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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Una primera part amb molt encert des de la línia de
6,75 i una segona part amb un gran joc col·lectiu i
defensa, fan que Cadí La Seu aconsegueixi la
tretzena victòria de la temporada davant d'un gran
rival.
CADÍ LA SEU 77 – 57 IDK Gipuzkoa
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Victòria de molt mèrit del sènior masculí davant
el quart classificat. Petit avantatge a l’inici que
s’ha pogut mantenir fins al final. A seguir nois!
SEDIS HIDROLOGY PIROS 76 – 63 AEC Collblanc-Torrassa
Segona Catalana – Sènior B Femení

Primera part amb molta tensió i erros però amb
intensitat en defensa. En la segona part
més fluides en atac perwaconseguir una gran
victòria fora de casa.
CB Gavà 37 – 56 SEDIS EFAUSA
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Descentrats des del principi no hem trobat el
nostre joc i quan ho hem intentat, el rival no ens
ho ha permès. Justa derrota, a seguir equip!
SEDIS SIDECO 48 –71 CEP Vallfogona
Junior Interterritorial – Junior Masculí
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Martinenc.
equip molt fort físicament. No hem perdut mai la
cara al partit.
SEDIS NAGRUP 55 – 80 CB Grup Barna
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Domini del partit amb diferències curtes durant
els primers 32 minuts. El domini del rebot
ofensiu local ha girat el partit. Toca millorar i
seguir lluitant.
CB Lleida 56 – 51 SEDIS ESQUITX
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Bon partit de l’equip que ens ajuda a encarar
positivament un tram de temporada que serà
dur. Bona feina noies!
SEDIS CHARLIE 76 – 25 CEP Vallfogona
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Bona actitud de tot l'equip, sobretot en defensa,
que ens ha permès estar en el partit des del
principi. Bona feina nois!
SEDIS MAPISA 62 – 51 CB Cappont
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Bon partit de l’infanil masculí, el qual ha dominat
durant els 40 minuts de partit. Bona feina nois!

SEDIS QUIOSC 67 – 28 CB Calaf
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Tot i les baixes, molt bon partit i molt bon treball
de totes les jugadores. Seguim sumant i
avançant!
CB Cervera 40 – 52 SEDIS CADITOURS
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Mal partit en línies generals. Ha faltat ritme,
intensitat i concentració. S’ha de seguir
treballant i creixent. Som-hi noies!
CB Binefar 65 – 50 SEDIS CLOUSTEK
Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Partit amb intensitat on la superioritat física ha
marcat la diferència. Bona actitud d'equip.
Seguim endavant!
SEDIS GDOS 50 –95 CB Cervera
Mini Territorial – Mini A Masculí

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

Mini Territorial – Mini B Masculí

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

Mini Territorial – Mini Femení

Aquest cap de setmana el mini femení no ha
disputat cap partit.
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Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Partit igualat tot i que el marcador no ho
reflecteixi. Intensitat, treball i esforç de totes les
jugadores, les claus de la victòria. Felicitats!
SEDIS FUSTES GRAU 53 – 29 CN Tàrrega
Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Partit molt seriós del pre-mini, on els nois han
pogut practicar conceptes del joc col·lectiu. Anem
aprenent!
SEDIS KARTING EL PLA 62 – 12 CN Tàrrega
Els Pollets

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

L’AIRAM
Sedis AIRAM

Viatge a Balaguer del Sedis Airam per disputar la XXVIII edició del
Campionat Territorial de bàsquet de la Federació ACELL.
Es van disputar 4 mini partits de 15 minuts,
amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes
ocupant la quarta posició degut al triple
empat entre el 2n, 3r i el nostre equip. Tots
els partits van estar molt disputats, amb
lleugeres diferències de puntuació al
marcador. Enhorabona nois i noies!

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips masculins

La propera jornada
Els equips masculins

L’equip de la setmana
SEDIS MARBRÚ

L’anècdota
Sedis Marbrú és un equip format per jugadors de
diferentes generacions, 7 jugadors de l’any 2007
més 2 jugadors del 2008 i 1 del 2009. Aquest any
han progressat moltíssim gràcies a un esforç
important que estan fent en el dia a dia durant els
entrenaments. Tots els jugadors tenen una passió
enorme pel bàsquet i un coneixement molt profund
d’aquest esport, sent seguidors a la televisió dels
diferents partits, per això a vegades és complicat ferlos entendre que ells encara no poden fer
determinades coses que veuen a la televisió..

La classificació

En la segona part de la temporada estant competint
en el nivell A2 de Barcelona entrenats pel Flavio
Bottiroli i el Pep Farràs i estant plantant cara a
equips molt més físics que ells sempre sortint a la
pista amb el cap ben alt.
Encara falta molt per acabar la temporada i arribar a
aconseguir els objectius que ens hem prefixat per
aquests mesos.
A seguir treballant nois!

En 24” ...
Dani Blanco Gil
Nom complert:
Daniel Blanco Gil.
Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.
Estudis realitzats o que realitzes:
4t ESO Ins La Valira.
Equip en el que jugues:
Sedis Mapisa Cadet.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 10 anys que jugo a bàsquet.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
Satisfacció personal i de l’equip.
Què esperes d’aquest any?
Poder millorar com a jugador i com a
equip.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb la felicitat, la satisfacció, …
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
M’agradava mirar-ho a la televisió i també
jugar i per això vaig decidir apuntar-me al
Sedis
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Que és un esport d’equip, on s’aprén molt
amb la resta dels companys i jugant contra
altres equips.

SEDIS MAPISA
Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
Amb moviment i amb mil maneres de jugar-hi.
Com et veus d’aquí uns anys?
M’agradaria estar jugant en lligues superiors.
Què prefereixes mar o muntanya?
Més igual, les dos m’agraden molt.
Quin és el teu plat preferit?
Espaguetis ala carbonara.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Un poble no molt gran amb un màxim d’uns 30000
habitants i que tingués platja i muntanya a la
vegada.
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