga de Segona Territorial, al camp del CD Odena 
que actualment ocupa el 4rt. lloc a la classificació. 

El partit començarà a les 16:45 h. 
 

14 
novembre, 
2009  

 

Treballada victòria del CE Sallent a Òdena, 2-3  

Bon partit el disputat pel Sallent aquesta tarda al camp de 
l’Òdena, el Sallent ha començat el partit molt fort i ben aviat 
s’ha avançat al marcador, 0-1 gol d’Alberto al minut 9, al 
finalitzar una centrada de Javi F. 

El partit s’ha anat igualant i al minut 25 Pablo no ha pogut 
refusar un bon xut de l’Òdena i ha acabat introduint la pilota 
al fons de la porta defensada per un segur Antonio. 

El Sallent s’estavellava contra la ordenada defensa de l’Òdena, però en una bona 
jugada de Medina trencant el fora de joc, ha picat la pilota per sobre de la sortida 
desesperada del porter local, i Alberto ha empentat al fons de les malles amb el 
cap, corria el minut 43. 

 

 
La segona part ha començat amb un líder que volia sentenciar i al minut 55 Javi 
culmina una bona jugada col·lectiva del Sallent. El Sallent ha disposat de clares 
ocasions per sentenciar a les botes de Quintana que s’ha xutat al pal, de Jose 
Maria que ha creuat massa, de Raúl, i un gran gol d’Alberto de cap a centrada de 
Raúl que l’àrbitre ha anul·lat incomprensiblement. 

Al minut 89 d’un xut de falta sense perill la pilota se li ha escapat de les mans a 
Antonio degut en part per la poca il·luminació artificial que hi havia, amb el 2-3 i 
l’ajut d’un lamentable arbitratge que picava falta i targeta contra el Sallent a 
qualsevol aproximació local per neta que fos la jugada ha fet que el partit s’acabés 
amb nervis però amb el resultat inamovible. 

CE Sallent: 
Antonio, Quintana (Da Silva min. 80), Pablo, Noguera, Isaac, Sergio, Diaz (Bacardit 
min. 85), Medina (Ivan min. 75), Javi F. (Jose Maria min. 65), Besora (Raúl min. 
70), Alberto 

GOLS: 
(0-1) Alberto min. 9, (1-1) Pablo min. 25 p.p., (1-2) Alberto min. 43, (1-3) Javi F. 
min 55, (2-3) min. 89 
 

http://cesallent.org/2009/11/13/dema-dissabte-partit-a-odena/
http://cesallent.org/2009/11/14/treballada-victoria-del-ce-sallent-a-odena-2-3/


17 
novembre, 
2009  

 

Dia 8. Obres Camp. Gespa Artificial  

Ja s’ha retirat tota la gespa, i ara es retira tota la terra fins arribar al llit de graves 
de drenatge del camp de gespa. S’observa que les graves del drenatge de la gespa 
natural estan en molt bon estat, de fet tots sabeu que aquest camp mai es 
suspenia un partit per la pluja. 

  

  
 

17 
novembre, 
2009  

 

Demà dimecres partit contra el CE Manresa  

Aquest dimecres el CE Sallent s’enfrontarà en partit 
amistós al primer equip del CE 
Manresa, el partit tindrà lloc, 
lògicament, ja que estem d’obres, al 
camp del Manresa el partit es 
disputarà a les 9 del vespre. 

Crònica publicada a Bagesfutbol, la 
transcrivim aquí: 

Manresa y Sallent disputaron un partido amistoso (o un partidillo de entreno) en 
el que los manresanos salieron victoriosos después de unos 80′ muy entretenidos 
y en los que se registraron un gran número de ocasiones de gol, sobre todo en la 
segunda mitad. Los goles llegaron todos tras el descanso y Rebollo fue el autor de 
un “hat-trick” que da buena muestra de que su recuperación tras una larga lesión 
va por buen camino. La verdad es que el Manresa fue mucho más efectivo que un 
Sallent que erró, una tras otra, clarísimas opciones de anotar, pero que unas veces 
por falta de puntería y otras por las buenas intervenciones de Àlex Sánchez (que 
jugó la segunda mitad), fueron desaprovechándolas. Los locales, al margen de las 
tres dianas anotadas, también gozaron de más ocasiones de gol (aunque en 
menor número que su rival), pero se tuvieron que conformar con los tres goles de 
Rebollo. 

http://cesallent.org/2009/11/17/dia-8-obres-camp-gespa-artificial/
http://cesallent.org/2009/11/17/dema-dimecres-partit-contra-el-ce-manresa/
http://www.bagesfutbol.net/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia8-1.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia8-2.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia8-3.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/09/cesallentlogo150px.png
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/manresa.gif


22 
novembre, 
2009  

 

Resultats de la jornada.  

Alguns resultats de partits de la 2a. territorial disputats ahir dissabte: 

Marganell – Can Parellada:  3-2 
Balconada – Olvan :  2-2 
Gironella B – Pirinaica: 1-1 
Fruitosenc – Artes: 3-1 

Si el Sallent aconseguís guanyar avui, en el difícil camp del Santpedor, obriria una 
mica de forat amb els seus immediats perseguidors, doncs cap d’ells ha guanyat. 

 
22 
novembre, 
2009  

 

El líder no falla!!!  

Partit difícil que el líder ha resolt amb solvència, per un clar 1 a 5. Una primera 
part disputada en que el Sallent ha tingut 3 clares ocasions per marcar, 
especialment una de Raül. Al minut 35 bona combinació del Sallent que  fa una 
centrada sobre Raül i aquest de cap cedeix a Alberto que afusella al porter. No 
obstant el Sallent no ha pogut mantenir la avantatja fins al descans ja que en una 
falta Pablo en el seu intent de rebuig ha introduït la pilota al fons de la porta. 

 
Gol de Sergio Domínguez. 1 a 3. 

La segona part el partit ha guanyat amb intensitat, i el Sallent s’ha quedat amb 10 
homes per una doble amonestació a Javi Diaz, no obstant ha seguit buscant la 
victòria. Una pilota disputada per Medina de cap li cau a Alberto que fa un bon 
control i torna a afusellar a Ferrer i fa el 1  a 2. 

http://cesallent.org/2009/11/22/resultats-de-la-jornada-2/
http://cesallent.org/2009/11/22/el-lider-no-falla/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/santpedorsallent1a3.jpg


A continuació entre l’àrbitre que ha començat a treure targetes i els nervis sobre 
el camp ha fet que  s’expulsés 3 jugadors del Santpedor i un altre del Sallent, el 
partit a acabat amb 8 jugadors pel Santpedor i 9 pel Sallent i un munt de targetes 
grogues. 

Amb tants espais el Sallent ha fet valdre la seva millor qualitat i a començat a 
moure la pilota, i creant espais. Però el 1 a 3 ha arribat en una pilota robada per 
Sergio a la frontal. 

Alberto ha fet el seu hat-trick amb el 1 a 4 i finalment Sergio de nou ha fet el 1 a 5. 

Amb aquesta victòria el Sallent segueix primer a 5 punts de la Pirinaica, que és el 
rival de la propera setmana. 

CE Sallent: 
Pino, Quintana, Noguera, Pablo, Isaac, Javi, Medina, Diaz, Sergio, Raül, Alberto. 
També Bacardit, Toti, Da Silva, Jose Maria. 

Gols: 
(0-1) Alberto min. 35, (1-1) Pablo p.p. min. 43, (1-2) Alberto min. 70, (1-3) Sergio D. 
min. 75, (1-4) Alberto min. 80, (1-5) Sergio D. min. 85. 

 
26 
novembre, 
2009  

 

Avui el primer equip entrena a Calders  

El primer equip segueix la seva 
peregrinació pels camps de la 
comarca, avui entrena a les nou al 
camp del Calders. 

Recordem que el primer equip 
entrena actualment dos dies al 
Mini Estadi sallentí i un tercer dia 
va a entrenar a un camp gran o 
jugar un amistós com el de 
la setmana passada al Congost 
contra el CE Manresa, aquest 

funcionament es mantindrà mentre durin les obres del Nou Camp. 

Foto bagesfutbol.net 

 

 

 

 
 

http://cesallent.org/2009/11/26/avui-el-primer-equip-entrena-a-calders/
http://www.bagesfutbol.net/


27 
novembre, 
2009  

 

Dia 17. Obres gespa artificial  

Les obres per a la col·locació de la gespa artificial continuen a bon ritme. 
Actualment s’estan realitzant els drenatges i el pas de instal·lacions d’aigua. 
També s’està realitzant el nou túnel d’accés al terreny de joc. 

  

   

  

 

http://cesallent.org/2009/11/27/dia-17-obres-gespa-artificial/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia17-1.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia17-4.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia17-2.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia17-3.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/11/dia17-5.jpg


30 
novembre, 
2009  

 

Pirinaica – Sallent, 2-2  

El Sallent va empatar al sempre complicat camp de la Pirinaica. Els gols del Sallent 
van ser de Raül (1-1), i Jose maria (2-2). 

Tot i no fer un bon partit el Sallent, i 
sense voler desmerèixer el partit de 
la Pirinaica que hi va posar moltes 
ganes, els nostres jugadors s’haurien 
pogut endur els 3 punts amb un altre 
arbitratge, que va tallar jugades 
clares no se sap per què  i va anular 
un gol vàlid al Sallent, tampoc sabem 
perquè. 

Les pilotes Mikasa tampoc varen 
faltar al partit. 

 

 
30 
novembre, 
2009  

 

El CE Sallent classificat a la posició 912!  

Hem trobat aquesta curiositat, el CE Sallent ocupa la posició 912 en la 
classificació històrica de 3a. divisió. 

També hi hem trobat altres equips de la comarca 

1. el CE Manresa ocupa la posició 63  

2. el Puig-reig a la 616  

3. el CE Sallent a la 912  

4. el Atl. Gironella la 1158  

5. el CE Berga a la 1366.  

 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2009/11/30/pirinaica-sallent-2-2/
http://cesallent.org/2009/11/30/el-ce-sallent-classificat-a-la-posicio-912/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_División_de_España
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/03/mikasa.jpg


5 
desembre, 
2009  

 

Himne del CE Sallent  

Ja podeu escoltar l’Himne del CE Sallent. Ja direu que us sembla. Si voleu us podeu 
descarregar l’arxiu en format mp3. 

L’enllaç permanent a l’apartat, El Club. 

Recordem recordem la gran història, 
la del Centre d’Esports Sallent 
fent honor fent honor a la memòria de tota la seva gent 

Celebrem, celebrem una victòria 
i amb orgull defensarem 

els colors 
    PLAS – PLAS (picant de mans) 
blau i grana 
    EH! (un crit) 
del Centre d’Esports Sallent 

els colors 
    PLAS – PLAS (picant de mans) 
blau i grana 
    EH! (un crit) 
del Centre d’Esports Sallent 

 
5 
desembre, 
2009  

 

Fàcil victòria del CE Sallent  

El CE Sallent s’ha imposat al Atl. Gironella, per 0 a 6, el matx ha reflectit les 
posicions respectives a la classificació. 

El CE Sallent, al minut 1 ja guanyava per 0 a 1 i als 11 minuts per 0-3, la primera 
part ha finalitzat amb un clar 0-4. 

 

La segona part al minut 51 el Sallent ja manava al marcador per 0 gols a 6. En 
definitiva partit amb poca història on un Sallent molt superior s’ha imposat amb 

http://cesallent.org/2009/12/05/himne-del-ce-sallent/
http://cesallent.org/acerca-de/
http://cesallent.org/2009/12/05/facil-victoria-del-ce-sallent/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/gironellasallent.jpg


molta claredat. 

CE Sallent: 
Paco, Quintana, Ivan, Pablo, Da Silva, Javi Diaz, Medina, Bacardit, Jose Maria, 
Alberto, Sergio D. També Raül, Javi F., Alfredo, Ivan Martínez, Toti. 

Gols: 
(0-1) Jose Maria min. 1, (0-2) Sergio D. min. 6 penal, (0-3) Sergio D. min. 11, (0-4) 
Alberto min. 30, (0-5) Alberto min. 48, (0-6) Medina min. 51 

 
6 
desembre, 
2009  

 

Loteria de Nadal del CE Sallent  

 Queden ja pocs dies per adquirir participacions 
del número que tocarà a la Grossa de Nadal, per 
descomptat serà el del CE Sallent, el 71.516. 

 

També s’està venent a administracions 
de Valladolid, Sòria, Sevilla i Granada, pel que serà un premi d’aquells que en 
diuen molt repartits. 

Molta sort a tots. 

 
7 
desembre, 
2009  

 

Dia 24. Obres gespa artificial  

Continuen les obres de implantació de la gespa artificial. Actualment s’està 
estenent la capa de tot-u que farà de base de la gespa artificial, recordem que 
aquest camp no es fa amb base d’asfalt la qual cosa hauria de millorat la capacitat 
de drenatge del camp en cas de pluges, i obtenir una superfície de joc d’un bot i 
reaccions més semblants a les de la gespa natural. 

També s’està col·locant la canaleta perimetral i s’ha realitzat part del nou túnel de 
sortida al terreny de joc. 

    
 

 

 

http://cesallent.org/2009/12/06/loteria-de-nadal-del-ce-sallent/
http://cesallent.org/2009/12/07/dia-24-obres-gespa-artifical/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/dia24-4.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/dia24-1.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/dia24-2.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/dia24-3.jpg


12 
desembre, 
2009  

 

Sallent – Cardona, al camp de l’Artes  

Demà diumenge a les 4 de la tarda, el Sallent s’enfrontarà al Cardona al camp de 
l’Artes. Aquest canvi de terreny es degut a que no s’ha pogut canviar l’ordre dels 
partits amb el Cardona. 

Agrair les facilitats que ens ha donat el CF Artes, per tal de poder jugar com a 
locals al seu terreny de joc. Esperem que el proper partit que juguem com a locals 
ja ho puguem fer al nostre remodelat terreny de joc. 

 
13 
desembre, 
2009  

 

Gran primera part de futbol!!!  

El Centre d’Esports Sallent s’ha imposat amb claredat i un joc brillant al CF 
Cardona, per 4 gols a 1. 

La primera part el Sallent amb un joc aclaparador s’ha imposat en totes les facetes 
de joc a un Cardona que es veia impotent per aturar el vendaval de joc del Sallent. 
L’únic però cal posar-lo en la falta d’efectivitat dels davanters del Sallent que han 
perdonat claríssimes ocasions, fins i tot un penal. 

 
 
No obstant l’atac i gol ha donat els seus fruïts, Alberto controla una pilota a dins a 
l’àrea i bat el porter del Cardona, 1 a 0 al min. 30, al minut 35 Sergio pentina de 
cap una pilota al fons de la xarxa. El Cardona al minut 36 en la seva única 
aproximació en tot el matx a la porta defensada per Antonio marcava de cap, el 2 
a 1. 

Només ha estat un accident al minut 38 Jose Maria d’un bon xut creuat feia el 3-1, 
resultat amb el que ha acabat la primera part tot i el pal que ha fet Jose Maria, i 
els bons xuts que ha realitzat Alberto. 

La segona part el joc no ha estat tant bonic, però el Sallent ha seguit dominant a 
plaer, al minut 57 Sergio marcava de penal, el 4 a 1. Lamentar algunes entrades 
lletges protagonitzades per jugadors del Cardona que han deslluït una mica el 
matx. 

En definitiva 3 punts més pel Sallent que continua ferm al liderat de la segona 
territorial. Esperem que el proper partit com a local, si es compleixen les 
previsions, ja el puguem jugar al nostre terreny de joc. Mentrestant dissabte 

http://cesallent.org/2009/12/12/sallent-cardona-al-camp-de-lartes/
http://cesallent.org/2009/12/13/gran-primera-part-de-futbol/


vinent visitem el difícil camp del Marganell. 

CE Sallent: 
Antonio, Da Silva, Pablo, Ivan, Quintana, Javi Diaz, Medina, Bacardit, Jose Maria, 
Sergio, Alberto. També Raül, Javi F., Alfredo, Ivan M., Isaac 

Gols: 
(1-0) Alberto min. 30, (2-0) Sergio min. 35, (2-1) min. 36, (3-1) Jose Maria min. 38, 
(4-1) Sergio min. 57 penal 

 
15 
desembre, 
2009 

Dia 32. Arriba la gespa  

Han arribat els primers rotlles de gespa i es preveu que es puguin començar a 
instal·lar aquesta mateixa setmana. Mentrestant s’està acabant de compactar el 
terreny de joc. 

També s’ha finalitzat el nou túnel de sortida al terreny de joc. 

     
 

 
 

20 
desembre, 
2009  

 

Ni el fred ni el Marganell aturen el Sallent!!!  

El Sallent contra el fred i un bon Marganell s’assegura ser campió de hivern, que 
tot i que no s’entrega la copa, dona fe del bon nivell dels sallentins en aquest 
campionat. 

Una primera part on el Sallent va disposar de dues bones ocasions per avançar-se, 
però no va ser fins a la segona part que a la sortida d’una falta Isaac d’una bona 
rematada de cap marcava el gol de la victòria. 

Tot i lo ajustat del resultat aquest es enganyós, ja que el Sallent no va tenir mai 
problemes en defensa i es va guanyar amb relativa tranquil·litat un difícil partit. 

El Sallent no torna a jugar fins l’any vinent, i la plantilla gaudeix d’uns merescuts 
dies de vacances fins passat Nadal. 

CE Sallent: 

http://cesallent.org/2009/12/15/dia-32-arriba-la-gespa/
http://cesallent.org/2009/12/20/ni-el-fred-ni-el-marganell-aturen-el-sallent/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/20091215-1108.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/20091215-1056.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/20091215-1057.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/20091215-1059.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/20091215-1107.jpg


Antonio, Da Silva, Pablo, Ivan (Alfredo min. 85) , Quintana, Javi F. (Besora min. 75), 
Bacardit, Medina (Noguera min. 87), Jose Maria (Ivan M. min. 90), Raül (Isaac 
min. 60), Sergio 

Gols: 
(0-1) Isaac min. 79 

 
21 
desembre, 
2009  

 

Dia 35. Primers rotlles de gespa  

Tot i que ara amb la nevada s’ha alentit la col·locació de la gespa, ja s’estan 
col·locant els primers rotlles de gespa decorativa al camp. 

 

http://cesallent.org/2009/12/21/dia-35-primers-rotlles-de-gespa/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/dia342.jpg


 
 

5 gener, 
2010  

 

Història a tercera divisió  

Aquests dies de Nadal, hem aprofitat per recollir i publicar una mica més de 
informació a l’apartat de història. Concretament ara es possible consultar tots els 
resultats i classificació final del Sallent a la tercera divisió durant les quatre 
temporades que hi vam jugar, des de la 1956-57 a la 1959-60. 

Podeu accedir-hi des d’aquí. 

També hem trobat aquesta foto d’un partit a l’any 1949 al camp de la Costeta, en 
un matx contra el Gavà. 

 

http://cesallent.org/2010/01/05/historia-a-tercera-divisio/
http://cesallent.org/historia/98-tercera-divisio-nacional/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/12/dia34.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/01/1949sallentgava6febrerlow.jpg


10 gener, 
2010  

 

Empat just  

Aquesta tarda el Sallent ha empatat en un disputat partit 
contra la Peña San Pedro, que ha tingut una part per a 
cada equip. La primera part ha estat per al Sallent que 
hauria pogut sentenciar el matx en algunes bones 
jugades. Al minut 20 Alberto culmina en gol una bona 

passada de Ivan M., el partit semblava que s’encarava per al Sallent, però la falta 
d’encert amb el gol ha fet que el resultat no es mogués. 

La segona part el Sallent ha sortit fred com el temps, i això ho ha aprofitat  la Peña 
que ha marcat l’empat al minut 5, aquest gol els ha envalentit i el Sallent ha 
perdut el control del mig del camp i Alberto a dalt estava molt sol, així els de 
Terrassa han disposat d’algunes ocasions per marcar de nou però el porter Paco 
ha resolt amb encert. 

Els canvis realitzats sobretot amb l’entrada de Raül als darrers 10 minuts ha fet 
que el Sallent tingués més arribada però la falta d’encert i algunes “estranyes” 
decisions arbitrals als darrers minuts han fet que el resultat restés inamovible. 

CE Sallent: 
Paco, Isaac (Raül min. 80),, Ivan (Noguera min. 70), Pablo, Da Silva , Jose Maria 
(Javi F. min. 70), Bacardit (Alfredo min. 70), Medina, Sergio D., Alberto, Ivan M. 
(Javi Diaz min. 45) 

Gols: 
(0-1) Alberto min. 20, (1-1) min. 55 
 

17 gener, 
2010  

 

Derrota a Sant Joan  

El Sallent no ha pogut superar un combatiu 
Joanenc, que ha s’ha plantejat el matx com la 
darrera opció per lluitar a estar a les posicions 
capdavanteres malgrat la seva irregular 
temporada 

El líder que ha dut el pes del partit a la primera part s’avançava al minut 40 per 
mediació d’Alberto que culminava una jugada d’estratègia a pilota parada. 

A la segona part el Joanenc fa dos gols en dues badades del Sallent, i té vint 
minuts bons encara que sense ocasions. 

Els darrers 20 minuts el Sallent s’ha bolcat a l’àrea del Joanenc però el porter local 
ha evitat que el líder aconseguís l’empat que vistos els mèrits d’uns i altres hauria 
estat el més just. 

Per cert l’àrbitre, que no ho ha fet malament, s’ha empassat un clar penal sobre 
Alberto a l’àrea del Joanenc. 

CE Sallent: 

http://cesallent.org/2010/01/10/empat-just/
http://cesallent.org/2010/01/17/derrota-a-sant-joan/


Paco, Quintana, Noguera, Pablo, Da Silva, Javi F., Medina, Bacardit, Jose Maria, 
Alberto, Sergio D. També Raül, Isaac, Alfredo, Ivan 

Gols: 
(0-1) Alberto min. 40, (1-1) min. 47, (2-1) min. 60 
 

20 gener, 
2010 

Any 1956, Kubala i el Sallent.  

Corria l’any 1956, concretament el 20 de maig del 1956, el CE Sallent jugava 
contra el C. Gimnàstic de Tarragona, en partit corresponent a la lligueta d’ascens a 
Tercera, i els tres cardonins que jugaven amb el Sallent van fer-se aquesta foto 
que avui publiquem, amb autògraf inclòs de cadascun d’ells. La fotografia ens l’ha 
cedit amablement Felices, un dels tres integrants de la foto. Podeu consultar la 
foto a l’arxiu fotogràfic i aquí. 

1956. CE Sallent. Camp de la Costeta. 
Lligueta d’ascens a tercera 
D’esquerra a dreta: Carreño, Obiols, Felices 

D’aquella mateixa temporada tenim una foto 
molt curiosa, el CE Sallent formant amb el 
Ladislao Kubala, en un partidet amistós al 
camp del Monistrol de Calders, també hi surt 
gent del Monistrol. Laszy va passar una llarga 

temporada (3 mesos i mig) a Monistrol de Calders per tal de recuperar-se d’una 
tuberculosi l’any 1953, d’aquella estada en va sortir amistat amb gent de 
Monistrol i anys més tard ja recuperat coincidint amb una de les seves visites per 
veure velles amistats del poble es va fer aquesta foto prèvia al partidet en que va 
participar Kubala. Foto cedida per Felices.

 
1956. CE Sallent. Monistrol de Calders. Ladislao Kubala. 
Drets: 
Ajupits: -, -, -, Felices, Kubala, Tino Seriols, -, - 
 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/01/1956carrenoobiolsfeliceslow.jpg
http://cesallent.org/2010/01/20/any-1956-kubala-i-el-sallent/
http://cesallent.org/4-fotografies-historiques/1950-1959/
http://cesallent.org/historia/98-tercera-divisio-nacional/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/01/1956sallentkubalamonistrolcalders.jpg


24 gener, 
2010  

 

El CE Sallent retroba el camí de la victòria, 2-3!!  

En el sempre complicat camp de la Balconada el Sallent ha sabut retrobar-se amb 
la victòria, 2-3, amb un bon partit.

 
Foto Arxiu 

Els primers minuts del matx han estat d’una Balconada que empentava però no 
inquietava la porteria del Sallent, avui defensada per Antonio Pino, però poc a poc 
el Sallent s’ha anat fent amb el control territorial del matx tot i que no aconseguia 
lligar bones jugades, en una bona jugada col·lectiva Alberto enganxa una 
espectacular tisora que el porter i el pal salven el 0-1. A cinc minuts del descans el 
mateix Alberto acaba en rematada una centrada per l’esquerra de l’atac del 
Sallent que havia lluitat Isaac, 0-1 ara si!! 

La segona part ha seguit el mateix tarannà, al minut 67 Alberto pentina una jugada 
d’estratègia i aconsegueix el 0-2, el partit semblava resolt pel Sallent, ja que la 
Balconada no havia inquietat els dominis de Pino, però en una jugada 
desafortunada Pino no encerta a rebutjar i la Balconada fa el 1-2, faltaven 10 
minuts, però Ivan Martínez en un contraatac del Sallent bat per dalt al porter de la 
Balconada i sentencia el matx 1-3 al minut 87. 

Un bon xut de falta amb el temps complert posava el definitiu 2-3 al marcador, 
però l’àrbitre, que no ha havia estat massa lluït ni en massa bona forma tot el 
partit, ha volgut que la segona part durés 55 minuts, nervis i pressió per part de la 
Balconada que però no han pogut fer res per arravatar la merescudíssima victòria 
a un seriós Sallent, en un camp en que no es pot jugar a futbol, només es pot o 
guanyar o perdre, i ahir va ser el primer. 

CE Sallent: 
Pino, Isaac, Ivan (Alfredo min. 82), Noguera, Quintana, Sergio (Javi F. min. 85), 
Medina, Pablo, Bacardit (Da Silva min. 65), Raül (Besora min. 60), Alberto (Ivan M. 
min. 78). 

Gols: 
(0-1) Alberto min. 40, (0-2) Alberto min. 67, (1-2) Ivan M. min. 80, (1-3) min. 87, (2-
3) min. 90 
 

http://cesallent.org/2010/01/24/el-ce-sallent-retroba-el-cami-de-la-victoria-2-3/


31 gener, 
2010  

 

Pallissa al Montcau, 8-0 que podien ser més  

El partit d’aquesta tarda al gimnàstic parc de Manresa, es d’aquells que 
desmereixen la categoria, un Sallent infinitament superior ha vist com a falta de 
20 minuts el Montcau es quedava amb 6 jugadors, i es donava el partit per acabat, 
no obstant els sallentins han tingut temps de marcar 8 gols. 

La primera part ha finalitzat amb un clar 3-o pel Sallent, amb gols de Raül, Medina 
i Alberto. Els gols del Sallent han arribat de bones jugades de combinació i que han 
desarborat la defensa del Montcau. 

La segona part el Sallent ha seguit amb el seu bon joc, i Bacardit, Besora, Sergio 
D., i Ivan Martínez per dos cops han batut la porteria visitant, i no han estat més 
cops perquè l’àrbitre quan faltaven 20 minuts s’ha vist obligat a suspendre 
l’encontre ja que els visitants s’han quedat amb 6 jugadors, lamentable… 

 

El proper partit que el Sallent jugarà com a local, es previst que ja ho puguem fer 
al nostre remodelat estadi, un Camp Nou que ja comença a lluir de nou com el 
millor camp de la comarca!! 

CE Sallent: 
Antonio, Quintana (Alfredo. min. 55), Ivan, Noguera, Isaac, Sergio, Pablo (Ambrós 
min. 55), Medina (Javi F. min. 55), Bacardit, Alberto (Besora min. 47), Raül (Ivan 
M., min. 47). 

 Gols: 
(1-0) Raül min. 15, (2-0) Medina min. 20, (3-0) Alberto min. 28, (4-0) Bacardit min. 
48, (5-0) Besora min. 55, (6-0) Sergio D. penal min. 60, (7-0) Ivan M. min. 65, (8-0) 
Ivan M. min. 70 
 

http://cesallent.org/2010/01/31/pallissa-al-montcau-8-0-que-podien-ser-mes/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/01/gespaartificialobres.jpg


3 febrer, 
2010 

Una mica de història  

En el nostre afany d’anar publicant cada dia més coses sobre el passat de la nostre 
entitat avui publiquem una curiositat que va ser editada a l’any 1928, 
concretament al Llibre d’or del Futbol Català. 

El Llibre d’or del Fútbol Català, editat al 1928 per Edicions Monjoia 1928, amb 
nombroses il·lustracions en fotogravat, làmines i anuncis en color, i textos en 
català, castellà, francès i anglès recollia la història i les fotografies dels 128 clubs 
de futbol de Catalunya i les Balears, així com les biografies dels jugadors catalans 
internacionals. 

Aquesta obra era patrocinada por la Federació Catalana de Futbol Associació, i 
esdevé la síntesi de tot allò relacionat amb el futbol català des dels seus inicis, dels 
homes i clubs que en van ser protagonistes. 

Entre els només 128 clubs de futbol de Catalunya i Balears hi ha el Sallent, i 
gràcies a la Llibreria dels Àngels us podem mostrar que s’hi va publicar. 

 

http://cesallent.org/2010/02/03/una-mica-de-historia/
http://cesallent.files.wordpress.com/2007/08/1928ussallentllibredordelfutbolcatala_low.jpg


7 febrer, 
2010  

 

El Sallent més líder!  

Important i treballada victòria del Sallent al camp del Fruitosenc per 1 gol a 3. 
Aquesta victòria combinada amb la derrota del Can Parellada a Castellbell fa que 
el nostre equip ampliï a 7 els punts amb el segon classificat. 

Pel que fa al matx el Sallent ha començat força bé els primers 20 minuts, en els 
que ha tingut una bona ocasió per marcar, però Raül amb la porta buida a 
estavellat la seva rematada de cap al travesser, en una jugada d’estratègia Isaac 
rematava a gol una centrada de Sergio Domínguez. 

A partir del gol enlloc de tranquil·litzar el joc del Sallent, ha estat el Fruitosenc qui 
ha començat a dominar el partit, i Paco ha salvat el primer gol amb una gran 
aturada, però en el temps de descompte del primer temps empatava el Fruitosenc 
en una jugada desafortunada del porter sallentí. 

La segona part tot i no ser un partit brillant ha estat el Sallent qui ha dut el pes del 
mateix, i Medina des de gairebé el mig del camp recull un mal rebuig del porter i 
de vaselina marca el 1 a 2 al minut 55. 

El partit ha seguit estant dominat pel Sallent, tot i que amb cert nerviosisme per lo 
ajustat del resultat, al minut 85 Besora sentenciava el matx amb el 1 a 3 definitiu. 

Pel que fa a l’estat de les obres del nostre estadi, es previst que aquesta setmana 
ja s’hi pugui començar a entrenar. 

CE Sallent: 
Paco, Quintana, Noguera, Alfredo (Ivan min. 75), Da Silva (Ambrós min. 88), Javi F. 
(Pablo min. 50), Isaac, Medina, Sergio D., Raül (Besora min. 50), Alberto (Ivan M. 
min. 70). 

Gols: 
(0-1) Isaac min. 22, (1-1) min. 45, (1-2) Medina min. 55, (1-3) Besora min. 85 

 
18 febrer, 
2010 

INAUGURACIÓ GESPA ARTIFICIAL  

Aquest dissabte a les 10 del matí tindrà lloc la inauguració de la gespa artificial de 
l’Estadi Municipal el Camp Nou de Sallent. Hi esteu tots convidats. 

 

http://cesallent.org/2010/02/07/el-sallent-mes-lider/
http://cesallent.org/2010/02/18/inauguracio-gespa-artificial/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/campgespa01.jpg


El programa d’actes constarà de: 

- Parlament d’autoritats 
- Entrega de records als jugadors que van inaugurar el camp fa just 40 anys l’any 
1970 
- Lliurament de placa de record i sacada d’honor a càrrec del Sr. Josep Guixé soci 
número 1 al inici del partit 
- Inauguració del nou arranjament del Himne Oficial del CE Sallent, realitzat per 
Andreu Peralba i Xavi Miranda. 

Durant el transcurs de l’acte els assistents podran esmorzar amb una esplèndida  
botifarrada. 

A continuació es jugaran 
els següents partits de 
campionat: 

 

 

 

 

 

 A les 10:30 h. 

 2 partits de Futbol 7 

Prebenjamí   

CE Sallent – FC Pirinaica 

Benjamí   CE Sallent – CE Arrels  

 A les 12:00 

Aleví   CE Sallent – AE Abrera  

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/campgespa02.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/campgespa03.jpg


22 febrer, 
2010  

 

Inauguració i victòria!! 2-1  

Tarda d’estrena al remodelat Camp Nou sallentí, on després de molts dies el CE 
Sallent tornava a jugar davant del seu públic, i tot i que la tarda no ha acompanyat 
el partit ha estat presenciat per nombrosos aficionats. 

El matx ha tingut un equip que ha dut el pes del mateix, però aquest domini 
territorial del Sallent semblava que no es reflectiria al marcador, ja que fins als 
darrers instants no ha aconseguit el 2 a 1 definitiu. 

A la primera part un Sallent imprecís no ha aconseguit lligar bones jugades, i 
l’Artés en una de les escasses aproximacions a aconseguit avançar-se en el 
marcador. Per banda de l’Artés destacar la feina del porter que ha estat molt 
encertat i ha mantingut viu el seu equip fins als darrers minuts. 

La segona part el Sallent a sortit a per 
totes però el gol es resistia, fins que 
Medina en un corner marcava 
l’empat. Tot i jugar amb un home 
menys el Sallent pressionava i amb tot 
l’equip bolcat i l’afició empentant, 
Pablo aconseguia el 2 a 1 definitiu en 
el darrer minut del matx. 
 
 

 
Els darrers minuts el Sallent ha anat a per totes 

CE Sallent: 
Paco, Quintana, Alfredo, Noguera (Ivan min. 90), Da Silva, Sergio, Pablo, Medina, 
Javi F. (Bacardit min. 45), Alberto (Raül min. 81), Ivan M. (Besora min. 45) 

Gols: 
(0-1) min. 20, (1-1) Medina min. 65, (2-1) Pablo min. 89 

http://cesallent.org/2010/02/22/inauguracio-i-victoria-2-1/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/sallentinauguraciogespaartificial01.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/sallentinauguraciogespaartificial.jpg


25 febrer, 
2010  

 

Instantànies de la inauguració de la gespa artificial  

Les imatges dels principals actes que varen tenir lloc en la inauguració de les 
reformes del Camp Nou, el passat dissabte 20 de febrer de 2.010. 

 
Parlament Josep Besora President del CE Sallent. 

http://cesallent.org/2010/02/25/instantanies-de-la-inauguracio-de-la-gespa-artificial/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/parlamentjosepbesorapresidentcesallent.jpg


 
La inauguració de la gespa artificial, una fita per a un club amb 90 anys de història. 

 
Sortint al camp 40 anys després. Federo Diaz en primer terme. 

 

 

 

 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/parlament.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/jugadorshomenatjats01.jpg


 
Els jugadors que fa 40 anys varen inaugurar el Camp Nou varen ser homenatjats. Federo, 

Rovira, Romero, Martinez “Kubaleta“, Soriguera, Horta. 

 

 

 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/federoroviraromerokubaletasoriguerahorta.jpg


 
Josep Planas expresident del club acompanyant a Josep Guixé soci número 1 de l’entitat. 

 
Jordi Moltó Alcalde de Sallent fa entrega de la placa commemorativa al Soci número 1, 

Josep Guixé sallentí i esportista. 

 

 

 

 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/josepplanasjosepguixesoci1.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/entregaplacaconmemorativajosepguixe.jpg


 
Josep Guixé realitza la sacada d’honor inaugurant el Camp Nou oficialment. 

 
28 febrer, 
2010 

La sort dels campions? 
CE Súria – CE Sallent, 0-1  

Un Sallent que sembla abonat als gols al 
darrer minut, ha guanyat al Súria al minut 
91 per 0 gols a 1. 

Mal partit el disputat pel Sallent, on lo únic 
positiu han estat els tres punts. El Sallent tot 
i no estar encertat si que ha dut el pes del 

partit, tot i no disposar de ocasions per marcar tret d’un clar penal no xiulat, i un 
xut d’Alberto que quan semblava que marcaria l’ha pogut desviar el porter a 
corner. 

Malgrat no fer un bon encontre si es cert que el Sallent no ha tingut problemes en 
defensa davant d’un inoperant Súria. Quan els dos equips ja semblaven resignar-
se a l’empat una jugada d’estratègia ha estat pentinada, no sabem per qui al fons 
de la xarxa. 

CE Sallent: 
Antonio, Quintana, Noguera, Ivan (Alfredo min. 37), Da Silva (Jose Maria min. 37), 
Sergio D. (Ambrós min. 92), Pablo, Bacardit, Javi F. (Isaac min. 50), Alberto, Ivan 
M. (Raül min. 55) 

Gols: 
(0-1) min. 91 pròpia porta 

 

http://cesallent.org/2010/02/28/la-sort-dels-campions-ce-suria-ce-sallent-0-1/
http://cesallent.org/2010/02/28/la-sort-dels-campions-ce-suria-ce-sallent-0-1/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/02/sacadahonorjosepguixe.jpg


7 març, 
2010  

 

Resultats de la jornada 2a. territorial  

Resultats de partits jugats ahir dissabte: 

Marganell – Artes, 4-4 
Gironella “B” – Balconada, 3-3 
Odena – Can Parellada, 2-1 

Així que aquesta tarda si el Sallent, aconseguís guanyar ens posaríem a 10 punts 
del Can Parellada, cosa que ja avanço no serà gens fàcil davant d’un bon equip 
com és l’Olvan. 

 
7 març, 
2010  

 

Golejada i a 10 punts del segon!!!  

Victòria per golejada d’un Sallent molt superior a un 
Olvan que ha acabat les energies. 

La primera part el Sallent s’avançava ben aviat per 
mediació de Bacardit, al minut 12, però l’Olvan que ha 
donat força guerra aquesta primera part aconseguia 
l’empat, per mediació de Sebas, en una pilota penjada a 
l’àrea. 

En una falta indirecta a l’àrea de l’Olvan, vol ben picada 
pel Sallent, Noguera aconseguia el 2-1, i al punt del descans Bacardit culminava 
una bona jugada en el 3-1. 

La segona part a tingut un clar dominador, el Sallent, que ha superat una i altre 
vegada un Olvan que ha perdut molt gas físicament, en aquest segon temps el 
Sallent ha mogut molt la pilota, possiblement ha que ha jugat més tranquil, i 
Medina  a la sortida d’un córner aconseguia el 4-1, al minut 52, i després Alberto 
aconseguia 4 gols consecutius, que establien la golejada en 8 gols a 1. 

Amb aquesta victòria el Sallent posa terra de per mig amb el segon classificat el 
Can Parellada, a 10 punts, tot i quedar molta lliga és un bon avantatge per gaudir 
d’una certa tranquil·litat. 

CE Sallent: 
Pino, Isaac, Noguera, Ivan, Quintana, Bacardit, Pablo, Medina, Da Silva, Alberto, 
Sergio D. També Ambrós, Alfredo, Jose Maria “Yuti”, Ivan M. 

Gols: 
(1-0) Bacardit min. 12, (1-1) Sebas min. 27, (2-1) Noguera min. 36, (3-1) Bacardit 
min. 45, (4-1) Medina min. 52, (5-1) Alberto min. 61, (6-1) Alberto min. 80, (7-1) 
Alberto min. 85, (8-1) Alberto min. 88 

 

http://cesallent.org/2010/03/07/resultats-de-la-jornada-2a-territorial-2/
http://cesallent.org/2010/03/07/golejada-i-a-10-punts-del-segon/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/09/cesallentlogo150px.png


13 març, 
2010  

 

Empat a Castellbell, 1-1  

Mal partit el disputat pel CE Sallent aquesta tarda al difícil camp del Castellbell. 

El Sallent, ha fet un mal joc, ja que no ha estat capaç de lligar 3 passades seguides, 
i s’ha pecat en excés de buscar la pilota llarga, també amb poca precisió, de 
manera que la defensa del Castellbell sempre tenia avantatge davant el davanters 
del Sallent. 

Als minut 15 de partit un innocent penal en contra del Sallent, ha estat aturat 
magistralment per Paco. I poca història més a tingut la primera part. 

El segons temps no ha millorat les expectatives del matx, i tot s’ha complicat quan 
Ivan ha estat  expulsat per doble amonestació, al principi del segon temps. 
Després ha arribat el gol del Castellbell, i potser aleshores ha arribat el millor joc 
del Sallent i ha tingut una mica més de control de la pilota, i a cinc minuts del final 
en un embolic a dins l’àrea després d’una jugada individual de Sergio, un defensa 
ha introduït la pilota al fons de la xarxa. 

Si bé el Sallent no ha fet un bon partit si que cal destacar la solidesa de la seva 
defensa com ve sent habitual, del Castellbell no ens ha semblat pas un bon equip, 
però si hi han posat molt caràcter i una motivació extra pel fet de jugar contra el 
líder. I el Sallent ha lluitat i ha cregut amb la victòria fins al final tot i no estar 
massa encertats. 

CE Sallent: 
Paco, Quintana, Noguera, Ivan, Isaac, Bacardit, Pablo, Medina, Da Silva, Alberto, 
Sergio. També Javi F., Alfredo, Ivan M., Jose Maria “Yuti” 

Gols: 
(1-0) min. 55, (1-1) p.p. min. 85 

 
21 març, 
2010  

 

Gran partit del Sallent, 3-0  

Així com altres vegades em dit que el Sallent no feia un bon joc, avui no podem 
pas dir-ho, una gran primera part de bon futbol, on s’ha combinat, i tocat la pilota 
fent anar de corcoll al Navarcles, i em fet 3 gols que s’han quedat curts vistes les 
ocasions. 

 
Tres gols com tres sols, el 
primer d’Alberto al minut 
20 després d’una bona 
jugada de Medina, poc 
després de nou Alberto 
després d’una passada de 
Besora, i al final de la 
primera part Jose Maria 

ha fet el tercer i definitiu. 

http://cesallent.org/2010/03/13/empat-a-castellbell-1-1/
http://cesallent.org/2010/03/21/gran-partit-del-sallent-3-0/


El segon temps no ha estat tant bonic, però el partit ja estava resolt, i el Navarcles 
que no ha xutat a porta en tot el partit, no ha encaixat cap més gol, per encert del 
seu porter. 

En definitiva bon partit del líder que li permet encarar amb optimisme el difícil 
desplaçament de la setmana vinent al camp del Can Parellada, segon classificat a 
8 punts del Sallent. 

CE Sallent: 
Paco, Javi F. (Quintana min. 76), Noguera, Alfredo (Ivan min. 71), Isaac, Sergio, 
Medina (Ivan M. min. 76), Pablo, Jose Maria (Da Silva min. 71), Alberto, Besora 
(Raül min. 78). 

Gols: 
(1-0) Alberto min. 20, (2-0) Alberto min. 30, (3-0) Jose Maria “Yuti” min. 43 

 
28 març, 
2010  

 

Tot guanyat, tot per guanyar!!! 1 a 3  

Gran partit del Sallent a Can Parellada, que amplia la diferència a 
11 punts amb el segon classificat i aplana el camí cap al títol, 
encara que no hi ha res fet. 

El Sallent ha sortit molt fort movent la pilota i trenant bones 
jugades, encara que el primer gol a arribat una vegada més 
d’una jugada d’estratègia, Alberto a desviat la pilota al fons de la 

xarxa fent pujar el 0-1 al marcador. El Can Parellada poc després te una bona 
ocasió, però un gran Antonio atura el xut. 

Al minut 20 Besora controla a la frontal marxa de dos jugadors, i amb l’esquerra 
engalta un gran xut que entra com una bala per l’escaire de la porteria local. 
Galleda d’aigua freda pel Can Parellada, i poc després en una contra Alberto de 
nou, encara el porter i fa el 0-3, i ja suma 26 gols en el campionat. 

Amb aquest resultat s’ha arribat al descans. El segon temps no ha estat tant 
brillant i el Sallent s’ha dedicat a defensar-se amb ordre, i amb això l’equip menys 
golejat del grup, ja n’ha tingut prou per mantenir un còmode avantatge fins al 
final, tot i que a la sortida d’un corner el Can Parellada a escurçat distàncies, però 
el Sallent ha defensat amb relativa tranquil·litat la seva porteria fins al xiulet final. 

El Sallent encara la recta final del campionat amb un bon calendari, 7 partits a 
casa i un a fora, el proper amb el difícil Òdena, passada Setmana Santa, on caldrà 
seguir mantenint la tensió i no relaxar-se fins que les matemàtiques ho permetin. 

CE Sallent: 
PINO, DA SILVA, IVAN, NOGUERA, QUINTANA, JOSE MARIA, PABLO, MEDINA, 
SERGIO D., ALBERTO, BESORA. També IVAN M., BACARDIT, JAVI F., AMBRÓS. 

Gols: 
(0-1) Alberto min. 10, (0-2) Besora min. 20, (0-3) Alberto min. 27, (1-3) min. 75 

http://cesallent.org/2010/03/28/tot-guanyat-tot-per-guanyar-1-a-3/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/09/cesallentlogo150px.png


30 març, 
2010  

 

Crònica Diari de Terrassa.  

Crònica del partit Can Parellada – CE Sallent, publicada al Diari de Terrassa. Si 
polseu al damunt s’obrirà en gran i la podreu llegir perfectament. 

 

EN ANNEX A AQUEST MEMORADUM LA TROBAREU EN GRAN 

16 abril, 
2010 

Sallent – Òdena 

Crònica publicada a www.bagesfutbol.net 

El Sallent va obtenir ahir una nova victòria davant d’un dels rivals més difícils de la 

categoria, l’Òdena, per 4 gols a 3, i s’apropa una mica més al seu objectiu final, l’ascens a 

Primera Territorial.  

El partit va estar molt igualat des del primer instant del partit, l’Òdena pressionava 
molt bé a la defensa sallentina, però no donava cap sensació de perill, i el Sallent 
disposava d’alguna ocasió clara. Però no va ser fins al minut 20 quan Sergio 
transforma un penal molt discutit pels visitants comès sobre ell mateix, avançant 
als locals. El Sallent a partir del gol es va trobar més còmode disposant d’alguna 
ocasió clara com una d’Alberto que el porter espectacularment va poder aturar. 
Però al minut 32, una bona jugada per banda esquerra de l’Òdena, va ser 
aprofitada per Parrila que va empatar el partit. L’Òdena se sentia més fort, però 
Bacardit, que feia pocs instants que havia entrat al camp substituint a Alberto, 
aprofita una centrada mil·limètrica de Pablo des del mig del camp i, de cap, torna 
a avançar al líder al 41 de la primera. Però el Sallent va tenir una gran oportunitat 
poc abans d’acabar la primera part. L’àrbitre va tornar a senyalar penal, aquest 
claríssim, sobre Sergio, que ell mateix, envia al pal esquerra de la porteria 
defensada per James. Amb el 2-1 es va arribar al final dels primers 45 minuts. 

La segona part va començar més tranqui-la pel Sallent ja que va controlar en tot 

http://cesallent.org/2010/03/30/cronica-diari-de-terrassa/
http://www.bagesfutbol.net/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/03/diariterrassacanparelladasallent.jpg


moment, qualsevol atac de l’Òdena, però el temps anava passant i l’Òdena cada 
cop donava més sensació de perill, i al minut 65, Toni Sendra remata una falta 
botada per l’esquerra que li va passar per sota les cames a Pino. Quatre minuts 
més tard, José María tornava a avançar als locals marcant el 3-2. A partir del 
tercer gol local, va ser quan l’Òdena va causar més sensació de perill, tenint vàries 
ocasions de gol, com un xut des de fora de l’àrea que va anar al travesser. L’Òdena 
va poder empatar el partit de penal que Parrilla va transformar. Quan ja es veia 
l’empat al marcador, Ambrós, al minut 90, recull una centrada a l’àrea i bat amb 
un xut al pal curt al porter visitant. Però el partit encara havia de donar alguna 
cosa més. Ja a la darrera jugada del partit, l’Òdena té una falta perillosíssima a 
vora de l’àrea, la falta picada pels visitants va ser aturada espectacularment per 
Pino ja que anava per tot l’escaire. 

Partit entretingut, amb molt gols i amb molta emoció fins al final que es va viure 
ahir al camp del Sallent. La propera setmana, el líder rep la visita del Santpedor. 

SALLENT, C.E.: 
Pino, Da Silva, Noguera, Iván, José Maria, Pablo, Medina, Sergio, Alberto i Besora. 
També: Bacardit, Isaac, Alfredo, Ambrós i Javi Fernández. 

ÒDENA, C.E.: 
James, Carlos, Chapis, Cristian, Toni, Cesc, Sendra, Miguel, Sillero, Xavi, Àlex. 
També Pere i Guillem. 

GOLS: 1-0(’20) Sergio; 1-1(’32) Parilla, 2-1(’41) Bacardit, 2-2(’65) Sendra, 3-2(’69) 
José María, 3-3(’76) Parrila, 4-3(’91) Ambrós. 

ÀRBITRE: Gutiérrez Silva. 
 

19 abril, 
2010  

 

Sallent – Santpedor, 3-3  

Mal partit del Sallent que s’ha posat 2 a 0 al minut 12, Sergio i 
Besora, i després s’ha pensat que el partit ja s’havia acabat. 

El Santpedor s’ha trobat amb dos gols, un de penal discutible, i 
amb el 2-2 s’ha arribat al descans. 

A la mitja part per intentar canviar l’aire a l’equip Angel Benito a 
donat entrada a quatre homes de refresc, Raül, Isaac, Javi, i Ivan,  i  només 
començar el segon temps de nou el Sallent al minut 46 s’ha avançat de nou, 3-2, 
per mediació de Raül, i apa a dormir de nou, al final a passat el que tenia de 
passar que ha empatat el Santpedor amb un bonic gol. 

La única cosa positiva del dia, que hi havia força gent al camp, i que el Sallent 
malgrat l’empat combinat amb la derrota del Can Parellada està a sols 6 punts de 
l’ascens, assumibles amb el calendari que té, però el nivell i intensitat de joc ha 
baixat enters d’ençà de la victòria a Can Parellada i la temporada encara no s’ha 
acabat!!! 

 

http://cesallent.org/2010/04/19/sallent-santpedor-3-3/
http://cesallent.files.wordpress.com/2009/09/cesallentlogo150px.png


 
CE Sallent: 
Paco, Quintana (Isaac min. 45), Alfredo (Ivan  min. 45), Noguera, Da Silva (Javi 
F.  min. 45), Jose Maria (Ambrós min. 75), Pablo, Medina, Bacardit (Raül  min. 45), 
Sergio, Besora. 

Gols: 
(1-0) Sergio min. 6, (2-0) Besora min. 12, (2-1) min. 21, (2-2) min. 29, (3-2) Raül 
min. 46, (3-3) min. 70 
 

22 abril, 
2010  

 

A un pas del Campionat!!  

Aquesta setmana el Sallent té la primera oportunitat 
de proclamar-se campió. 

No obstant és difícil que es doni ja que a part 
d’obtenir la victòria en el seu partit, s’haurien de 
combinar la derrota del Can Parellada al camp de la 
Peña San Pedro, i que el Joanenc no obtingués la 

victòria a casa contra el Navarcles. 

 
25 abril, 
2010  

 

Victòria i 3 punts!!!  

No està jugant a bon nivell en els darrers partits el Sallent, no 
obstant està sabent defensar els punts que a aquestes alçades 
de campionat és el que compta. 

Una primera part molt ensopida on no s’ha vist cap xut a porta fins al minut 43 
que Bacardit remata a gol una falta penjada a l’àrea de la Pirinaica, 1-0. 

El segon temps ha començat amb un gol molt matiner de la Pirinaica, que a igualat 
el marcador, però poc després el Sallent s’ha tornat a posar per davant en una 
jugada, on de nou, Bacardit entrant des de segona línia i trencant el fora de joc a 
batut al porter visitant. A partir d’aquí els forans ho han intentat, però el Sallent 
ben posat a darrera no ha patit massa per consolidar la victòria. 

Del partit d’avui voldria destacar pel Sallent, i no només per avui, el joc de Pablo i 
de Noguera, que estan fent una campanya de gran nivell. 

La setmana vinent el Sallent pot proclamar-se campió si aconsegueix guanyar a un 
Gironella “B” molt necessitat de punts que vindrà al Camp Nou a intentar puntuar. 

CE Sallent: 
Paco, Da Silva, Noguera, Ivan, Javi, Pablo, Bacardit, Medina, Sergio, Jose Maria, 
Raül. També Ambrós, Ivan M., Isaac, Quintana. 

Gols: 
(1-0) Bacardit min. 43, (1-1) min. 48, (2-1) Bacardit min. 52 
 

http://cesallent.org/2010/04/22/a-un-pas-del-campionat/
http://cesallent.org/2010/04/25/victoria-i-3-punts/
http://cesallent.files.wordpress.com/2008/11/pirinaica.jpg


26 abril, 
2010  

 

Crònica Regió 7. Sallent – Pirinaica  

Foto i crònica del Regió 7. Al següent 
enllaç 

El Sallent guanya la Pirinaica i 

és a un pas de ser campió 

Els sallentins podrien 
haver-se proclamat 
campions, però el Can 
Parellada no va punxar 

El Sallent haurà d’esperar una 
setmana més per poder-se proclamar 
campió. Els locals van fer els deures, 
però el segon classificat, el Can 

Parellada, també va guanyar, tal com va fer el Joanenc. 
L’equip de Sallent va fer un bon partit, però lluny del nivell de jornades anteriors. 
A la primera part va avançar-se a la primera ocasió que va tenir, que va ser just 
abans del descans, al minut 43. 

A la represa, la Pirinaica va igualar el marcador només sortir, però aviat el Sallent 
va tornar a posar-se davant mitjançant Bacardit altra vegada. A partir d’aquest 
moment, els locals es van tancar darrere per aguantar el resultat i, tot i que la 
Pirinaica ho va intentar, no va perforar la porteria de Paco. 

 
Cal destacar la bona actuació dels jugadors Pablo i Noguera per la temporada que 
estan fent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2010/04/26/cronica-regio-7-sallent-pirinaica/
http://www.regio7.cat/esports/2010/04/26/sallent-guanya--pirinaica-pas-campio/81194.html
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/04/raulsallentpirinaica.jpg


27 abril, 
2010  

 

Som portada del suplement del Diari Sport, 
Futbol Català  

 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2010/04/27/som-portada-del-suplement-del-diari-sport-futbol-catala/
http://cesallent.org/2010/04/27/som-portada-del-suplement-del-diari-sport-futbol-catala/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/04/sportfutbolcatala01blog.jpg


 

 

EN ANNEX A AQUEST MEMORADUM LA TROBAREU EN GRAN 

 

 

 

 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/04/sportfutbolcatala02blog.jpg


2 maig, 
2010  

 

CAMPIONS !!!! OE OE OE OEEEEE!!!  

Ara ja si el Sallent s’ha proclamat 
campió després de vèncer al 
Gironella, 4-0. 

Després de 4 anys al infern de la 
segona territorial, l’any vinent 
serem a primera!!!! A quatre 
jornades del final del campionat 
ens em proclamat campions, 
culminant una campanya 
increïble. 

Una gran assistència de públic, a animat els sallentins tot el partit amb bombos, 
sirenes, traques, en fi espectacular! Després en comitiva s’ha anat al centre de la 
Vila per a seguir festejant el campionat on s’ha tenyit l’estàtua del Sant sallentí de 
blaugrana. 

CE Sallent: 
Antonio, Da Silva, Noguera, Ivan, Javi, Sergio, Medina, Pablo, Bacardit, Raül, Jose 
Maria. També Besora, Ivan, Ambrós, Isaac. 

Gols:(1-0) Raül, (2-0) Medina, (3-0) Bacardit, (4-0) Sergio 

Al final del partit el cava, les botifarres i les mostres d’alegria no s’han fet esperar, 
com a mostra les següents fotografies. 

 

 

http://cesallent.org/2010/05/02/campions-oe-oe-oe-oeeeee/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/cimg4605.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/cimg4582.jpg


 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/cimg4571.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/cimg4594.jpg


 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/cimg4589.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/p1010051.jpg


 

 

 
 

http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/p1010053.jpg
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4 maig, 
2010  

 

Crònica Regió 7 – Campions  

 

 
5 maig, 
2010 

Entrevista al míster, Àngel Benito a Regió 7  

Àngel Benito 

“Hem pogut retornar el CE Sallent a la 

categoria que penso que li pertoca” 

Parla l’entrenador del ce sallent, 
ascendit a primera territorial 
aquesta mateixa setmana 

FRANCESC DALMAU | MANRESA Quan encara falten 
quatre jornades per al final de la lliga, el CE Sallent ja s’ha proclamat campió del 
grup 7 de la Segona Territorial de futbol i ha aconseguit l’ascens de categoria. Un 
dels artífexs ha estat el seu entrenador, el manresà Àngel Benito. 

Una temporada rodona. La veritat és que la victòria a casa del Can Parellada, un 
dels nostres grans rivals, ja en aquesta segona volta, ens va enfortir molt, i vam 
aconseguir un avantatge suficient per encarar bé el nostre èxit. La clau ha estat la 
nostra regularitat. Som un equip en el qual bona part dels jugadors es coneixen de 
la temporada passada; hem mantingut la manera de jugar i això ens ha donat els 
fruits esperats. Hem pogut retornar el CE Sallent a la categoria que penso que li 
pertoca per tradició, la Primera Territorial. 

http://cesallent.org/2010/05/04/cronica-regio-7-campions/
http://cesallent.org/2010/05/05/entrevista-al-mister-angel-benito-a-regio-7/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/regio7campionsblog.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/angelbenito.jpg


 
Com va arribar al CE Sallent? He de ser sincer i mai no m’havia plantejat entrenar 
a Segona Territorial perquè pensava que hi havia poca serietat per part dels 
jugadors a l’hora d’exigir-los uns dies d’entrenament, etc. Però el president del CE 
Sallent, Josep Besora, em va fer una bona oferta ja començada la temporada 
passada i la vaig acceptar. La dinàmica de grup era bona i fins i tot vam lluitar a la 
part alta de la classificació; de cara a aquesta campanya vam decidir fer algun 
reforç recuperant jugadors de Sallent i així poder tenir més garanties a l’ascens; i 
les coses han sortit bé. Hi ha molt bon ambient al vestidor. 
I un ascens amb l’handicap d’estar uns tres mesos sense camp per la instal·lació 
de la gespa artificial? Era una situació complicada. No teníem camp ni per 
entrenar-nos ni per jugar, però el cert és que els resultats van acompanyar i 
l’equip no ho va notar gaire. 
La lliga ha estat competitiva? Jo diria que sí. Hi ha equips com el Can Parellada, 
actual segon classificat, que ha fet molts fitxatges per intentar pujar. El Joanenc, 
l’Òdena i, en una primera part de la lliga, el Fruitosenc, l’Artés i la Piri, han 
mantingut un alt nivell. 
L’ascens comporta la renovació automàtica d’Àngel Benito? El tracte que han 
tingut amb mi fins ara ha estat excel·lent. Amb el president hem quedat de 
veure’ns aviat. Crec que no hi ha d’haver problema per continuar, però primer vull 
veure quin plantejament té el club. M’agradaria que l’entitat fos ambiciosa, amb 
el repte de pujar a Preferent Territorial en dos o tres anys. Un cop arribem a un 
acord, haurem de treballar en buscar algun reforç, és llei de vida. 

 
6 maig, 
2010  

 

Primer la LLIGA ara la COPA!!!  

Degut a la reforma de la competició el CE Sallent, com a campió de segona 
Territorial, s’ha guanyat el dret a disputar la COPA CATALUNYA, els sallentins 
entrarem en joc el dia 6 de juny, en la primera eliminatòria de la segona fase, el 

rival encara a determinar sortirà dels que quedin de 
tercera, segona, primera territorial, i preferent. 

Les eliminatòries seran  a partit únic al camp de 
l’equip de inferior categoria. 

Apa nois, primer va ser la LLIGA ara anem a per el 
doblet, la COPA CATALUNYA!!! 

Més informació al següent enllaç 

 

 

 
 

http://cesallent.org/2010/05/06/primer-la-lliga-ara-la-copa/
http://www.fcf.cat/pub/noticiaAmpliada.asp?idnoticia=2870&gruponoticia=8


9 maig, 
2010  

 

Dur partit a Cardona, 3-3  

El Cardona ha realitzat el passadís al campió. Poques més mostres d’esportivitat 
s’han vist durant el partit. 

 

La primera part ha estat de domini del campió, on ha intentat jugar la pilota, però 
l’estat del camp no li ha posat gens fàcil a un Sallent que s’ha trobat un Cardona 
molt motivat i necessitat dels punts per intentar eludir el descens, en la única 
ocasió de gol del Cardona s’avançava al marcador, 0-1 min. 15, però deu minuts 
després en una falta penjada a l’àrea Besora de cap assolia l’empat. 

La segona part ha començat amb 
un Cardona que al primer minut 
de joc en una desafortunada 
jugada del Sallent s’ha trobat amb 
el 2-1 al marcador, a partir 
d’aquí el Cardona ha pujat la 
tensió del matx amb un joc dur, i 
barroer i continues pèrdues de 
temps, tolerades per l’àrbitre. 
Creiem però que aquesta actitud 
ha perjudicat més que no ha 
beneficiat al Cardona ja que el 
Sallent encara l’ha encoratjat 

més. 

 Javi Fernández d’un gran xut de falta feia l’empat. Però novament el Cardona 
prenia avantatge, en una jugada on el jugador del Sallent, Pablo, es objecte de 
falta l’àrbitre li dona una mala llei de l’avantatge ja que perd la pilota el jugador 
que rep la falta, i dos jugadors del Cardona en fora de joc clamorós acaben 
marcant davant la sortida desesperada de Pino, 3-2. 

Faltaven 10 minuts i el Sallent ha tingut ocasions per marcar Jose Maria, quan 
marxava tot sol s’ha aturat pensant que l’àrbitre havia xiulat, Javi Fernández, en 

http://cesallent.org/2010/05/09/dur-partit-a-cardona-3-3/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/img00493201005091608.jpg
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/img00495201005091609.jpg


una jugada d’estratègia ha entrat a l’àrea i el seu xut creuat s’ha estavellat als dos 
pals i finalment  ha acabat a les mans del porter, però tanta insistència dels 
sallentins ha tingut el seus fruits en una pilota solta dins l’àrea Jose Maria d’un 
fort xut ha fet l’empat. 

El Sallent creiem que ha merescut la victòria i l’ha buscat fins al final però no ha 
pogut ser. 

CE Sallent: 
Antonio, Quintana, Ivan, Noguera, Ambrós, Bacardit, Javi F., Isaac, Ivan M., Raül, 
Besora. També Sergio D., Medina, Da Silva, Pablo, Jose Maria. 

Gols: 
(1-0) min. 15, (1-1) Besora min. 25, (2-1) min. 46, (2-2) Javi F. min. 70, (3-2) min. 
80, (3-3) Jose Maria min. 85 
 

24 maig, 
2010  

 

Sallent – Peña San Pedro, 2-0  

Partit sense massa història que el Sallent va resoldre 
quan va voler, amb dos gols consecutius d’Alberto, als 
minuts 27 i 30 del primer temps. 

El Sallent en tot moment s’ha vist superior a una P. San 
Pedro que no ha inquietat la meta local en cap moment. 
El que no ha tingut el partit ha estat massa intensitat, i la 
veritat es que el Sallent d’ençà que es va proclamar 
campió s’ha relaxat una mica en els seus partits cosa que 
es ressent en el nivell de joc mostrat, fet comprensible 

d’altre banda. 

El darrer partit del campionat la setmana vinent contra el Joanenc, i recordar que 
el partit es jugarà dissabte en horari unificat, a les 6 de la tarda. 

CE Sallent: 
Antonio, Da Silva, Ivan, Alfredo, Quintana, Javi F., Sergio, Ambrós, Isaac, Alberto, 
Raül. També Jose Maria, Medina, Pablo 

Gols: 
(1-0) Alberto min. 27, (2-0) Alberto min. 30 

 

 

 

 
 

http://cesallent.org/2010/05/24/sallent-pena-san-pedro-2-0/


26 maig, 
2010  

 

Sorteig de Copa Catalunya, el proper dilluns!!  

El proper dilluns a les 6:45 a la seu de la Federació Catalana tindrà lloc 
el sorteig de la 2a. fase de la Copa Catalunya,  que disputaran els 
classificats de la primera fase contra els equips campions que s’han 
inscrit, de la Segona, Primera i Preferent, entre els que es troba el CE 
SALLENT. 

De la primera fase aquests van ser els aparellaments, 

Primera eliminatòria                               Segona eliminatòria 

(22/23 de maig)                                         (29/30 de maig) 

  

(A)BANYERES, C.F. “A” / BORGES DEL CAMP, C.D. “A”, 1-1 Borges per penalts 

Mpal. Banyeres. 23-5-2010. 12 hores. 

                                                     Guanyador “A” contra guanyador “B” 

 (B)MEDIONA, C.F. “A” / TORRELLES, U.E. “A”, 0-5 

Mpal. Sant Joan de Mediona. 22-5-2010. 17 hores. 

 (C)PEÑA DEP. PAJARIL “A”  / MAURINA EGARA, C.F. “A”, 3-0 

Industrial Ripollet. 22-5-2010. 18 hores. 

                                                                   Guanyador “C” contra guanyador “D”  

(D)RODA DE TER, C.E. “A”  / AMETLLA VALLES, C.F. “A”, 0-1 

Mpal. Roda de ter. 23-5-2010. 16:30 hores. 

(E)CERRO  Pª BLAUG. TRINITAT VELLA  “A” / LA SALUT  PERE GOL “A”, 2-1 

Complex Esportiu Trinitat Vella. 23-5-2010. 12 hores. 

                                                                         Guanyador “E” contra guanyador “F” 

 (F) SANT JUST / SAN PANCRACIO, 2-1 

Mpal. Sant Just Desvern. 23-5-2010. 12 hores. 

 La segona eliminatòria,  que es disputarà els dies 29/30 de maig de 2010, es farà 
 en el camp de l’equip citat en primer lloc, el dia i l’hora que es comunicarà a 
l’efecte. 

 

http://cesallent.org/2010/05/26/sorteig-de-copa-catalunya-el-proper-dilluns/


29 maig, 
2010  

 

Pensant en la copa….  

Amb tot decidit i un Sallent més pendent del il·lusionant partit de Copa Catalunya 
del proper diumenge, el Joanenc s’ha imposat per 2 gols a 3 en un entretingut 
matx. 

 

Un partit amb un major control territorial del Sallent  i un Joanenc molt perillós a 
la contra, especialment a la primera part, on en dues contres a fet el primer i el 
tercer gol, i d’un gran xut de falta el segon, acabant la primera part amb 0-3. 

La segona part el Sallent ha sortit més entonat i ha escurçat distàncies per 
mediació de Pablo, després d’una paret amb Besora. Al minut 30 un penal comés 
sobre Besora, l’ha llençat Sergio, que tot i rebutjar-lo el porter, el mateix Sergio 
aprofitant el rebuig feia el 2-3. El Sallent ha tingut ocasions per empatar però el 
gol no ha entrat i amb aquesta derrota s’acomiada de la lliga un gran campió, el 
Sallent, que ha mostrat la seva superioritat durant tot l’any. 

CE Sallent: 
Antonio, Da Silva, Alfredo (Medina min. 45), Ivan, Quintana, Javi (Pablo min. 45), 
Bacardit (Sergio min. 45), Isaac, Ambrós (Jose Maria min. 45), Alberto, Besora. 

Gols: 
(0-1) min. 15, (0-2) min. 20, (0-3) min. 36, (1-3) Pablo min. 60, (2-3) Sergio min. 75 
 

31 maig, 
2010  

 

SORTEIG COPA CATALUNYA, ORGANYÀ!!  

Fa breus moments que s’han sortejat les eliminatòries de la segona fase de la 
Copa Catalunya, el sorteig ens ha deparat l’enfrontament amb el CF ORGANYÀ, 
campió del grup 5 de la primera Territorial que ha assolit l’ascens a preferent en la 
darrera jornada. Vegeu crònica aquí. 

El fet de jugar contra un rival de major categoria permetrà que l’eliminatòria a 
partit únic es disputi al nostre estadi, el Camp Nou, el proper dissabte dia 5, a les 
18:30 h. 

El partit dona la coincidència que coincideix amb les Festes de les Enramades de 
Sallent, un motiu més per acostar-se a presenciar el matx. 

Esperem que sigui una jornada festiva de bon futbol, i grans emocions. Ja podeu 

http://cesallent.org/2010/05/29/pensant-amb-la-copa/
http://cesallent.org/2010/05/31/sorteig-copa-catalunya-organya/
http://www.regio7.cat/esports/2010/05/31/lorganya-proclama-campio-puja-preferent/87005.html
http://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-984-cat-enramades_de_sallent.htm


fer córrer la veu i engrescar a tots els seguidors per tenir una nodrida assistència a 
aquest vibrant partit. 

RESULTATS SORTEIG SEGONA FASE DE LA COPA CATALUNYA 2010-2011      

GRUP 1: 
   

 
JESÚS I MARIA - CALAFELL 

 
    05/06/2010 18 h L’Aube-Deltebre 

GRUP 2: 
   

 
TORRELLES - UNIF. BELLVITGE 

 
05/06/2010 18 h Can Roig (Torrelles) 

GRUP 3: 
   

 
ARBECA - AGRAMUNT 

 
Per determinar   Per determinar 

GRUP 4: 
   

 
OAR VIC - FIGUERES 

  06/06/2010 18 h Estadi Torras i Bages 

GRUP 5: 
   

 
SALLENT - ORGANYA 

 
05/06/2010  18:30 H. Estadi el Camp Nou 

GRUP 6: 
   

 
AMETLLA VALLÈS - AIGUAFREDA 

  Per determinar   Per determinar 

GRUP 7: 
   

 
SABADELL NORD - OLIMPIC CAN FATJO 

  Per determinar   Per determinar 

GRUP 8: 
   

 
CERRO - JUPITER 

  05/06/2010 20 h Complex Esp. Trinitat Vella 

GRUP 9: 
   

 
UNIF. BADALONA SUD - EQUIP JA 

 
06/06/2010 12 h Mpal. Badalona Sud 

 

 

 

 

   

 



3 juny, 
2010  

 

AVUI TORNEIG ENRAMADES!!  

Avui té lloc la 26ena. edició del tradicional Torneig Enramades, aquesta any amb 
categoria infantil, i amb la presència del FC Barcelona, CE Manresa, i CE Sallent, el 
torneig es jugarà en la modalitat de triangular, tots contra tots. 

Com ve sent habitual s’entregarà un trofeu al jugador més destacat, trofeu que ja 
tenen jugadors de primer nivell del futbol nacional espanyol. 

 

 
4 juny, 
2010  

 

Èxit massiu del 26è Torneig Enramades!!  

Ahir amb una massiva assistència 
de públic és va celebrar la 26ena. 
edició del Torneig Enramades en 
categoria infantil. Al voltant de 
500 persones, que feien difícil 
trobar un lloc a la banda de 
tribuna, van presenciar una lluïda 
tarda de futbol. 

El Torneig el va guanyar el FC 
Barcelona, al imposar-se per 4 
gols a 1 a un CE Sallent que va 
donar força feina als blaugranes 

tot el primer temps i bona part del segon, al avançar-se al marcador gràcies a un 
gran gol d’Aitor Ruibal, que va ser declarat el jugador més destacat del Torneig. 

El Torneig es va obrir amb el CE Sallent - CE Manresa, que va acabar amb victòria 
del Sallent, per un gol a zero, també d’Aitor. A continuació el CE Manresa va ser 
derrotat amb comoditat per 4 gols a 1. 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2010/06/03/avui-torneig-enramades/
http://cesallent.org/2010/06/04/exit-massiu-del-26e-torneig-enramades/


El servei de botifarres va 
funcionar a la perfecció!! 

 Els trofeus de l’Excm. 
Ajuntament de Sallent, van ser 
entregat pel Sr. Jordi Moltó 
Alcalde de Sallent, el Sr. Josep 
Besora president del CE Sallent, i 
el Sr. Xavier Bagues directiu del 
FC Barcelona. 

 

 

El Torneig va comptar amb uns brillants 
recollidors de pilotes, que aquí posen amb els 
trofeus. 

 

 

 

 
 

6 juny, 
2010  

 

Un gran Sallent dona la sorpresa, 1-0  

Un gran Sallent va donar la sorpresa al imposar-se a l’ Organyà, per un gol a zero, 
resultat extremadament curt vistes les innombrables ocasions que ha disposat el 
Sallent. 

El matx ha estat presenciat per nombrosos espectadors que no s’han volgut 
perdre aquesta experiència a la Copa Catalunya, i el Sallent no els ha defraudat 
doncs em presenciat un dels partits més entretinguts de la temporada on la pilota 
s’ha estavellat fins a tres vegades al pal de la porteria de l’ Organyà. 

El partit ha començat amb un Sallent molt ben posicionat damunt del camp, i 
sortint a la contra quan tallava la pilota. El primer gol a arribat en un córner al 
minut 23 de partit, en que  la pilota arriba al segon pal i Besora de cap estableix el 
1-0. 
 
 
 
 
 

http://cesallent.org/2010/06/06/un-gran-sallent-dona-la-sorpresa-1-0/


 
Jugada del penal comés sobre Alberto. 

El Sallent en aquesta primera part ha disposat de les seves millors ocasions, un 
penal comés sobre Alberto quan aquest encarava el porter, que Sergio a tirat al 
pal, una jugada de Jose Maria que supera el porter i amb tota la porta lliure 
estavella la pilota al pal, una jugada de Pablo trencant el fora de joc que en el 
darrer moment no encerta a xutar, una contra de Jose Maria que sol davant del 
porter li pica per dalt i tot i superar el porter la pilota bota a bans d’entrar i passa 
per sobre el travesser, l’ Organyà a tingut també una bona ocasió per empatar 
però la defensa sallentina en última instància l’ha desbaratat. 

El Sallent ha tingut més opcions però l’àrbitre a picat fora de joc, que en alguna 
ocasió ho eren però en moltes ha errat, tallant el que eren clars u contra u amb el 
porter. 

La segona part ha baixat de intensitat però el Sallent, ha seguit tenint ocasions, 
per mitjà de Jose Maria, Alberto, Besora, que al darrer minut a tirat un altre xut al 
pal. Abans però l’ Organyà s’havia quedat amb 10 per doble amonestació. 

 

 

 

 

 

 



 

Nervis al final per lo ajustat del marcador, però victòria al final que ha fet que tots 
els aficionats marxessin amb la satisfacció haver presenciat un gran matx.  

CE Sallent: 
Antonio, Da Silva, Noguera, Isaac, Quintana, Jose Maria, Pablo, Medina, Sergio, 
Besora, Alberto. També Ambrós, Javi, Bacardit, Alfredo. 

Gols: 
(1-0) Besora min. 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 juny, 
2010  

 

Crònica del partit Del diari Segre  

Seguint l’enllaç hi ha la crònica del Diari Segre del partit Sallent – Organyà, hi ha 
alguns errors amb els noms, però si llegiu la nostra crònica sabreu a qui 
corresponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2010/06/06/cronica-del-partit-del-diari-segre/
http://www.segre.com/index.php?id=225&tx_ttnews%5btt_news%5d=77158&tx_ttnews%5bbackPid%5d=241&cHash=95ecc3def7
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/06/cronicadiarisegre.jpg


7 juny, 
2010  

 

Crònica del partit del Regió 7  

Crònica del Regió 7 seguint el següent enllaç. Per cert l’autor del gol està 
malament i el minut també ja que el vam fer a la primera part. A la foto Sergio 
Domínguez disputant una pilota. 

 

 
7 juny, 
2010  

 

RESULTATS SEGONA FASE COPA CATALUNYA 2010-
2011  

RESULTATS SEGONA FASE COPA CATALUNYA 2010-2011 PRIMERA ELIMINATÒRIA 
Aquests són els resultats de la primera eliminatòria de la segona fase de la Copa 
Catalunya. 

GRUP 1: 
   

 
JESÚS I MARIA 

2-0 

no 

acabat 

CALAFELL 

 
    05/06/2010 18 h L’Aube-Deltebre 

  
   

http://cesallent.org/2010/06/07/cronica-del-partit-del-regio-7/
http://www.regio7.cat/esports/2010/06/07/sallent-ben-plantat-venc-lorganya-copa-catalunya/88199.html
http://cesallent.org/2010/06/07/resultats-segona-fase-copa-catalunya-2010-2011/
http://cesallent.org/2010/06/07/resultats-segona-fase-copa-catalunya-2010-2011/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/06/cronicaregio7digital.jpg


 

GRUP 2: 

 
TORRELLES 0 – 4 UNIF. BELLVITGE 

 
05/06/2010 18 h Can Roig (Torrelles) 

  GRUP 3: 
   

 
ARBECA 3 – 2 AGRAMUNT 

 
06/06/2010 18 h  Mpal. Arbeca 

  GRUP 4: 
   

 
OAR VIC 0 – 4 FIGUERES 

  06/06/2010 18 h Estadi Torras i Bages 

  GRUP 5: 
   

 
SALLENT 1 – 0 ORGANYA 

 
05/06/2010 18.30 h  Mpal. Sallent 

  GRUP 6: 
   

 
AMETLLA VALLÈS 0 – 7 AIGUAFREDA 

  05/06/2010  18 h Josep Costa 

  GRUP 7: 
   

 
SABADELL NORD 1 – 6 OLIMPIC CAN FATJO 

  06/06/2010  18 h Mpal. Can Oriac 

  GRUP 8: 
   

 
CERRO 0 – 2 JUPITER 

  05/06/2010 20 h Complex Esp. Trinitat Vella 

  GRUP 9: 
   

 
UNIF. BADALONA SUD 0 – 4 EQUIP JA 

 
06/06/2010 12 h Mpal. Badalona Sud 

El sorteig de la següent eliminatòria tindrà lloc aquesta tarda a la seu de la 
Federació Catalana de Futbol. 

 
7 juny, 
2010  

COPA CATALUNYA, ara l’ AIGUAFREDA!!  

http://cesallent.org/2010/06/07/copa-catalunya-ara-laiguafreda/


 Sortejada la segona eliminatòria de la segona fase de la Copa Catalunya, ens ha 
tocat en sort l’equip de moda de Catalunya i nou equip de 1a. 
Catalana, l’ Aiguafreda!! 

El partit que es presenta complicat contra un gran equip serà a casa el 
proper cap de setmana, concretament el dissabte 12 de juny a les 
18:30 h. 

La resta d’enfrontaments, són els següents: 

ARBECA CF – GUANYADOR DEL JESÚS I MARIA, UD/CALAFELL CF  

OLIMPIC CAN FATJÓ – VILAFRANCA FC  

SALLENT CE – AIGUAFREDA UE, Dissabte 12 de juny a les 18:30 h.  

IMMIGRANTS L’ALT EMP – FIGUERES UE  

VILARTAGUES CF – QUART UE  

EQUIPO JA – JÚPITER  

EQUIP EXEMPT: UNIFICACIÓ BELLVITGE 

 

11 juny, 
2010  

 

Demà toca COPA!!  

Demà tothom al camp a seguir somiant!!! 

No hi falteu, que no us ho expliquin!! 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2010/06/11/dema-toca-copa/
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/05/copacatalunya.jpg


13 juny, 
2010  

 

Adéu al somni amb un gran partit!!!  

 
Javi Fernández disputant la pilota, en segon terme Besora i Sergio Domínguez. 

El CE Sallent va dir ahir adéu al somni de la Copa Catalunya, amb el cap ben alt i el 
cor encès. Un partit on la lamentable actuació del col·legiat va acabant tombant 
un duel molt equilibrat, on el Sallent va gaudir de les millors ocasions. 

El partit va començar amb un cert descontrol sallentí davant el major ritme de 
competició de l’ Aiguafreda, però poc a poc el Sallent va anar agafant confiança i 
plantant-se sobre el terreny de joc, tot i que cedia el camp a l’ Aiguafreda. 

Al minut 17 una bona jugada de Jose Maria trencant el fora de joc, establia el 1-0 
pels sallentins, però poc va durar l’alegria tres minuts més tard en una 
desafortunada jugada de falta l’ feia l’empat. 

El Sallent seguia fent el seu partit, esperant l’ i sortint amb perill a la contra, en 
una d’aquestes jugades va arribar la jugada clau del partit, una pilota llarga en que 
Besora s’anticipa a la defensa i davant la sortida desesperada del porter arriba 
abans i toca la pilota amb el cap, i el porter sense opcions xoca amb Besora tirant-
lo a terra sent el darrer home, i suposant la targeta vermella, però no, l’àrbitre es 
fa l’orni i per no haver d’expulsar el porter ni tant sols pica falta, ja que l’ no duia 
porter suplent i quedava tot el partit per endavant. 

La primera part va finalitzar amb aquest resultat. 

El segon temps comença amb el Sallent donant entrada a homes de refresc, 
Medina, i Alberto que va fer que els locals fossin més perillosos encara. En una 
contra Alberto s’escapa sol cap a la porta contraria i rep una entrada per darrera 
que obliga, ara si, a expulsar el defensa de l’. Les coses es posaven bé 
pel Sallent que en aquests moments ja havia agafat la mida a l’, i li plantejava un 
partit de tu a tu. 

http://cesallent.org/2010/06/13/adeu-al-somni-amb-un-gran-partit/


 
Poc després l’àrbitre va voler igualar la contesa en una jugada que concedeix falta 
a favor de l’Aiguafreda, però amb el xoc Noguera queda estès a terra sense 
respiració, l’Aiguafreda sense massa esportivitat treu la falta ràpida i a poc està de 
marcar però la jugada acaba amb el porter del Sallent rebent una dura entrada 
que tampoc xiula, però la defensa pot enviar a córner la pilota. Noguera encara a 
terra es reincorpora i recrimina al jugador de l’Aiguafreda l’acció, i l’àrbitre de 
forma extraordinàriament rigorosa li treu vermella directa. 

Aquí va estar la clau del matx, amb l’expulsió el Sallent va entrar en uns moments 
de desconcert que l’Aiguafreda en una contra va aprofitar per avançar-se, 1-2. 

El Sallent després, va passar a una defensa de tres i sen va anar cap endavant a 
buscar el partit, i si fos de justícia l’hauria d’haver trobat, Alberto va disposar 
d’una gran ocasió, Jose Maria treu un gran xut que el porter que ja hauria d’haver 
estat expulsat al primer temps treu amb una extraordinària aturada, Besora 
també va tenir la seva ocasió, en fi tot un primera catalana demanant el temps!!! 

Al minut 90 va venir la culminació de la mala feina arbitral, Alberto controla dins 
l’àrea i només té davant seu el porter, ja es cantava l’empat, però es entrat per 
darrera durament amb falta que li deixa el turmell com un bot, i inexplicablement 
o no?, l’àrbitre no pita res indignació general, Pablo li reclama i ens l’expulsa, però 
és igual el mal ja estava fet, i el Sallent ja no es rendia, els 5 minuts addicionals ho 
va seguir intentant provocant corners, i apretant, però una contra al minut 95 va 
suposar el 1 a 3 i el xiulet final, ja que no vam arribar ni a sacar de centre. 

Gran partit dels locals, posant fi a una temporada excepcional, i rebent una 
colossal ovació d’una afició entregada que va gaudir amb el joc dels seus, i va 
recolzar en tot moment fins i tot amb una gran entrada amb unes 400 persones 
presenciant el matx!! 

Gràcies a tots i fins l’any vinent!!! 

CE Sallent: 
Paco, Da Silva, Noguera, Alfredo, Javi, Sergio, Isaac, Pablo, Jose Maria, Besora, 
Bacardit. També Medina, Alberto, Quintana, Ambrós 

Gols: 
(1-0) Jose Maria min. 17, (1-1) min. 20, (1-2) min. 60, (1-3) min. 95 

 

 

 

 



14 juny, 
2010  

 

Crònica Regió7 digital  

Podeu llegir-la al següent enllaç. A la foto Sergio Domínguez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cesallent.org/2010/06/14/cronica-regio7-digital/
http://www.regio7.cat/esports/2010/06/14/sallent-perd-laiguafreda-diu-adeu-copa-catalunya/89327.html
http://cesallent.files.wordpress.com/2010/06/regio7sallentaiguafreda.jpg
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CLASSIFICACIONS HISTÒRIQUES CE SALLENT (CAMPIONAT DE LLIGA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL) 
En vermell temporades incomplertes 

               

  
TOTALS 1753 794 316 644 3221 2880 

      Temporada Categoria PJ PG PE PP GF GC PUNTS POSICIO 
    

               2010 2011 1. Territorial Grup 4 
            2009 2010 2a. Territorial Grup 7 34 25 6 3 101 36 81 1 Ascens i Participació Copa Catalunya 

2008 2009 2a. Territorial Grup 7 34 22 2 10 77 32 68 3 
    2007 2008 2a. Territorial Grup 7 34 13 10 11 71 56 49 10 
    2006 2007 2a. Territorial Grup 7 34 13 3 18 64 81 42 15 
    2005 2006 1a. Territorial Grup 4 34 8 9 17 29 50 33 15 
    2004 2005 Regional Preferent Grup 1 34 5 6 23 41 89 21 18 Descens 

   2003 2004 Promoció ascens preferent 2 1 1 0 4 3 eliminatòria 1 Ascens 
   2003 2004 1a. Territorial Grup 4 34 21 6 7 68 36 69 2 Promoció 
   2002 2003 1a. Territorial Grup 4 34 17 8 9 55 44 59 5 

    2001 2002 1a. Territorial Grup 4 34 17 7 10 65 42 58 5 
    2000 2001 1a. Territorial Grup 4 34 15 2 17 46 54 47 9 
    1999 2000 1a. Territorial Grup 4 34 12 6 16 49 53 42 12 
    1998 1999 2a. Regional Grup 6 33 26 4 3 105 27 82 1 Ascens 

   1997 1998 1a. Regional Grup 4 34 10 8 16 40 60 38 16 Descens 
   1996 1997 1a. Regional Grup 4 34 12 9 13 50 57 45 13 

    1995 1996 1a. Regional Grup 4 34 12 9 13 50 57 45 13 1a lliga de tres punts 
  1994 1995 1a. Regional Grup 4 34 13 9 12 43 40 35 8 

    1993 1994 1a. Regional Grup 4 34 9 12 13 40 49 30 11 
    1992 1993 1a. Regional Grup 4 33 13 6 14 46 41 32 10 va quedar 1 partit x jugar 

  1991 1992 1a. Regional Grup 4 34 16 10 8 45 34 42 4 
    1990 1991 1a. Regional Grup 4 34 17 8 9 65 36 42 4 
    1989 1990 1a. Regional Grup 4 34 15 10 9 59 40 40 3 
    1988 1989 1a. Regional Grup 4 34 17 9 8 56 35 43 3 
    1987 1988 1a. Regional Grup 4 34 16 11 7 49 23 43 2 
    1986 1987 1a. Regional Grup 4 34 19 8 7 65 31 46 4 
    1985 1986 1a. Regional Grup 4 34 17 7 10 55 38 41 5 
    1984 1985 1a. Regional Grup 4 34 18 6 10 60 45 42 3 
    1983 1984 1a. Regional Grup 4 34 11 8 16 53 61 30 12 
    



1982 1983 1a. Regional Grup 4 34 15 5 14 62 61 35 9 
    1981 1982 1a. Regional Grup 4 34 13 7 14 51 64 33 9 
    1980 1981 2a. Regional Grup 5 38 22 9 7 77 46 53 2 Ascens, falten gols Sallent, S-Solsona  

 1979 1980 3a. Regional 
        

Ascens 
   1978 1979 3a. Regional 

            1977 1978 
             1976 1977 2a. Regional 5è Grup 

            1975 1976 1a. Regional Grup 2 38 13 8 17 61 75 34 15 Descens 
   1974 1975 1a. Regional Grup 2 37 15 4 18 60 55 34 14 va quedar 1 partit x jugar 

  1973 1974 2a. Regional 5è Grup 
         1972 1973 1a. Regional Grup 2 38 9 2 27 56 110 20 20 Descens 

   1971 1972 1a. Regional Grup 2 38 22 4 12 68 51 48 2 
    1970 1971 1a. Regional Grup 2 38 19 5 14 66 55 43 7 
    1969 1970 1a. Regional Grup 3 38 23 5 10 100 70 51 3 
    1968 1969 1a. Regional Grup 2 38 24 5 9 105 55 53 2 
    1967 1968 Torneig d’ascens a 1a. Regional 4 2 1 1 12 7 5 1 Ascens 

   1967 1968 2a. Regional 5è Grup 
            1966 1967 

             1965 1966 
             1964 1965 
             1963 1964 2a. REGIONAL 3r Grup 

            1962 1963 1a. REGIONAL 2n Grup 34 10 6 18 60 92 10 16 
    1961 1962 1a. REGIONAL 2n Grup 34 15 4 15 66 73 34 11 
    1960 1961 1a. REGIONAL 2n Grup 42 17 6 19 91 99 40 12 
    1959 1960 3a. Divisió. Grup 7 30 9 3 18 60 89 18 15 Descens 

   1958 1959 3a. Divisió. Grup 7 32 16 2 14 74 77 34 9   
   1957 1958 3a. Divisió. Grup 7 42 20 5 17 79 90 45 9   
   1956 1957 3a. Divisió. Grup 7 42 20 8 15 86 67 47 8   
   

1955 1956 
Fase de permanència 3a. Divisió 
Grup 6 22 6 1 15 31 58 13 11 Ascens degut a una reestructuració 

 
1955 1956 

Campionat de Catalunya 1a. 
Categoria 2n Grup 22 12 3 7 54 42 27 1 

    
1954 1955 

Fase permanència en 1a 
categoria regional 18 9 1 8 35 32 19 4 

    
1954 1955 

Campionat de Catalunya 1a. 
Categoria 2n Grup 22 6 4 12 34 59 16 10 

    



1953 1954 Promoció a 1a Regional 10 6 1 3 18 12 13 2 Ascens 
   1953 1954 2a. Regional Grup 3 18 8 5 5 50 38 21 3 Juga fase ascens 

  
1952 1953 

Campionat de Catalunya 1a. 
Categoria B Centro 34 16 5 13 61 62 37 8 

    
1951 1952 

Campionat de Catalunya 1a. 
Categoria B Centro 30 18 3 8 74 56 39 3 

    
1950 1951 

Campionat de Catalunya 1a. 
Categoria B G. Est 28 19 4 5 79 35 42 2 

    1949 1950 
             1948 1949 
             1947 1948 
             1946 1947 
             1945 1946 
             1944 1945 
             1943 1944 
             1942 1943 
             1941 1942 
             1940 1941 
             1939 1940 
             1938 1939 
             1937 1938 
             1936 1937 
             1935 1936 
             1934 1935 
             1933 1934 
             1932 1933 
             1931 1932 
             1930 1931 
             1929 1930 TORNEO COMARCAL MANRESANO DE FUTBOL 

         1928 1929 
             1927 1928 
             1926 1927              

1925 1926              

1924 1925              

1923 1924              

1922 1923              



 


