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AE Sedis Bàsquet

El gran tercer quart de les locals ha
estat decisiu per sumar la 14ª victòria de la
temporada davant un gran Sant Adrià. Ara, si
fa olor de Copa. Som-hi!

Liga DIA – Sènior A Femení

Cinquena victòria pels nois de David Vallvé. Un
fantàstic últim quart ha decidit el partit a favor
dels nostres. Enhorabona equip!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

SEDIS HIDROLOGY PIROS 64 – 58 Sant Quirze BC

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

Victòria més complicada del que reflexa el
marcador. Molt encert des dels 3 punts (18
triples) dels nostres que ha “tapat” la mala
defensa. Seguim!

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

SEDIS SIDECO 100 –75 CB Sort

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

CADÍ LA SEU 82 – 69 Snatt’s Femení Sant Adrià

Victòria del júnior ajudat per alguns cadets
davant d'un dels equips de la “nostra liga” en
aquesta dura interterritorial. Seguim equip!

SEDIS NAGRUP 61 – 51 CB Cervera

Gran partit del Sènior B femení que guanya a
casa contra el segon. La gran intensitat
defensiva ha amagat el poc encert en atac. A
seguir noies!

SEDIS EFAUSA 54 – 47 CB Cubelles



Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Bon partit treballat des de l’inici del cadet femení
tot i algunes desconexions. A seguir treballant!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Molt bon treball de l'infantil. Bona actitud tant
davant com darrere, seguim així equip!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

SEDIS QUIOSC 72 – 22 Força Lleida

Aquest cap de setmana, el Sedis Mapisa no ha
disputat partit.

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

Partit molt complert dominant des del primer
minut i desconectant al rivat amb molt treball
defensiu que ha portat a dominar tot el ritme del
partit. A seguir!

SEDIS ESQUITX 86 – 45 CB Cervera 

CB Mollerussa Blanc 38 – 85 SEDIS CHARLIE 

Bon treball contra el líder, superior físicament.
Llàstima dels 3 primers períodes, perquè els
altres 5 hem competit molt bé. Temps de
Minicopa!

CB Mollerussa 84 – 53 SEDIS CADITOURS 



Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Excel·lent partit, de màxima lluita i immillorable
actitud de tots i cadascun dels nostres jugadors
contra el primer classificat. Enhorabona i
seguim!

Mini Territorial – Mini B Masculí

Mini Territorial – Mini A Masculí

Els nervis han provocat molts errors. Després hem
fet un bon treball per portar el partit al nostre favor. 
Bona feina noies!

Mini Territorial – Mini Femení

Resultats de la jornada 

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

CB Balaguer 29 – 61 SEDIS CLOUSTEK 

Bon partit en linies generals del preinfantil.
Exceptuant el 3r quart, molt bon treball en
defensa i sobretot en actitud. Felicitats noies!

Mal partit del mini masculí amb la única excusa
que faltaven 3 jugadors importants per aquest
equip, un lesionat i dos amb grip. Seguim
treballant equip!

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

CB Hospitalet 68 – 18 SEDIS MARBRÚ 

SEDIS ALFA CONSULT 45 – 58 Força Lleida CE C

SEDIS TARRÉS VIATGES 60 – 54 CE Maristes Montserrat



Resultats de la jornada 

El pre-mini femení no ha disputat partit aquest
cap de setmana.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

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

El Sedis Airam ha descansat aquesta setmana després de disputar dos
trobades els dos caps de setmana passats.

El pre-mini masculí no ha disputat partit aquest cap de setmana.



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



Aquesta setmana Cadí La Seu participarà per
primera vegada a la Fase Final de la Copa de la
Reina que es disputarà a Vitòria del 28 de febrer
al 3 de març. Han estat els millors 8 equips de la
primera fase de la competició.

Ens estrenarem en partit de quarts de final el
dijous 28 contra RPK Araski a les 19:30 hores.

Coincidint amb aquest fet es realitzant tota una
sèrie d’actuacions per donar suport a l’equip
amb aquest event tant important per l’equip i per
la ciutat.

L’Unió Botiguers de La Seu d’Urgell (UBSU) i
l’Associació d’Hosteleria de la Seu d’Urgell
s’impliquen mitjantçant 3 propostes creades
conjunatment amb l’Ajuntament de La Seu
d’Urgell i AE Sedis Bàsquet: un concurs per
als clients de les botigues anomenat Troba les
jugadores, l’elaboració de màscares de
carnaval i amb descomptes en els restaurants.

El dijous es retrasnmetrà en directe el partit
desde el nou videomarcador recentment
inagurat.

Pel partit de dijous diversos aficionats es
desplaçaran a Vitoria i si, s’accedeix a la
semifinal s’organitzarà un autobús per anar a
Vitòria.

No ens podem oblidar de les nostres pre-
infantils, el Sedis Caditours, que també es
desplaçaran a Vitòria per disputar la Mini Copa.
L'equip de Xevi Calm, s'enfrontarà al Gernika i
al Girona en la primera fase. Desitgem tota la
sort possible a aquest equip de campiones, que
de ben segur deixaran la imatge del club ben
amunt!

L’equip de la setmana

CADÍ LA SEU / SEDIS CADITOURS

L’anècdota



Nom complert:
Alba Lucas Espuga.

Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.

Estudis realitzats o que realitzes:
Estic estudiant 3r d’ESO-

Equip en el que jugues:
Sedis Cadet Fustes Grau.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 6 anys que jugo a bàsquet.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
M’ajuda a desconnectar.

Què esperes d’aquest any?
Poder millorar com a jugadora.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Amb l’alegria.

Quin va ser el motiu o qui et va
encoratjar a començar a jugar a 
bàsquet?
Una amiga em va dir que ho provés i 
em va agradar molt i fins a l’actualitat.

Quines són les teves recomanacions
per jugar a bàsquet?
Que segur que s’ho passaran molt bé. 

Quan penses en el bàsquet quina imatge
apareix a la ment?
Sens dubte en una canasta.

Com et veus d’aquí uns anys?
No tinc ni idea de com estaré.

Què prefereixes mar o muntanya?
El mar.

Quin és el teu plat preferit?
Els macarrons del meu pare.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin 
seria?
Andorra.

SEDIS CHARLIE

En 24” ...

Alba Lucas Espuga



Pròrroga

Presentació Escola Sedis Bàsquet

Durant la mitja part del
partit que varen disputar
Cadí La Seu i el Femeni
Sant Adrià es va fer
presentació de l’Escola de
Bàsquet del Sedis
Bàsquet.

Són els més petits de la
família Sedis i de ben
segur que ens donaran
dies de molt basquet al
pavelló.

Les cares de satisfacció de
les nenes i nens al poder
sortir al parquet del pavelló
amb un ambient de festa
no té preu. Igualment
varen poder disfrutar del
partit i al final d’aquest
varen poder estar tocant i
fer-se fotos amb les totes
les jugadores del Cadí La
Seu.

Tenim futur per endavant.

A seguir noies i nois!



Presentació dels equips 2018/19

Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


