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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení
Un segon quart fluix en defensa ha provocat anar a
“remolc” tot el partit. Destacar la gran reacció de l’equip
en el tercer i quart període, on a falta de 2 minuts
d’acabar el partit, l’equip es situava 1 punt per sota en
el marcador. Seguim!

IDK Gipuzkoa 66- 57 SEDIS CADÍ LA SEU
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Gran partit dels locals, on no han donat opció al
nostre sènior a entrar en cap moment al partit.
Toca seguir treballant, som-hi nois!
CN Terrassa 104 – 63 SEDIS HIDROLOGY PIROS SEGURETAT

Segona Catalana – Sènior B Femení

Mateix partit que la setmana passada. La 1ª part
molt bona amb un 30-20, mal comenament del 3r
període i han remuntat. El final ha estat igualat i
es decanta pel rival.
SEDIS EFAUSA 59 – 60 Basquet AESE B
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

El sènior masculí el passat cap de setmana ha
descansat. El següent repte es disputarà al Palau
d’Esports aquest dissabte enfront al Sícoris de
Lleida.

Junior Interterritorial – Junior Masculí

L’equip local passa per sobre al junior mascuí, el
qual no ha competit en cap moment del partit.
Toca seguir treballant.
Nou Bàsquet Olesa 83 – 48 SEDIS NAGRUP

Resultats de la jornada

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Partit, amb alts i baixos, que ha provocat el
patiment fins la darrer segon. El ritme físic del
rival ha obligat a apretar molt en els darrers
minuts.
SEDIS ESQUIX 51 – 50 Sant Quirze BC
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Un parcial de 23 a 8 i l’augment de la velocitat en
el joc al tercer quart ha decidit el partit. Seguim
treballant!
SEDIS CHARLIE 55 – 30 CB Bellpuig

Cadet Territorial – Cadet Masculí

La superioritat física i un parcial demolidor en el
segon quart no ens han donat opció. A continuar
treballant equip!
CB Tremp 85- 47 SEDIS MAPISA

Infantil Territorial – Infantil Masculí

Una molt bona sortida ha trencat el partit des del
principi. A seguir treballant!
CB Tremp 27 – 78 SEDIS QUIOSC

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Veient el treball de les setmanes, sobretot en
atac, però encara falta defensa contra equips
pitjors tècnicament però superiors físicament.. A
seguir treballant!
Bac Agramunt 50- 40 SEDIS CADITOURS
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Gran partit de l’equip. Han donat la cara contra
un rival molt més físic i d’1 any més. Seguim
millorant cada setmana i ia`xo es veu als partits..
Seguim!
SEDIS CLOUSTEK 49 – 51 CB Torà
Infantil Territorial – Pre-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!
SEDIS GDOS 70 – 80 Força Lleida C
Mini Territorial – Mini A Masculí

Partit igualat en els 8 períodes. Ben jugat per
part dels 2 equips i l’encert en triples del Bellpuig
ha fet que es portessin el partit.. Seguim!
SEDIS MARBRÚ 55- 63 BELLPUIG
Mini Territorial – Mini B Masculí

Excel.lent partit contra un equip que fa dues
setmanes ens va tancar el macador. Ha estat en
les 3 últimes parts quan ens han agafat
l’avantatge final.
SEDIS ALFA CONSULT 21 – 65 CB Seròs
Mini Territorial – Mini Femení

Partit molt seriós del mini femení tot i la
diferencia que hi ha havia. El partit ha servit
perquè les noves jugadores es fiquin en la
dinàmica del grup. Seguim treballant
VEDRUNA BALAGUER 14- 64 SEDIS TARRÉS VIATGES
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Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Aquesta setmana no ha tingut partit

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Aquesta setmana no ha tingut partit

Els Pollets

Els més petits de la casa disputaran la pròxima
trobada el 25 de novembre.

L’AIRAM
Sedis AIRAM

Els membres del Sedis Airam disputaràn la
pròxima trobada el 24 de novembre a Sant Feliu
del Llobregat.

L’equip de la setmana
SEDIS EFAUSA

L’anècdota
Torn aquesta setmana
pel Sedis Efausa, el
sènior
de
Segona
Catalana femení. L'equip
dirigit per Flavio Bottiroli.
Tot i les dues derrotes en
els darrers tres partits,
l'equip
mostra
grans
mostres
de
lluita,
d'intensitat i, sobretot,
d'alegria competint. Una
gran
victòria
a
Rubí
enfront
del CEB Sant Jordi va
donar molts ànims a les
urgellenques. Seguit de
les bones sensacions que
va deixar el partit, van
disputar les dues darreres
jornades
al
Palau
d'Esports davant un gran
Viladecans i AESE, l'últim
partit un autèntic cara o
creu en els minuts finals.
Cal remarcar que els
viatges en els partits fora
de
casa,
l'equip
fa
uns
quilòmetres
de
més gentilesa del "xofer",
Jesús Sancho. Això si,
mai falta el bon humor!

La classificació

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips masculins

En 24” ...
Júlia Pubill
Nom complert:
Júlia Pubill Valverde.
Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.
Estudis realitzats o per realitzar:
1r. ESO.
Equip en el que jugues:
Sedis Cloustek.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 6 anys
Què t’aporta jugar a bàsquet?
El bàsquet m’aporta molta felicitat.
Què esperes d’aquest any?
Que ens esfoorcem el màxim
possiblesense importar els resultats.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb l’alegria
Quin va ser el motiu o qui et va
encoratjar a començar a jugar a
bàsquet?
La meva mare em va encoratjar i encara
m’agrada molt.

Sedis Cloustek
Quines són les teves recomanacions per jugar a
bàsquet?
Que t’agradi, que t’esforcis i que t’ho passis molt bé.
Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a la
ment?
Que estic jugant a bàsquet amb les meves amigues i
em diverteixo.
Com et veus d’aquí uns anys?
Espero seguir jugant a bàsquet.
Què prefereixes mar o muntanya?
El mar.
Quin és el teu plat preferit?
Els raviolis.
Si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Nova York.
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