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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Un tercer quart fantàstic de les locals tant davant
com darrere han sentenciat l’enfrontament.
L’equip suma la seva quarta victòria de la
temporada. Enhorabona noies!
CADÍ LA SEU 90 – 56 Mann Filter
Primera Catalana – Sènior A Masculí

El sènior masculí aconsegueix la seva primera
victoria a domicili. L’equip de David Vallvé
recupera les bones sensaciones pels següents
reptes.
Bàsquet Safa Claror 65 – 67 SEDIS HIDROLOGY PIROS
Segona Catalana – Sènior B Femení

Mal inici amb un 9-26 al primer període. Els
altres 35 minuts jugats amb molt cor!
w
Intensitat, defensa i ganes
d’assolir la
primera victòria al Palau d’Esports.
SEDIS EFAUSA 49- 46 CB Sant Just
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Un molt bon segon quart ha decidit el partit a
favor del Sideco, que suma la setena victoria en
set partits disputats. Seguim treballant, bona
feina nois!
CENG SEGREVEST 41 – 66 SEDIS SIDECO
Junior Interterritorial – Junior Masculí

Gran partit de l’equip davant el segon classificat
de lliga. L’equip canvia la dinàmica dels últims
partits i mostra la seva millor cara.
Bàsquet Pia Sabadell 73 – 62 SEDIS NAGRUP
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Rival físicament superior que ha obligat a fer un
plus d’esforç defensiu per dominar el partit a
partir d’un tercer quart d’excel·lent treball. Bona
feina noies!
SEDIS ESQUITX 51 – 40 Recanvis Gaudí CB Mollet A
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Partit pesat pel joc de l’equip i per la zona feta
pel rival els 40 minuts. Seguim treballant!

SEDIS CHARLIE 34 – 38 Germans Alegret CB Tremp
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Amb l’increment de la intensitat defensiva, el
cadet masculí, ha tret la victòria com a visitant
després d’un primer quart fluix.
CE Maristes Montserrat 64 – 67 SEDIS MAPISA
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Un mal últim quart ha fet patir més del compte a
l’infantil masculí. Toca seguir treballant, bona
feina nois!
CE Maristes Montserrat 50 –66 SEDIS QUIOSC
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

L’infantil femení ha descansat aquesta jornada.
Pròxim repte viatge a Tremp per disputar la
jornada 10 a les 11:15.
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

La superioritat del rival s’ha vist plasmada a
pista. Tot i això, molt bon treball de les jugadores
sense perdre mai la cara al partit.
SEDIS CLOUSTEK 15 – 65 CENG WATERSHOP
Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

L’equip retroba la intensitat de principi a fi i amb
regularitat en tot el partit. Gran inici que ens ha
donat marge en el marcador que hem sabut
gestionar.

CB Tremp 41 – 85 SEDIS GDOS
Mini Territorial – Mini A Masculí

Mal partit del mini masculí contra un equip molt
bo i molt ben entrenat. Hem de millorar molt i
seguir treballant. Som-hi nois!
CB Tremp 41 – 85 SEDIS MARBRÚ
Mini Territorial – Mini B Masculí

Mal partit del mini, que després de fer un gran
primer període semblava que podria plantar cara,
però el rival s’ha acabat imposant amb molta
autoritat.
SEDIS ALFA CONSULT 19 - 69 CB Mollerussa
Mini Territorial – Mini Femení

El mini juga el partit més complert de la temporada.
Es va veient la molt bona actitud de les noies als
entrenaments. Felicitats noies!

CN Tàrrega Blanc 45 - 80 SEDIS TARRÉS VIATGES
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Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

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

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

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

Els Pollets

Aquest passat 24 de novembre els més petits de la casa van disputar
una trobada a Cervera. 6 equips i 40 nens i nenes, petits però valents!

L’AIRAM
Sedis AIRAM

El Sedis Airam va disputar, aquest dissabte a Sant Feliu del Llobregat,
una jornada plena de bàsquet. Enhorabona a tots i totes!

L’equip de la setmana
SEDIS ESQUITX
La classificació

L’anècdota
Aquesta temporada Sedis
Esquitx
ha
trencat
l’estructura d’equip en el
que feia varies temporades
es movien les noies de
l’any 2003.
Amb la “barreja” de
jugadores de segon any,
les del 2003 i jugadores de
primer any, les del 2004,
es forma un grup amb el
clar objectiu de continuar
creixent
i
millorant,
objectius com sempre en
categories de formación.
Des de l’actitud, treball,
barreja de físic i talent,
amb l’exigència de la
categoria on competeixen,
servirà per veure una bona
evolució i nivell competitiu
dins la categoria amb un
nivell i ritme de joc
reconeixible, de molta
identitat i dinàmic.
La feina de Pep Ribes i
Gemma Vicente segur
que serà positiva per
aquestes
noies.
De
moment
en
les
10
primeres jornades ja han
sumat 7 victòries que
s’han aconseguit en les
darreres 8 jornades.
A seguir treballant noies.

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips masculins

La propera jornada
Els equips masculins

En 24” ...
Joan Bernada
Nom complert:
Joan Bernada Saiz.
Lloc de naixement:
Andorra la Vella.
Estudis realitzats o per realitzar:
Administració d’empreses.
Equip en el que jugues:
Sedis Sideco.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Vaig començar a jugar a bàsquet
quan tenia 5 anys.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
Moltes coses, però si m’hagués de
quedar amb alguna, em quedaria
amb totes les amistats que he fet
gràcies al bàsquet.
Què esperes d’aquest any?
Passar-nos-ho el millor possible fent
el que ens agrada.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb la motivació.
Quin va ser el motiu o qui et va
encoratjar a començar a jugar a
bàsquet?
Doncs m’hi van apuntar de ben petit
perquè la meva mare també hi havia
jugat.

Sedis Sideco
Quines són les teves recomanacions per jugar a
bàsquet?
Disfrutar practicant-lo.
Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
Qualsevol moment d’un partit.
Com et veus d’aquí uns anys?
No sé si jugant, però veient bàsquet segur.
Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya sens dubte.
Quin és el teu plat preferit?
Qualsevol que cuini la meva mare.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
La Seu.

Pròrroga
DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Cada 25 de novembre es celebra el Dia Internacional per l’eliminació
de la Violència de gènere envers les dones.
En els partits que disputaven Cadí La Seu i Sedis Efausa es va
llegir el manifest en contra la violència de gènere i ambòs equips van
mostrar tot el recolzament a la lluita.
Des de tots els estaments del Club ens solidaritzem en aquesta
campanya, tant de bo arribi el dia que no tinguem aquesta cita
marcada en el calendari.
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Els col·laboradors

