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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Aquesta jornada, Cadí La Seu, ha disputat la Copa
de la Reina. A l’apartat de “Pròrroga” trobaràs tota
la informació sobre el dia a dia de les jugadores i
els resultats dels partits.

Primera Catalana – Sènior A Masculí

Un mal segon i quart període sentencien al
sènior masculí en el seu desplaçament a
Sabadell. Seguim treballant equip!
CN Sabadell 78 – 36 SEDIS HIDROLOGY PIROS
Segona Catalana – Sènior B Femení

Aquest cap de setmana, el sènior B femení no
ha disputat cap partit. w

Senior Territorial – Sènior B Masculí

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

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Partit disputat amb moltes alternances al
marcador i que ha caigut del costat dels locals
que han estat més encertats en els últims minuts.
CB Mollerussa 55 – 61 SEDIS NAGRUP

Resultats de la jornada

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

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

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Primera part amb l'equip distret i amb poca
intensitat. Un 31-10 al tercer quart i un canvi de
mentalitat ha fet que el partit es decidís a favor
nostre.
SEDIS CHARLIE 87 – 70 CE Maristes Montserrat
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Partit on hem estat adormits des del primer minut.
Cal seguir treballant per canviar la dinàmica,
som-hi equip!
SEDIS MAPISA 25 – 84 CN Tàrrega
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Bon partit en defensa del l'infantil. Seguim equip!

SEDIS QUIOSC 71 – 20 CB Tremp
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

El Sedis Caditours era l’altre equip que estava a
Vitòria. En aquest cas, disputant la Txiki Kopa, és
a dir, la Mini Copa d’enguany.Tota la informació a
l’apartat de “Pròrroga”.

Resultats de la jornada

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

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

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Partit molt treballat, on hem suplit la falta
d'altura amb joc en equip i intensitat. Seguim
aprenent!
Força Lleida CE 64 – 70 SEDIS GDOS
Mini Territorial – Mini A Masculí

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

Mini Territorial – Mini B Masculí

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

Mini Territorial – Mini Femení

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

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

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

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 descansat.
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En 24” ...
Georgina Bahí
Nom complert:
Georgina Bahí Blanquera.
Lloc de naixement:
Girona.
Estudis realitzats o que realitzes:
INEFC (Ciències de l’activitat física i de
l’esport).
Equip en el que jugues:
Cadí La Seu.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 21 que hi jugo.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
Poder fer allò que més m’agrada, on em
puc divertir i desconnectar de moltes
coses.
Què esperes d’aquest any?
Un bon any de bàsquet on ens respectin les
lesions i puguem arribar el més lluny
possible.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Diversió, alegria, companyerisme.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?`
De petita era molt alta i va ser un factor
perquè comencés a jugar, també les
amigues em van animar a fer-ho.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Gaudir i treballar, amb això segur que
aprens molt.

CADÍ LA SEU
Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
Equip, un grup de noies que treballa per aconseguir
el màxim.
Com et veus d’aquí uns anys?
Quan em retiri del bàsquet, exercir de professora
d’E.F.
Què prefereixes mar o muntanya?
Muntanya.
Quin és el teu plat preferit?
Arròs a la cassola.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Girona.

Pròrroga, especial Copa de la Reina
La Txiki Kopa del Sedis Caditours
La setmana passada va ser d’allò més especial per les noies que entrena Xevi Calm amb
l’ajuda de José Luis Limones en aquest torneig. Disputar una Mini Copa no es fa cada dia,
experiència única per les nostres pre-infantils, on el menys important serien els resultats dels
partits.
CITYLIFT GEIEG Uni Girona, veient la imatge haurem d’incrementar la dosis de menjar a les
nostres jugadores per a que creixin més.

TRELEC Gernika Kesb, comunió entre equips, el més bonic d’aquest esport.

Victòria davant el CD Zamarat tot i un últim període fluix i… Premi! L’equip rebia el premi a
FAIR PLAY Team, escollit entre tots els equips del torneig. Gran experiència pel Sedis
Caditours que, de ben segur, no oblidaran!

Pròrroga, especial Copa de la Reina
Copa de la Reina, la fita històrica, dia 1
Dimecres 27 de febrer del 2019, després de 50 anys d’història que té el nostre club, podem
dir que el nostre equip femení està a l’elit del bàsquet nacional femení i s’ha classificat per
primer cop per disputar una Copa de la Reina.
10:00 – Cita a l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell.
Ha estat l’hora en la qual l’equip quedava d’acord per a arrencar el viatge. Com no, hem
immortalitzat el moment amb una fotografia, papallones a l’estómac i il·lusió no faltaven.

14:30 – Dinar.
Després d’algunes parades, com a tots els viatges, l’equip ha dinat a més de mig camí per
arribar a Vitòria.
18:00 – Arribada a l’hotel.
Si en començar el viatge hi havia nervis i il·lusió no cal mencionar res en arribar a Vitòria i a
l’hotel de concentració de la Copa. Més nervis i expectativa quan, a més, el Zalgiris de Kaunas,
entrenat per Sarunas Jasikevicius, també es troba al mateix hotel. Torn de feina pel nostre
fisioterapeuta, en Xevi Calm, acabant de preparar les jugadores perquè puguin entrenar sense
cap problema pocs minuts després.
19:30 – Es trepitja l’escenari principal, el Mendizorrotza!
Ara si, tocava encarar la primera pressa de contacte amb l’olla a pressió que ens trobarem
aquests dies, el Polideportivo Mendizorrotza.

Pròrroga, especial Copa de la Reina
Copa de la Reina, la fita històrica, dia 1
21:20 – Barça (més o menys) i a sopar.
Un cop finalitzat l’entrenament, una tauleta i 20 seients a l’autobús han sigut suficients per
gaudir de deu minuts del partit de la Copa del Rey de futbol, el clàssic! Arribats a l’hotel, l’equip
s’ha trobat amb la resta d’equips ja instal·lats a l’hotel, el Valencia Basket i el Spar Citylift Uni
Girona, al menjador. Un cop sopats, les jugadores han tingut temps per atendre les sol·licituds
dels fans més exigents i s’han acabat fent una foto amb un d’ells:

Com diu la dita, demà més, sobretot més, i millor. Partit a les 19:30 davant l’amfitrió, RPK
Araski. Som-hi SEDIS!

Pròrroga, especial Copa de la Reina
Copa de la Reina, la fita històrica, dia 2
Dijous 28 de maig del 2019, hem despertat a Vitòria, dia que, sigui quin sigui el resultat, es
marcaria a pedra una data per la història.
9:30 – Esmorzar.
Diuen que és l’àpat més important del dia i més per un dia tan important com aquest, valgui la
redundància.
11:00 – Entrenament previ partit.
L’equip es preparava a l’hotel i enfilava cap al “Mendi”, sessió de tir per calibrar el canell i
conceptes tàctics per acabar d’ajustar engranatges.
13:30 – Dinar
19:30 – CADÍ LA SEU VS RPK ARASKI
Bé, ara ja estem calmats, en plena digestió d’eufòria, comencem la crònica del partit. Escenari de
luxe al Mendizorrotza, molt verd a la graderia i una part blanc i blava que no parava d’animar a les
nostres. El partit ha començat, clarament, de cara per les amfitriones d’aquesta edició de la Copa. I
és que, l’equip de Madelén, ha acabat el primer quart (11-24) amb un 6/7 des de la línia exterior
imposant-se clarament al nostre 0/5 intentant buscar alguna resposta en l’encert exterior. El segon
quart podia seguir sent un reflex del primer, si no es pujava la intensitat defensiva i baixa el seu
encert exterior, però no ha estat així gràcies a una Richards imperial dins la pintura i una Andrea
Vilaró que començava a entrar en calor. Primera reacció de les noies de Bernat Canut, retallant
diferencies i marxant al descans amb un 28-37 en contra. Tocava remar, i de quina manera, com
l’equip ho ha fet més d’un cop. En la segona part, l’equip ha començat a tenir més encert,
capitanejat per una enorme Andrea, tenir el temps del partit gràcies a la sang freda de la Yurena
Díaz, la confiança de la Merritt i una Richards dominant. Finalitzàvem el tercer quart 43-42, el
primer avantatge per les nostres en els 30 minuts. L’últim quart l’equip ha sigut el de sempre,
l’equip que estem acostumats a veure, defensa rígida dominant el rebot, bon joc col·lectiu i un
parcial de 23-18 ha estat el definitiu per tancar aquest autèntic partidàs. Ja ho veieu, veníem a
gaudir i ara ja no sabem on ficar-nos. Us esperem dissabte aquí a Vitòria, més que mai, celebremho amb l’equip, volem seguir fent història. Gràcies afició, als de Vitòria, als d’arreu i als que heu
omplert el Palau, sou una de les claus essencials d’aquest equip. A descansar i fins dissabte!

Pròrroga, especial Copa de la Reina
Copa de la Reina, la fita històrica, dia 2
22:15 – Arribada a l’hotel
Amb les pulsacions ja més relaxades després de l’històrica victòria, l’equip ha fet exercicis
d’estiraments i ha sopat, premi més que merescut per acabar el dia. Toca acabar de descansar
avui i demà, ja que ens espera l’Spar Citylift Uni Girona el dissabte.

GRÀCIES, de tot cor a la gent que s’ha desplaçat a Vitòria, i com no, GRÀCIES a tots els
que heu anat al Palau d’Esports a fer-nos costat des de casa, us hem sentit ben a prop,
Junts seguim fent història, som-hi Sedis!

Pròrroga, especial Copa de la Reina
Copa de la Reina, la fita històrica, dia 3
Divendres 1 de març del 2019, bon dia a totes i a tots, ho comentàvem ahir, era un dia
històric pel club, per l’equip, podíem guanyar o perdre, però sabíem que seria històric. Després
d’aconseguir la victòria era primordial descansar pel següent repte, unes semifinals de Copa,
però clar, qui agafa el son després de l’adrenalina del partit?
10:30 – Esmorzar
Només podien haver-hi cares de felicitat a la taula, bé, de felicitat i de son. Esmorzar ben
merescut per l’equip, a recarregar piles i cap a entrenar ben d’hora a la tarda.

14:00 – Entrenament
Sense gairebé degustar la victòria d’ahir, l’equip es posava mans a l’obra i tornava a xafar el
parquet del Mendizorrotza. Sessió de recuperació a nivell físic i de refresc tàctic de cara al
següent partit, ni mes ni menys, que unes semifinals de Copa davant l’actual líder de la lliga
regular, l’Spar Citylift Uni Girona.

17:00 – Txiki Kopa, quarts del final i tarda lliure.
Després de finalitzar l’entrenament, tocava fer un dinar-berenar sobre les 16:00 hores de la
tarda. Bernat Canut i Xevi Calm marxaven directes cap al Polideportivo Ibaiondo a, dirigir
l’equip, i per altra part, a donar suport, al partit que disputava el Sedis Caditours davant
el Trelec Gernika KESB. Després d’un breu període de descans després de dinar, les
jugadores tornaven al Mendizorrotza a presenciar, amb les infantils, la semifinal entre
el Perfumerias Avenida i el Nissan Al-Qázeres.

Pròrroga, especial Copa de la Reina
Copa de la Reina, la fita històrica, dia 4
Dissabte 2 de març del 2019, bon dia, despertem d’un salt al llit veient i repassant les xarxes
socials, un autocar sortia de la Seu d’Urgell a les 4:30 cap a Vitòria per arribar a temps i
recolzar a l’equip en un altre dia històric.

9:30 – Esmorzar.
L’escalfament de la semifinal no va començar a pista, si no al menjador de l’hotel, on els equips
catalans esmorzaven a primera hora del matí. Les gironines gairebé deixaven sense menjar a
les nostres, més grans físicament, han de donar més gasolina al motor. Bromes apart, bon
rotllo, xerrades entre amics i amigues, i un esmorzar amb bona companyia.
11:45 – Arribada al Polideportivo Mendizorrotza.
L’equip arribava a migdia al pavelló, tocava preparar el partit com sempre, tot i que la cita era
d’allò més especial. Això si, Bernat Canut no va tenir una prèvia de partit normal, és més, amb
un obrir i tancar d’ulls es trobava en un ring de boxejar del mateix pavelló amb l’Eric Surís,
entrenador de l’Spar Citylift Uni Girona.

Pròrroga, especial Copa de la Reina
Copa de la Reina, la fita històrica, dia 4
19:30 – SPAR CITYLIFT UNI GIRONA VS CADÍ LA SEU
Totes les mirades ficades en la semifinal catalana al Polideportivo Mendizorrotza. L’equip gironí
començava amb una cistella de tres punts de Hampton, donant a entendre que una de les seves
millors jugadores estava entonada i amb ganes de guanyar. Després d’un inici molt bo d’elles,
parcial de 8-0, enceta el marcador visitant Yurena Díaz amb un triple després del poc encert que
tenien les nostres. Resingerova ha perforat la zona urgellenca amb un recital des de sota la cistella
i aconseguint un avantatge per les seves de 22-14 al finalitzar el primer quart. Segon quart de
reacció de Cadí La Seu, jugant de “tu a tu” a un poderós Uni Girona. Les nostres aguantant i
imposant el ritme de partit, hem marxat als vestidors amb un marcador de 40-36. El tercer quart
començava molt intens, per part dels dos equips, cap despuntava en atac i hi havia molta intensitat
defensiva. Tot i això, un petit parcial de 0-4 ha fet que empatéssim el partit i inclús ficar-nos per
davant amb un altre triple important de la Yurena col·locant el 42-43. A partir d’aquell moment
l’equip gironí s’ha imposat amb claredat, amb una imperial Resingerova, com a l’inici, a la pintura i
nosaltres perdonant en atac errant cistelles fàcils. La diferència en el marcador al final del tercer
quart no era tan gran, 60-50, però sí que es notava que les gironines tenien el partit on el volien
tenir des d’un inici. L’últim quart guanyat per les locals, amb un resultat de 20-10, on les
urgellenques han tirat de caràcter i amb el cap ben alt han seguit donant guerra. El marcador final,
80-60, no reflecteix, per res, la gran lluita que ha deixat a pista el nostre equip. Fins aquí la primera
participació en una Copa de la Reina per les nostres, les jugadores s’ho han deixat tot a pista, i
vosaltres, afició, també. Gràcies a tots i a totes els que ens heu seguit en aquesta gran aventura,
toca seguir gaudint d’aquest equipàs que ens representa en el que queda de temporada. Ara i
sempre, som-hi sedis!

Som-hi SEDIS!
Presentació dels equips 2018/19

Els col·laboradors

