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AE Sedis Bàsquet

Un altre partit per emmarcar del Cadí La Seu que
guanya amb un clar +20 al tercer classificat, el
Gernika. Partit dominat des del minut 0 fins al 40,
moltes felicitats equip!

Liga DIA – Sènior A Femení

El sènior masculí perd en el seu desplaçament a
l’Hospitalet. Els locals han portat el ritme del
partit durant els 40 minuts. Ànims equip!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

AEC Collblanc-Torrassa 77 – 53 SEDIS HIDROLOGY PIROS 

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

El Sedis Sideco va disputar la Copa Federació.
Dijous va guanyar a la Penya Fragatina (60-50)
classificant-se així per les semifinals. En aquestes,
però, va perdre contra els amfitrions, el BAC
Agramunt per 65-61. Som-hi nois!

Copa Federació – Sènior B Masculí

BAC Agramunt 65 –61 SEDIS SIDECO 

Partit no jugat per indisposició dels jugadors del
Martinenc.

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

Aquest cap de setmana el segon sènior
femení no ha disputat partit.

CADÍ LA SEU 82 – 62 Lointek Gernika

La sortida del primer quart 6-20 ha fet que
haguéssim de jugar a contracorrent contra un
equip molt fort físicament. No hem perdut mai la
cara al partit.

SEDIS NAGRUP 82 – 62 SESE



Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Aquest cap de setmana el cadet B femení no ha 
disputat partit.

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Partit agredolç de l'infantil masculí on ha
solucionat amb 10 minuts bons. Cal estar
concentrats per treballar durant tot el partit. Som-
hi!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

SEDIS QUIOSC 81 – 51 CB Mollerussa

Un primer quart molt fluix ens ha condemnat tot
el partit. A partir d'aleshores el partit ha estat
igualat. Seguim!

Cadet Territorial – Cadet Masculí

El Sedis Caditours no ha disputat el seu partit per
indisposició de l’equip rival, el Vallfogona.

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

CN Tàrrega 56 – 39 SEDIS MAPISA 

Aquest cap de setmana el cadet A femení no ha
disputat partit.



Bona actitud davant un rival amb una gran
superioritat física i ritme de joc. Dos lesionats
als primers quarts ens ha diificultat seguir-los.

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

SEDIS GDOS 50 –83 Binéfar

Hem tancat una gran setmana de treball
que s'ha vist reflectida. Molt bona actitud i
participació de totes les jugadores.
Felicitats noies!

Mini Territorial – Mini B Masculí

Mini Territorial – Mini A Masculí

Hem tancat una gran setmana de treball que s'ha 
vist reflectida. Molt bona actitud i participació de 
totes les jugadores. Felicitats noies!

Mini Territorial – Mini Femení

Resultats de la jornada 

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

CB Mollerussa 51 – 86 SEDIS CLOUSTEK 

CB Esparreguera 83 – 36 SEDIS MARBRÚ 

CB Peña Fragatina 27 – 36 SEDIS ALFA CONSULT

Els moments de desconnexió han pesat massa
contra un equip molt superior físicament. Tot i
això, molt bon treball de les jugadores i actitud.

Resultat que no mostra tota la bona feina.
Millor partit, per intensitat i actitud, de l'any. Els
locals físicament superiors però no hem
abaixat el cap.

SEDIS TARRÉS VIATGES 81 – 34 CN Tàrrega



Resultats de la jornada 

Partit molt disputat on hem jugat contra el líder, 
bona feina de l'equip on tothom ha aportat 
ganes i intensitat. Seguim!

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Partit amb bona actitud contra el líder de la
categoria. S'ha de continuar treballant per
corregir els errors que hem pogut cometre.

Els més petits de la casa han descansat aquest cap de setmana.

Aquest cap de semana el Sedis Airam no ha tingut jornada.

SEDIS FUSTES GRAU 30 – 21 CENG Artesa Segre

SEDIS KARTING EL PLA 40 – 56 Força Lleida



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



La propera jornada

Els equips masculins



Nom complert:
Urgell Sanchez Navines.

Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.

Estudis realitzats o que realitzes:
6è de Primària.

Equip en el que jugues:
Sedis Mini Tarrés Viatges.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 3 anys que jugo a bàsquet.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Tenir moltes ganes de  jugar a bàsquet i 
l’esforç que he de tenir.

Què esperes d’aquest any?
Millorar cada dia més.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Amb l’il·lusió.

Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar 
a començar a jugar a bàsquet?
Vaig ser jo mateixa que m’agradava i vaig 
decidir començar a probar-ho i m’ha 
agradat molt. 

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
Que és un joc d’equip i d’esforç. 

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a 
la ment?
Amb l’esforç.

Com et veus d’aquí uns anys?
Continuant jugant  a bàsquet.

Què prefereixes mar o muntanya?
M’agrada l’estiu al mar i l’hivern a la muntanya.

Quin és el teu plat preferit?
La pasta.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
On visc ara, a Estamariu.

SEDIS TARRÉS VIATGES

En 24” ...

Urgell Sanchez



Pròrroga

VINE A VITÒRIA A LA PRIMERA COPA DE LA REINA DE LA NOSTRA HISTÒRIA!
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Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


