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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

L’equip de Bernat Canut obté una victòria de molt
mèrit i històrica a domicili. CADÍ LA SEU
disputarà, per primer cop a la història, la Copa de
la Reina. Enhorabona!
CB Al-Qázeres 61 – 74 CADÍ LA SEU
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Tot i el bon inici de partit, els nois de l’Hidrology
Piros no van poder aguantar l'embranzida d’un
inspirat Vilatorrada. Toca seguir treballant en
aquesta dinàmica, som-hi nois!
CB Vilatorrada 71 – 66 SEDIS HIDROLOGY PIROS
Segona Catalana – Sènior B Femení

Fins aviat mitja part hem aguantat. El 3r
període jugat amb poca intensitat i poca
w el partit. Bones
concentració ha canviat
vacances
i
tornem
l'any
nou!
CE XAMBA 54 – 38 SEDIS EFAUSA
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Primera derrota de la temporada contra un rival
més ficat al partit i que ha portat el ritme a la
segona part.
CB Peña Fragatina 72 – 59 SEDIS SIDECO
Junior Interterritorial – Junior Masculí

Un mal tercer quart (21-8) ens ha posat difícil el
partit. Els 8 jugadors que han jugat del Sedis ho
han donat tot i més. A seguir treballant!
CB Sant Pere 75 – 59 SEDIS NAGRUP
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

El lider ha passat pel Palau i s’ha aprofitat de la
falta de grapa de la 1a part per deixar el partit
decidit. La 2a part ha tingut una cara diferent.
SEDIS ESQUITX 43 – 79 CN Sabadell
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Partit cómode del Cadet Femení que ens fa
sumar una victoria més. Seguim treballant!

SEDIS CHARLIE 70 – 43 CB Peña Fragatina
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Un parcial de 13 a 0 final ens ha penalitzat un
gran partit jugat contra els líders. Bona actitud i
bon treball de tots, seguim treballant!
CB Pardinyes 64 – 57 SEDIS MAPISA
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Bon partit de l'infantil on una desconnexió final no
ens ha permès competir el partit. El resultat final
no reflecteix el bon partit del Sedis.
CN Tàrrega 79 –62 SEDIS QUIOSC
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Bon treball de tot l’equip, especialment en
defensa. Primer partit contra un equip preinfantil i
s’ha vist el treball de les setmanes. Seguim!
SEDIS CADITOURS 56 – 41 CB Lleida
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Bon partit del Preinfantil a casa, després d’una
bona setmana d’entrenaments. A seguir així!

SEDIS CLOUSTEK 40 – 39 CB Bellpuig
Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Partit on hem aplicat bona intensitat encara
enfrontant-nos amb un rival molt inferior.
Seguim endavant!
CB Peña Fragatina 13 – 63 SEDIS GDOS
Mini Territorial – Mini A Masculí

Partit gairebé sentenciat en 3 períodes, on
Marbrú rep un parcial de 44-13. A partir de
llavors, millora de joc amb parcials igualats i
favorables.
CENG Artesa de Segre 41 – 85 SEDIS MARBRÚ
Mini Territorial – Mini B Masculí

Descans

Mini Territorial – Mini Femení

Hem lluitat els 48 minuts contra un equip
superior. Bon treball de les noies!

CB Cervera 80 - 50 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

Mal partit del premini masculí, on malgrat la nostra
lluita, el rival ha estat molt superior. Seguim
treballant!
CB Cappont 56 - 33 SEDIS EL KARTING

Els Pollets

Els més petits de la casa van disputar una nova Trobada d’Escoles a
Mollerussa!

L’AIRAM
Sedis AIRAM

El Sedis Airam ha descansat aquest cap de setmana.

L’equip de la setmana
SEDIS MAPISA

Aquesta temporada l’equip cadet
masculí, el Sedis Mapisa, està
format per 4 jugadors de segon any i
la
resta
de
primer
any.
Amb un grup on molts ja varen jugar
junts l’any passat s’està treballant en
una categoria on la majoria dels
jugadors són de l’any 2003 i on es
nota la diferència física en els
partits.
Els resultats dels partits no estan
marcant el treball que estan
realitzant en Toni i l’Arnau però,
segurament, en la segona fase es
veuran reflectits en el camp.
La classificació

Hi ha un parell de jugadors que
estan
acompanyant
als
entrenaments de l’equip junior i han
pogut
jugar
algun
partit.
L’equip també ha patit diverses
lesions que han impedit una
continuïtat
de
tot
el
grup.
Sí que s’ha de destacar que és un
grup que li agrada dormir molt i els
desplaçaments lluny de La Seu
costen
una
mica.
Calen
3
despertadors per poder arribar a
l’hora del bus.
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En 24” ...
Andrea Vilaró
Nom complert:
Andrea Vilaró Aragonés.
Lloc de naixement:
Barcelona, 1993.
Estudis realitzats o per realitzar:
Estic estudiant Educació Infantil.
Actualment a l’últim curs.
Equip en el que jugues:
Cadí La Seu.
Temps que portes jugant a bàsquet:
19 anys.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
Felicitat, adrenalina, i passar una bona
estona amb les companyes.
Què esperes d’aquest any?
Entrar a Copa de la Reina, Playoff i VEURE
EL PALAU PLE!!
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Felicitat i adrenalina máxima.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
Al cole només hi havíen 3 esports i em van
recomenar jugar a bàsquet per la meva
alçada.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Doncs a tots aquest nens i nenes de la Seu
que volen fer algún esport, que s’apuntin al
Sedis, que segur que passaran una bona
estona i faran nous amics.

Cadí La Seu
Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a la
ment?
Em ve a la ment dues imatges; la primera anant a
comprar al kiosk la gigantes i la revista de la NBA i
passantme les tardes llegint sobre bàsquet. I les tardes
de dissabte anant al Picadero a veure l’UB Barça de la
Marta Fernàndez, Erika de Souza, Íngrid Pons, Sandra
Gallegos, etc...
Com et veus d’aquí uns anys?
Sent entrenadora de bàsquet i sent professora
d’educació infantil.
Què prefereixes mar o muntanya?
Les dues coses. Menorca i Esterri.
Quin és el teu plat preferit?
Una bona truita de patates i un vas de gazpacho.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Barcelona. Tot i que a la Seu tampoc si està malament!
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