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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Tornada a la lliga regular de Cadí La Seu, i de quina
manera! Victòria de prestigi en la mítica Fonteta de
València davant d'un talentós equip. Quinze
victòries i quarta plaça ben amarrada, enhorabona
equip!

Valencia BC 66 – 68 CADÍ LA SEU
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Amb un gran segon i quart període, els nois de
David Vallvé, sumen la sisena victòria fent
mostra d'un gran joc coral. Enhorabona!
SEDIS HIDROLOGY PIROS 73 – 61 Escalopis Sarrià
Segona Catalana – Sènior B Femení

Derrota a domicili en un pista molt complicada.
El mal inici ha estat clau en tot el partit i no hem
w Seguim treballant!
pogut recuperar diferències.
CEJ L’Hospitalet 55 – 43 SEDIS EFAUSA
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Després d'una llarga lesió ha tornat en Sergio
Fernández a pista! Una molt bona sortida en el
tercer quart ha sentenciat el partit. Seguim!
SEDIS SIDECO 105 –59 Gerb Bàsquet
Junior Interterritorial – Junior Masculí

Després
d’inici, hem dels
guanyat
el segon
Partit
no d’un
jugat10-21
per indisposició
jugadors
del
iMartinenc.
tercer quart. Ens hem posat a 6 punts a falta de
5 minuts (57-63) i s'han acabat les forces.
SEDIS NAGRUP 64 – 80 CB Esparreguera
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Victòria davant un rival que ens ha exigit el
màxim i posat les coses difícils en molts trams
del partit. Seguim treballant equip!
CB Mollerussa 53 – 67 SEDIS ESQUITX
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Mal partit de les cadets que acaben sumant una
derrota merescuda davant un bon rival. Seguim
treballant noies!
CB Cervera 60 – 58 SEDIS CHARLIE
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Molt bon partit de tot l'equip que ha permès
superar mals moments. A seguir nois!

CB Seròs 53 – 59 SEDIS MAPISA
Infantil Territorial – Infantil Masculí

L’infantil s’imposa clarament al pre-infantil en el
derbi del Palau d’Esports. A seguir treballant nois,
bona feina!
SEDIS GDOS 25 – 76 SEDIS EL QUIOSC
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Un dels pitjors partits de la temporada del preinfantil femení, que trenca la bona dinàmica de
joc i resultats. Demà a tornar a treballar!
CB Balaguer 61 – 33 SEDIS CADITOURS
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Segurament el pitjor partit de la temporada. Ha
fallat tot. Només podem reflexionar i tornar a
treballar. Seguim treballant equip!
SEDIS CLOUSTEK 25 – 46 BC Almenar
Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

L’infantil s’imposa clarament al pre-infantil en el
derbi del Palau d’Esports. A seguir treballant
nois, bona feina!
SEDIS GDOS 25 – 76 SEDIS EL QUIOSC
Mini Territorial – Mini A Masculí

Resultat final que no reflecteix el partit fet pel
mini masculí. Dos períodes perduts però 6
períodes jugats cara a cara i guanyant la
meitat. Seguim equip!
SEDIS MARBRÚ 53 – 91 ASFE Paidos
Mini Territorial – Mini B Masculí

La reacció en la segona part ha fet possible
forçar la pròrroga i remuntar després d’una
primera part dolenta. Seguim treballant equip!
CE Maristes Montserrat 23 – 26 SEDIS ALFA CONSULT
Mini Territorial – Mini Femení

Partit on el mini femení ha estat bé en aspectes
generals. Hem d’intentar ficar-nos més aviat al
partit, seguim treballant!
CB Penya Fragatina 26 – 63 SEDIS TARRÉS VIATGES
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Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Bon partit de les pre-mini on, tot i els petits
contratemps, han pogut gaudir i també guanyar
el partit. Seguim millorant campiones!
BAC Agramunt 23 – 36 SEDIS FUSTES GRAU
Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

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

Els Pollets

Els més petits de la casa han disputat una nova Trobada d’Escoles a
Artesa de Segre, quin goig veure’ls gaudir!

L’AIRAM
Sedis AIRAM

Aquest cap de setmana el Sedis Airam no ha disputat cap partit.
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L’equip de la setmana
SEDIS ALFA CONSULT

L’anècdota
L’equip Sedis Alfa Consult és l’equip Mini Masculí
B i juga en la segona fase en el grup 7 de
Federació de Lleida.
L’equip està en fase d’aprenentatge per poder
conèixer els diferents conceptes, la tècnica i la
tàctica, que poc a poc, es va treballant en els
entrenaments i en els partits.
Malgrat que ens els partits hi ha moments de
desconnexió, a mesura que avança la temporada
els nois estan aprenent més i més.
Ens toca treballar molt i ens queda molts anys de
bàsquet.
A seguir gaudint nois!
La classificació

En 24” ...
Laia Marquet Guiu
Nom complert:
Laia Marquet Guiu.
Lloc de naixement:
Escaldes- Engordany.
Estudis realitzats o que realitzes:
Estic estudiant 3r de Primària.
Equip en el que jugues:
Sedis Cadet Fustes Grau.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 2 anys.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
Em fa sentir alegre.

SEDIS FUSTES GRAU

Què esperes d’aquest any?
Aprendre molt i guanyar la competició.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb estar relaxada.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
La meva mare em va encoratjar a què
comencés i m’agrada molt.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
És divertit i aprens a fer esport.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
Que algun dia faré triples com l’Andrea Vilaró.
Com et veus d’aquí uns anys?
Jugant amb l’equip senior.
Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.
Quin és el teu plat preferit?
Les patates fregides.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Adrall.
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