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Pas de gegant del CADÍ LA SEU. Supera el 
Guernika a domicili i s’aferra a la quarta plaça
que don accés als play-offs pel títol Molt bon 
partit de les CADI’s.

Guernika 64 - CADI La Seu 67
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El sènior de Copa Catalunya perd un important 
partit per culpa d'un tercer quart massa negatiu.

Sedis Hidrology 72 - Lluisos de Gràcia 76

Derrota del líder de segona catalana en una 
pista tradicionalment molt complicada.

Bàsquet Llor 54 -Sedis Efausa 49 

El sènior de territorial supera clarament el líder 
amb una gran primera part.

Sedis Pirineus TV 58 - CB Bell-lloc 33.

El júnior femení manté l'extraordinària ratxa de 
victòries amb el partit d'avui.

SESE 34 - Sedis Esquitx 50.

El júnior masculí no pot superar el líder a casa 
seva.

Cornellà 70 - Sedis Fornesa 48



Victòria ajustada del cadet masculí.

Sedis Cloustek 54 - horta 52

El preinfantil masculí suma una victòria més 
després d'un bon partit.

Sedis NaGrup 73 – Cat. Occident Manresa 34

Derrota ajustada del cadet masculí de territorial.

Sedis Alfa Consult 36 - Tarrega 40

Victòria del mini masculí en un partit massa 
irregular.

Sedis Quiosc el Passeig 64 - CN Tarrega 60

El cadet femení aconsegueix la victòria en un 
llarg desplaçament.

CB Banyoles 60 - Sedis Mavisa 70

L'infantil femení celebra la victòria i el lideratge.

CN Tàrrega 32 - Sedis Fustes Grau 35

Bon partit del mini femení al Palau, 
especialment en la primera part.

Sedis Caditours 48 - CEP Vallfogona 42



El passat dissabte el Sedis Airam va participar a 
la presentació d'un nou equip de bàsquet de 
persones amb disminució psíquica.

Un matí de jocs compartits amb els nous 
companys de Sant Pere de Ribes. Un dinar 
conjunt on els pares i tècnics ens van preguntar 
tot tipus de detalls en la gestió d'un equip com 
el nostre i a la tarda un partit de bàsquet per 
encetar una engrescadora experiència. Per 
acabar una sessió de zumba.

Tot un orgull per la nostra entitat en aquesta 
experiència de fomentar i ajudar l'esport 
d'aquest col·lectiu.

Sense jornada pels preminis Sedis Kàrting el Pla , Sedis Tarres
Viatges i Sedis Comercial Carmen i els pollets SEDIS el Mos.

La propera

BELLPUIGSEDIS FUSTES GRAU17:15

CB LLEIDASEDIS KARTING EL PLA16:00

MARISTES MONTSERRATSEDIS TARRÉS VIATGES12:30

SEDIS ALFA CONSULTCB TORREGROSSA10:307:00

CB ÀGUILESSEDIS CADITOURS11:15

ESCOLA JOVIATSEDIS EFAUSA17:30

JOVIAT LA SALLESEDIS ESQUITX16:00

SEDIS NAGRUPCB MANLLEU A16:0012:30

SEDIS CLOUSTEKCD MATADEPERA12:159:00

CN TÀRREGASEDIS COMERCIAL CARMEN10:00

Diumenge: 15/03/15PartitSortida

SEDIS QUISC BAR EL PASSEIGFREDERIC GODAS9:307:00

SEDIS HIDROLOGYCB CASTELLBISBAL18:0015:30

SEDIS PIRINEUS TVPEÑA FRAGATINA19:0016:00

CB CONQUEROSEDIS CADI LA SEU19:45

CB SANTPEDORSEDIS FORNESA12:30

CE ESCOLA CARMENSEDIS MAVISA18:45

SEDIS AIRAMSANT FELIUvaris7:00

Dissabte: 14/03/15PartitSortida



Sedis FUSTES GRAU        
Infantil femení

L’equip destacat de la setmana

Els jugadors

La classificació

L’entrenador

Iria Pérez                   
2n Marc Turell
Del Xavi Garcia

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de 
Dades de caràcter personal, li comuniquem que l'adreça de correu electrònic que ens ha facilitat voluntàriament, figura en els fitxers titularitat de AE Sdis
Bàsquet amb la finalitat de proporcionar-li per via electrònica el nostre butlletí electrònic o newsletter. Ens complau informar-li del seu dret d'oposar-se, accedir, 
cancel·lar o modificar les seves dades. Si no desitja seguir rebent els nostres correus electrònics, només ha d'enviar un email a secretaria@sedisbasquet.com

L’espònsor

9 Gina Vidal8 Tania Ferreira7 Jana Fité

18 Urgell Berenguer16 Aina Flix

15 Júlia Aldosa13 Meritxell Cases11 Claudia Vidal

6 Urgell Ibáñez5 Laia Ribó4 Laura Garcia

www.grauigrau.com

L’anècdota

El dia de carnaval d'aquest any totes van venir amb un 'atrezzo' especial per a l'entrenament, totes s'havien posat 
d'acord per pentinar-se igual, posar-se mitjos llargs a ratlles iguals, i el millor de tot.. pintar-se el nom dels entrenadors 
a la cara!!

A més a més, per ressaltar el gran grup de treball que tenim vull posar un exemple molt clar: fa unes setmanes em fitxat 
una noia nova, la Luz, mai ha jugat a bàsquet però s'està integrant de meravella. Les noies del Fustes Grau, per fer que 
es senti el més aviat possible part de l'equip s'han compromès cada dia, una jugadora diferent, ensenyar-li una cosa 
abans de l'entrenament durant els 5' lliures d'escalfament. Gràcies a les seves companyes ben aviat podrem comptar 
amb la Luz com una jugadora més! 

Gràcies noies!


