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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

El bon inici de partit no ha estat suficient per sumar
una nova victòria. Les locals han estat més
intenses que les nostres en el segon i tercer quart.
Seguim treballant equip!
Mann Filter 58 – 56 CADÍ LA SEU
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Mal inici del partit que ens va marcar el nostre
joc des del principi. A seguir treballant equip!

CB Ramón Llull 76 – 54 SEDIS HIDROLOGY PIROS
Segona Catalana – Sènior B Femení

Derrota en casa per part de l'Efausa causat per
molts factors. Mala actitud inicial, poc encert en
w decantat el partit.
atac i altres factors que han
SEDIS EFAUSA 51 – 27 Bàsquet Llor
Senior Territorial – Sènior B Masculí

Una primera part molt dolenta de poca lectura
de joc ens ha privat de competir el partit. En la
segona part, l'equip ha mostrat la seva millor
versió.
CB Secà Sant Pere 76 – 53 SEDIS SIDECO
Junior Interterritorial – Junior Masculí

Hem plantat cara al segon classificat de la lliga
tot i les diferències físiques. Seguim treballant
equip!
UE SANT CUGAT 101 – 50 SEDIS NAGRUP
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

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

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Primera part perfecta on marxàvem al descans
amb 20 punts de diferència. Segona part de
molts nervis i desconnexió que ens han fet patir
fins al final.
SEDIS CHARLIE 62 – 57 CE Maristes Montserrat
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Partit que ha permès treballar de cara a més
endavant, bona feina i seguim equip!

CB Alpicat 49 – 84 SEDIS MAPISA
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Mal inici davant un equip inferior, a partir del
descans hem començat a apretar en defensa i
amb un bon joc en atac em agafat diferència.
CENG Artesa Segre 24 – 75 SEDIS QUIOSC

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Molt bon treball els 40 minuts, amb consistència
defensiva i ritme en atac per sumar una nova
victòria davant d'un equip superior físicament.
Bona feina!
SEDIS CADITOURS 63 – 30 CB Lleida
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

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

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Inici fluix, amb imprecisions en atac però ens
hem ficat al partit amb intensitat fins al final.
Bona actitud contra un rival físicament
superior. Seguim endavant!
CB Calaf 67 – 46 SEDIS GDOS
Mini Territorial – Mini A Masculí

La diferència física era increïble! Però, a
diferència d'altres ocasions, em lluitat com
lleons i sortit de la pista amb el cap alt! Seguim
treballant!
UB Sant Adrià 68 – 18 SEDIS MARBRÚ
Mini Territorial – Mini B Masculí

Partit dolent de l'equip que ha sortit confiat
contra l'últim classificat, que encara no havia
guanyat cap partit. Els hem deixat créixer i no
em reaccionat.
CB Bellpuig 39 – 38 SEDIS ALFA CONSULT
Mini Territorial – Mini Femení

No ha estat el millor partit, però els bons
moments defensius ens ha permès agafar una
diferència en el marcador. Cal ser més constants.
SEDIS TARRÉS VIATGES 72 – 40 CB Lleida

Resultats de la jornada
Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

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

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Mal partit de l'equip, on no hem jugat amb la
mateixa intensitat que el rival. S'ha de continuar
treballant i aprendre dels errors.
CB Bellpuig 62 – 28 SEDIS KARTING EL PLA
Els Pollets

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

L’AIRAM
Sedis AIRAM

Aquest cap de semana el Sedis Airam ha disputat una nova jornada
FEDIC a Sant Pere de Ribes!
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En 24” ...
Pau Calvet Garcia
Nom complert:
Pau Calvet Garcia
Lloc de naixement:
Escaldes-Engordany
Estudis realitzats o que realitzes:
2n. ESO Ins La Valira.
Equip en el que jugues:
Sedis Quiosc el Passeig.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 9 anys que jugo.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
M’agrada perquè em dóna felicitat i puc
desconectar.

SEDIS QUIOSC
EL PASSEIG

Què esperes d’aquest any?
Espero millorar personalment i referent a
l’equip espero que juguem molt bé i
puguem disfrutar.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
Una jugada molt bona al pavelló.

Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb la felicitat i l’esperança.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?`
Perquè vaig pensar qu era un esport molt
divertit i també hi jugava el meu germà.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Que és un esport d’equip, molt divertit i on
podràs conèixer molts llocs, podràs fer
viatges amb els companys de l’equip i on
t’ho passaras molt bé.

Com et veus d’aquí uns anys?
No tinc ni idea però espero fer alguna cosa que
estigui relacionada amb el bàsquet.
Què prefereixes mar o muntanya?
M’agrada molt la muntanya malgrat que m’agrada
també anar uns dies a la platja a l’estiu on també
m’ho passo molt bé.
Quin és el teu plat preferit?
Qualsevol que faci la meva iaia, però especialment
els seus macarrons.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Per ara no m’ho he plantejat, jo a La Seu estic molt
a gust perquè tinc tot el que m’agrada, però ja
veurem amb els anys.

Pròrroga
LA COPA DE LA REINA COMENÇA A AGAFAR COLOR BLANC-I-BLAU!
Ja tenim la samarreta edició
limitada per la Copa de la
Reina a la venta.
Pots aconseguir la teva
samarreta aquest dissabte al
Palau d’Esports abans i
durant
el
derbi
que
enfrontarà al Cadí La Seu
davant el Snatt’s Femení
Sant Adrià.
Preu: 10€ (S / L / XL / 2XL)
No deixis que s’esgotin, et
necessitem!

SEDIS BÀSQUET I LA UBSU PRESENTEN EL CONCURS “TROBA LES JUGADORES!”

SOM-HI!
Necessitem trobar les
jugadores per seguir
fent història!
www.laseucomercial.cat/concurs-troba-les-jugadores

Som-hi SEDIS!
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Els col·laboradors

