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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Autèntic partidàs de les jugadores de Bernat
Canut, on van aconseguir tombar a un invicte
UNI Girona curt d’efectius.
SEDIS CADÍ LA SEU 86 – 81 UNI GIRONA
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Un mal inici de tercer quart condemna al primer
equip masculí. Els de David Vallvé tenen un
balanç de 1-4 en els cinc partits jugats.
Esc. Sarrià 101 – 77 SEDIS HIDROLOGY PIROS
Segona Catalana – Sènior B Femení

Gran primera part de l'equip, atac organitzat i
bona defensa. A la segona part no hem sabut
aixecar el cap contra la intensitat defensiva de
l'equip visitant. Llàstima! Seguim treballant!
SEDIS EFAUSA 35 – 53 BF Viladecans B
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Partit que es complica pel desencert en atac i les
complicacions per aconseguir portar el ritme del
joc en defensa. Després d’anar per darrere tota
l’estona hem reaccionat al final del tercer quart.
Gerb Bàsquet 63 – 68 SEDIS SIDECO
Junior Interterritorial – Junior Masculí

El partit del junior masculí corresponent a la
jornada 7 ha quedat aplaçat pel proper 26 de
gener del 2019.
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Seguim creixent cada setmana. Bon treball i
millor actitud de tot l'equip!

SEDIS ESQUITX 71 – 36 UE Sant Cugat
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Partit que s’ha decidit al tercer període on la
relaxació de l’equip ha fet que no es reflexi tant al
marcador. Seguim treballant!
SEDIS CHARLIE 60 – 49 CB Cervera
Cadet Territorial – Cadet Masculí

El partit del cadet masculí corresponent a la
jornada 6 ha quedat aplaçat pel proper 26 de
gener del 2019.

Infantil Territorial – Infantil Masculí

Bon treball de l’infantil durant tot el partit. Seguim
treballant!

Força Lleida 43 – 75 SEDIS QUIOSC
Infantil Territorial – PrePre-Infantil A Femení

Partit amb dues cares. Un 4t període nefast ens
allunya del marcador. Bona reacció de l’equip a
la segona part, on només ha perdut d’1 punt
contra el líder invicte del grup. A seguir treballant!
SEDIS CADITOURS 36 – 61 CB Mollerussa
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Infantil Territorial – PrePre-Infantil B Femení

Partit molt complet durant els 40’. Cal destacar la
intensitat, l’actitud i el treball com a conjunt.
Felicitats i a seguir treballant!
SEDIS CLOUSTEK 57 – 24 CB Balaguer
Infantil Territorial – PrePre-Infantil Masculí

Partit molt espès on el millor ha sigut el resultat.
Moltes imprecisions i poques idees en atac que
no hem resolt fins el final del partit. Seguim
aprenent!
CENG 2006 54 – 77 SEDIS GDOS
Mini Territorial – Mini A Masculí

Bon partit del mini masculí que comença a posar
en pràctica les normes treballades durant els
entrenaments, sobretot en defensa. Seguim!
CB Torrefarrera 40 – 76 SEDIS MARBRÚ
Mini Territorial – Mini B Masculí

Victòria de prestigi a casa del líder de Copa
Catalunya, en un partit que s'ha traslladat de
pavelló per culpa de les goteres.
Lleida 62 – 35 SEDIS ALFA CONSULT
Mini Territorial – Mini Femení

Uns grans primers tres no van ser suficients per
poder guanyar como contra un equip que va
impossar el seu estil de joc.
SEDIS TARRÉS VIATGES 45 – 59 CE Maristes

L’equip destacat de la setmana
SEDIS CADÍ LA SEU

L’equip destacat de la setmana
La crònica

L’equip dirigit per Bernat Canut ha donat la
sorpresa aquest passat dissabte al Palau
d’Esports. CADÍ LA SEU rebia, ni més ni
menys, que l’UNI Girona, invicte a la lliga.
Amb el Palau d’Esports ple “de gom a gom”,
l’equip va plantar cara, des de bon inici de
partit, a un UNI Girona curt d’efectius. La gran
intensitat defensiva de les urgellenques i un
gran encert en atac van ser factors claus per
arribar a l’últim quart amb un +13 al marcador.
Una gran Nadia Colhado, per part de l’equip
visitant, es posava l’equip a l’esquena acabant
el partit amb 30 de valoració. La gran actuació
de la pivot i la pressió defensiva de les
gironines van ser insuficients per capgirar el
marcador i la victòria es va pintar blanc-i-blava.

L’equip destacat de la setmana
La classificació

Amb aquesta victòria, Cadí La Seu, es situa amb un balanç positiu de 3 victòries i 2
derrotes, les quals van ser davant l’actual líder i el segon classificat.
L’equip es desplaça aquest cap de setmana a Sant Sebastià, on es veurà les cares amb el
4rt classificat, l’IDK Gipuzkoa. Sense dubte una gran oportunitat per les de Bernat Canut
d’escalar una mica més amunt en la classificació davant d’un gran equip.

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips masculins

En 24” ...
Jan Martínez
Nom complert:
Jan Martínez Rodríguez.
Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.
Estudis realitzats o per realitzar:
2on d’ESO INS La Valira.
Equip en el que jugues:
Sedis Quiosc El Passeig, Infantil.
Temps que portes jugant a bàsquet:
8 anys
Què t’aporta jugar a bàsquet?
El bàsquet m’aporta conèixer nous amics, fer
esport i passar-ho molt bé.
Què esperes d’aquest any?
Aquest any espero guanyar el campionat.
Amb quin estat anímic relaciones el bàsquet?
Diversió.

Sedis Quiosc El Passeig

Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar a
començar a jugar a bàsquet?
Els meus amics jugaven i em varen recomanar que
comencés.

Quines són les teves recomanacions per jugar a bàsquet?
Que un cop comencis t’ho passaràs molt bé.
Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a la ment?
Cap.
Com et veus d’aquí uns anys?
Espero seguir jugant a bàsquet i si puc al Sedis.
Què prefereixes mar o muntanya?
El mar.
Quin és el teu plat preferit?
Les patates fregides.
Si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Hollywood.
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