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AE Sedis Bàsquet

Cinquena victòria, més patida del compte per la
segona part del partit. L’equip havia trencat el partit
amb un gran segon quart (4-17) i es va mantenir sòlid
per acabar guanyant a les de Sant Adrià per 9 punts.

Liga DIA – Sènior A Femení

Partit sòlid del senior masculí on no han
donat opció al rival. Bona defensa i bona
fluïdesa en atac. Felicitats nois.

Primera Catalana – Sènior A Masculí

SEDIS HIDROLOGY PIROS 73 – 49 Sferic Terrassa

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

Bona actitud del Sideco que ha trencat el partit
al primer quart.

Seguim treballant!

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

SEDIS SIDECO 113 – 40 CB Seròs

Segona victòria del júnior masculí aquesta
temporada. Partit que a la mitja part es perdia de
20 punts i que s’ha remuntat després del
descans. Seguim nois!

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

SEDIS NAGRUP 64 – 63 CE Maristes Montserrat

Bon partit de les noies durant els 40 minuts.
Molta intensitat defensiva i control del partit
en cada moment. Som-hi noies!

CB Calaf 47 - 53 SEDIS EFAUSA

Femení Sant Adrià 50 – 59 CADÍ LA SEU 



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!

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

CBF Cerdanyola UESC 32 – 55 SEDIS ESQUITX

Partit tens i complicat de l’equip on la intensitat i
el treball que es va fent durant la setmana ens ha
permès guanyar al líder imbatut de la lliga. Molt
orgullosos de les noies. A seguir treballant!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Partit còmode que ens ha servit per treballar
coses. Seguim treballant nois, bona feina!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

SEDIS QUIOSC 53 – 3 CB Peña Fragatina

Partit una mica espès, però a la segona part
s’ha millorat per poder donar una millor cara.

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Hem començat i hem acabat desconnectades
però els 6 períodes restants hem treballat a bon
nivell. A seguir treballant.

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

SEDIS MAPISA 77 – 35 CB Peña Fragatina

CB Calaf 58 – 59 SEDIS CHARLIE

CB Tremp 30 – 69 SEDIS CADITOURS



La jornada 10 del Sedis GDOS ha quedat aplaçada
pel dia 12 de gener, on s’enfrontarà al CE Maristes
Montserrat de Lleida.

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

El Sedis Alfa Consult ha descansat aquesta
jornada.

.

Mini Territorial – Mini B Masculí

Bon partit del Mini a Almenar. Ben jugat en
defensa i en atac! Seguim treballant!

Mini Territorial – Mini A Masculí

Gran victòria del mini femení davant el colíder del
grup. Continuem en una molt bona línia de treball
i actitud.

Mini Territorial – Mini Femení

SEDIS TARRÉS VIATGES 50 - 45 CN Tàrrega Blau 

Resultats de la jornada 

El Sedis Cloustek ha descansat aquesta jornada.

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

BC Almenar 39 – 66 SEDIS MARBRÚ  



Resultats de la jornada 

Partit molt intens, el qual no es reflecteix al resultat
final. Després de perdre 2 quarts l'equip s'ha refet
treballant juntes. Seguim!

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Partit amb molt bona actitud. Una victòria que ens
permet veure les coses que fem bé i les que ens
cal millorar. A continura treballant i aprenent.

El Sedis Airam va disputar, aquest dissabte a Sant Feliu del Llobregat, la 
segona jornada FEDIC. Enhorabona a tots i a totes!

SEDIS KARTING 36 - 24 CE Maristes Montserrat

SEDIS FUSTES GRAU 53 - 21 CB Balaguer

Els més petits de la casa encara recarreguen piles
de la gran trobada que vam viure la setmana
passada.



L’equip de la setmana

SEDIS NAGRUP

L’anècdota

Aquesta temporada Sedis
Nagrup competeixen al
Campionat Junior
Interterritorial amb equips
de Barcelona i Lleida, amb
el Juanfran Paredes, Marc
Montané i el Marc Girona
com a entrenadors.

La lliga és molt exigent,
amb equips de molt nivel,
on hi ha jugadors molt
experimentats i amb un
físic molt important.

Aquest any el Sedis
Nagrup ha d’aprendre de
cada entrenament i de
cada partit per agafar
l’experiència que tenen els
demés ja que tots els
jugadors de l’equip són de
primer any i, fins i tot, dos
cadets.

Serà la propera temporada
en la que tot aquest treball
es podrà veure reflectat en
els resultats.
L’equip entrena dimarts i
dijous amb els seniors del
club i el divendres tenim
l´únic entrenament com a
equip júnior.

Alguns jugadors del grup
van començar al món del
bàsquet fa 10 anys, amb
justament, en Juanfran
com entrenador.

La classificació



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins

Aquest cap de setmana els
nostres equips masculins

descansen en les seves
respectives competicions. 

Tornaràn tots, de ben segur, 
amb les piles carregades!



Nom complert:
Marta Viles Garcia.

Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.

Estudis realitzats o per realitzar:
Actualment estic estudiant 4T. Curs de 
la Doble Titulació d’Educació Infantil i 
Primària.

Equip en el que jugues:
Sedis Efausa.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa aproximadament 16 anys que hi 
jugo.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Gaudir de l’esport que m’apassiona, 
desconnectar de la realitat per 
moments i sentir-me part d’un
col.lectiu magnífic.

Què esperes d’aquest any?
Anècdotes noves, poques lesions i 
competir cada partit.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Amb l’emoció.

Quin va ser el motiu o qui et va
encoratjar a començar a jugar a 
bàsquet?
El meu pare i el meu germà els quals
també estan lligats al món del 
bàsquet. Recordo amb especial 
tendressa aquells partits de 2x1 que 
jugàvem al garatge de casa tots tres.

Quines són les teves recomanacions per jugar a 
bàsquet?
Únicament gaudir-lo.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a la 
ment?
Moltes, especialment la cistella de la victòria al 
Torneig de Nadal Mini que ens va donar el pas a la 
gran final. (jugada dels 18 segons).

Com et veus d’aquí uns anys?
M’agradaria poder viure i gaudir de la meva professió
així com seguir vinculada amb el món del bàsquet
d’alguna manera.

Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.

Quin és el teu plat preferit?
La bona fideuada de la  mare.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
No ho tinc gaire clar però  actualment em veig lligada
a La Seu d’Urgell. Ara bé m’agradraia endinsar-me en 
l’aventura de marxar a l’estranger sense tenir un destí
guiat.

Sedis Efausa

En 24” ...

Marta Viles



Pròrroga

ACTIVITATS LÚDIQUES SEDIS HIDROLOGY-PIROS SEGURETAT

Durant el matí del dissabte 1 de
desembre, el Sedis Hidrology-
Piros Seguretat, va realitzar una
sèrie d’activitats “extraesportives”
amb l’objectiu clar d’encarar amb
optimisme i ambició, com a grup,
els propers reptes.

L’equip dirigit per David Vallvé,
amb l’ajuda de l’Arnau Alberich,
van dur a terme les activitats al Parc
Olímpic del Segre, i com podem
veure en alguna de les imatges, ja
afinaven la punteria per
l’enfrontament que tenien a la
mateixa tarda contra l’equip
terrassenc, l’Sferic.

Just després van finalitzar el matí
lúdic fent pinya amb un bon dinar,
això si, vaig en greixos i sucres per
disputar en les millors condicions el
partit.

Cal afegir que el nostre primer
equip sènior masculí es va endur la
victòria amb una gran imatge.

A seguir treballant nois, felicitats!
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Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


