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AE Sedis Bàsquet

El primer equip femení ha descansat aquesta
jornada degut a les finestres FIBA. L’equip ja es
troba entrenant amb el pròxim objectiu en ment,
la visita del Mann-Filter de Saragossa, de Marta
Montoliu i Tània Pérez.

Liga DIA – Sènior A Femení

Mal partit del sènior masculí on un fluix 
segon quart en defensa i poc encert en 
atac va decantar l’enfrontament. A seguir 
treballant nois!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

SEDIS HIDROLOGY PIROS 40 – 73 La Salle Manresa

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

Sisena victòria on l’equip ha sortit molt intens des de
el primer minut on ha obert la primera diferència al
marcador. La segona part lluny de relaxar-se l’equip
ha seguit defensant fins arribar al 90-39 final.

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

SEDIS SIDECO  90 – 39 Sícoris  Blanc

Una primera part dolenta ha fet que la victòria fos
massa fàcil pels visitants tot i el canvi d’actitud de
l’equip després del descans. Seguim!

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

SEDIS NAGRUP 46 – 88 CN Terrassa

Partit molt ben jugat per part de l'Efausa.
Sòlid, concentrades, bon encert de tir i
molta intensitat. Seguim treballant en
aquesta direcció, bé noies!

Nou Bàsquet Olesa 45- 58 SEDIS EFAUSA 



Continuem millorant i creixent. El rival era, a priori,
inferior, però calia fer la feina. Cada setmana millor,
bona feina noies! Després del partit sempre va bé
fer una mica més d'equip amb un bon sopar.

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

CENG Artesa Segre  33 - 86 SEDIS ESQUITX 

La diferència física i la poca concentració del principi
del partit fan que la lluita final de les noies no
serveixin per guanyar el partit. Contents pel caràcter
que ha demostrat l'equip. Amb moltes ganes de
seguir treballant!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Primera meitat hem fet un bon treball defensiu
que ens ha servit per marxar del marcador, la
segona part el pre-infantil ens ha ensenyat amb la
intensitat com s’ha de jugar a bàsquet.

Infantil Territorial – Infantil Masculí

SEDIS QUIOSC  88–51 SEDIS GDOS

Bon partit del cadet masculí amb un altre final
apretat on continuem sense tenir sort.

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Ens segueix costant igualar la intensitat del rival,
però quan ho aconseguim, fem coses molt ben
fetes. Treballar i no desesperar!

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

SEDIS CADITOURS 35 – 69 CB Balaguer

Resultats de la jornada 

SEDIS MAPISA 60 – 63 CB Seròs 

CENG Artesa Segre 46 – 38 SEDIS CHARLIE 



Primer temps amb poca instensitat defensiva i
errors provocats per la bona pressió del rival que
ens ha penalitzat molt al contraatac. S’ha millorat a
la segona part. Seguirem treballant!

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

SEDIS QUIOSC 88 – 51 SEDIS GDOS  

Segon partiu consecutiu que acaba amb sensacions
molt satisfactòries. Ha estat un encontre disputat i
aquesta vegada, amb opcions reals de victòria contra
un equip que fa un mes ens va guanyar còmodament
al nostre camp.

Mini Territorial – Mini B Masculí

CB Cervera 60 - 51 SEDIS ALFA CONSULT 

El Mini A Masculí no ha disputat partit aquest cap
de setmana. En el pròxim partit, l’equip rebrà al
CENG Artesa de Segre el dissabte 24.

Mini Territorial – Mini A Masculí

El mini femení millora respecte el partit de la primera
volta davant de líder. Hem fet dues grans primers
quarts i després hem marxat totalment del partit. Cal
treballar molt més i treure el caràcter.

Mini Territorial – Mini Femení

SEDIS TARRÉS VIATGES  43 - 75 CB Cervera

Resultats de la jornada 

Bon partit de les jugadores. Seguim amb la línea
de treball de les últimes setmanes i cada dia es
nota més l’evolució com a equip. Seguim
treballant.

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

BC Almenar 15 – 65 SEDIS CLOUSTEK 



Resultats de la jornada 

Aquesta setmana, el Pre-Mini Femení, no ha tingut 
partit.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Mal començament de partit, que s’ha pogut
arreglar a la segona part. S’ha de continuar
treballant.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

SEDIS KARTING EL PLA  64 – 29 BC Morabanc Andorra 

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

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

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



L’equip de la setmana

SEDIS SIDECO

L’anècdota

L'equip destacat de la setmana
és el dirigit per l'Héctor Beni, el
sènior de territorial,
Sedis Sideco.

Per una part tenim els més
joves de l'equip, recent "pujats"
de la categoria junior i ja amb
passat vinculat en ajudar aquest
equip, que aporten un plus
d'energia vital.

A continuació, una barreja
d'antics membres de l'equip en
passades temporades, els quals
han tornat amb més ganes que
mai per tornar a competir.

Els últims en arribar, i no menys
importants, la tornada a les
pistes d'en Jordi Vilarrubla,
Marc Tomàs i
Aleix Alberich ha donat el toc
ideal d'experiència i màgia al
grup.

Pel que fa a la banqueta,
l'Héctor Beni ha acceptat el
repte de portar l'equip, sempre
amb ambició, bona actitud i en
voler ensenyar el màxim
possible als seus jugadors.

Després de disputar els sis
primers partits, l'equip ha
aconseguit la victòria en tots
ells, alguns de forma clara i en
d'altres saben patir enfront
de les exigències del rival.

Les ganes de passar-ho bé i
competir al
màxim nivell possible
alhora són les grans columnes
d'aquest conjunt
de vàries generacions.

A seguir treballant nois!

La classificació



Pròrroga

DERBI URGELLENC AL PALAU D’ESPORTS

El passat dissabte els equips infantils de la casa no van tenir que desplaçar-se
fora de La Seu perquè es va jugar el partit de la C. T. Infantil Masculí
corresponent a la 8a Jornada.

L’equip Sedis Quiosc el Passeig jugava aquesta vegada de local i l’equip
Sedis GDOS estava com a visitant jugant amb la segona samarreta. Al partit
de tornada les tornes es canviaran i l’equip infantil, entrenat per l’Arnau
Alberich, serà el visitant. El partit va estar presenciat per un públic que
animava al Sedis sense diferenciar l’equip. Tanmateix els jugadors van fer
gaudir al pavelló amb bones accions.

S’ha de destacar que l’equip Quiosc el Passeig va fer un bon treball defensiu
en la primera meitat que els va servir per distanciar-se en el marcador. Els
preinfantils entrenats per l’ Albert de los Reyes, en la segona part, van pujar
les línies de defensa i amb molta intensitat van oferir uns bons minuts de
bàsquet.

Per acabar, els 2 equips van demostrar l’amistat que els uneix i es van fer una
foto conjunta on varen poder comentar el partit.

El pròxim 9 de març de 2019 ja s‘han tornat a citar pel partit de tornada on,
de ben segur, tornarem a gaudir d’un bon partit.



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



La propera jornada

Els equips masculins



Nom complert:
Sònia Garcia Saiz.

Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.

Estudis realitzats o per realitzar:
Estic fent 4t ESO.

Equip en el que jugues:
Sedis Esquitx.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 10 anys

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Disfrutar de l’esport, competir, 
diversió, esforç, amistats….

Què esperes d’aquest any?
La millora personal i de l’equip.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Amb l’alegria i la motivació.

Quin va ser el motiu o qui et va
encoratjar a començar a jugar a 
bàsquet?
Els meus pares.

Quines són les teves recomanacions per jugar a 
bàsquet?
Tenir actitut, esforç i molts hores.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a 
la ment?
Un somriure.

Com et veus d’aquí uns anys?
Estudiant (encarar no sé el que) i seguir jugant a 
bàsquet.

Què prefereixes mar o muntanya?
Viure a la muntanya i estiuejar al mar.

Quin és el teu plat preferit?
De plat tradicional les galtes de porc i de plat
modern el sushi.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
M’agradaria viure un temps en una gran ciutat, però
de moment prefereixo una ciutat com La Seu.

Sedis Esquitx

En 24” ...

Sònia Gàrcia



Presentació dels equips 2018/19

Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


