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AE Sedis Bàsquet

Derrota de Cadí La Seu a Fontajau davant d’un
poderós Girona. Un parcial de 22-10 al segon
quart va encarar el partit de les locals. Tot i això,
gran lluita de l’equip durant els 40 minuts. Seguim!

Liga DIA – Sènior A Femení

El bon inici dels urgellencs a la complicada
pista del líder no és suficient per sumar la
quarta victòria. Molt bona imatge de l'equip,
seguim!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

CB Navàs 64 – 53 SEDIS HIDROLOGY PIROS 

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

Ens hem complicat la vida amb un 10-0 en
contra als últims minuts. Però al final ens
emportem la victòria per la bona feina feta
durant el partit.

Senior Territorial – Sènior B Masculí

CB Almacelles 54 – 56 SEDIS SIDECO

Partit no jugat per indisposició dels jugadors del
Martinenc.

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

Molt bona feina de les jugadores, que per
40 minuts han dominat el partit contra un
adversari molt perillós i anaven empatats
en la classificació.

SPAR Citylift Uni Girona 71 – 56 CADÍ LA SEU 

Tercera victòria del júnior masculí en un gran
partit de lluita que hem controlat els 40 minuts.
Seguim treballant, som-hi!

SEDIS NAGRUP 75 – 57 CE Sant Nicolau

SEDIS EFAUSA 51 – 27 CB Torrefarrera 



Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Poca intensitat a la primera part amb el rival
endollat al partit. Segona part de reacció, la qual
dencanta el marcador final. Som-hi equip!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Bon partit de l'infantil, entrenat per Arnau
Alberich, malgrat la derrota. Seguim treballant
nois!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

CB Cervera 63 – 58  SEDIS QUIOSC 

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Bona feina durant molts minuts per anar
consolidant els conceptes que treballem durant la
setmana. Seguim noies!

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

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

SEDIS CHARLIE 60 – 41 CB Torrefarrera

Aquest cap de setmana el cadet masculí no ha
disputat partit.

SEDIS CADITOURS 50 – 28 CB Balaguer Groc



Partidàs amb molta intensitat i gran joc en
equip on la superioritat física i la falta de
gasolina, han decantat el partit. Bona feina
equip, seguim!

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

CB Mollerussa 73 – 71 SEDIS GDOS 

Tercera victòria seguida, ara contra Binefar, que
ha vingut a jugar el partit amb pocs efectius i
que s’ha mostrat inferior durant tot l’encontre.

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

SEDIS CLOUSTEK 21 – 68 Base BCA

SEDIS MARBRÚ 11 – 61 CB Mollet 

SEDIS ALFA CONSULT 84 – 58 CB Binefar

Primera part molt bona davant d'un equip
superior i que va imposar el seu físic i qualitat
a la segona part. A seguir treballant equip!

Partit del mini contra un equip molt més fort
físicament i tècnicament! Seguim treballant!

CENG Artesa de Segre 14 – 56 SEDIS TARRÉS VIATGES 



Resultats de la jornada 

Aquest cap de setmana el pre-mini femení no
ha disputat partit.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Aquest cap de setmana el pre-mini masculí no ha
disputat partit.

Els més petits de la casa han disputat una nova Trobada d’Escoles al
Pavelló Barris Nord de Lleida. Petits però valents, enhorabona a totes i
a tots!

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



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



La propera jornada

Els equips masculins



Nom complert:
Oriol Pérez Pubill.

Lloc de naixement:
Sant Julià de Lòria.

Estudis realitzats o que realitzes:
Un cicle formatiu de mecànica.

Equip en el que jugues:
Sedis Nagrup.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 11 anys que jugo a bàsquet.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Molt companyerisme i diversió.

Què esperes d’aquest any?
Poder millorar com a equip i com a 
persona.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Amb la felicitat.

Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
Volia fer un esport d’equip i el bàsquet ho
compleix.

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
Tenir una motivació i el compromís amb
l’equip. 

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a 
la ment?
La imatge d’un equip unit.

Com et veus d’aquí uns anys?
Estudiant o treballant, encara no ho tinc clar.

Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.

Quin és el teu plat preferit?
La pizza i l’entrecot a la brasa.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Per ara estic molt bé a La Seu d’Urgell però en un 
futur m’agradaria viure als països nordics.

SEDIS NAGRUP

En 24” ...

Oriol Pérez Pubill



L’equip de la setmana

SEDIS HIDROLOGY – PIROS SEGURETAT

L’anècdota

La classificació

El Sedis Hidrology Piros, el nostre sènior masculí,
és el clar reflexe de la feina que es fa a la base del
nostre club.

La tornada al club de Pol Vives, Eduard Vives, Xavi
Miñambres i Carles Miñambres i la tasca de Sergi
Serrato, compaginant minuts amb el Sedis Nagrup,
deixa sellada l’identitat de l’equip formats tots a la
casa.

Les victòries, però, no estan acompanyant a l’equip
de David Vallvé i Arnau Alberich. Les lesions han
sigut la pedra que ha dificultat el camí a la progressió
com a equip, en la setmana d’entrenaments (sobretot
dels divendres) i en les rotacions en els partits.

A poc a poc, a base de treball, es van consolidant
idees i es va mostrant la cohesió de l’equip. De ben
segur que el primer sènior masculí s’aixecarà, com ja
fet més d’un cop, d’aquestes males sensacions a
pista. Som-hi i endavant equip!
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Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


