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AE Sedis Bàsquet

Setzena victòria de l’equip de Bernat Canut davant
d’un equip amb pocs efectius però gens fàcil. Una
segona part amb el ritme més controlat que en la
primera, ha estat clau per decantar el partit. Seguim
fent història!

Liga DIA – Sènior A Femení

Amb pocs efectius, el sènior masculí aprofita un
gran primer quart per sumar una nova victòria.
Gran feina de tot l’equip, enhorabona!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

SEDIS HIDROLOGY PIROS 64 – 59 CN Terrassa

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

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

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Partit no

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

CADÍ LA SEU  77 – 56 Nissan CB Al-Qázeres

De nou, un quart dolent ens costa el partit. En
aquest cas, el tercer, amb un parcial de 25-6, els
locals han decantar el partit. Seguim treballant!

Círcol Badalona 76 – 56 SEDIS NAGRUP 

Mal inici amb poca intensitat en defensa.
Aquesta falta d'intensitat i poca atenció en algun
moment del partit han decantat el partit. Seguim!

SEDIS EFAUSA 59 - 66 CEB Sant Jordi



Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Tot i les baixes, molt bon partit i molt bon treball
de totes les jugadores. Seguim treballant equip!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Després d'unes jornades una mica despistats,
hem tornat a trobar el nostre joc i intensitat.
Seguim aprenent, enhorabona equip!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

SEDIS EL QUIOSC 75 – 47 CE Maristes Montserrat

Partit que s’ha decidit a la segona pròrroga on
els jugadors han ficat tot el cor per emportar-se
la victòria. Enhorabona equip!

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

SEDIS MAPISA 102 – 97 CE Maristes Montserrat

La irregularitat i les males decisions dels darrers
minuts han condemnat a l’equip. Oportunitat
immillorable de fer-nos més fortes com
jugadores.

SEDIS ESQUITX 65 – 68 CB Cornellà

CB Bellpuig 39 – 70 SEDIS CHARLIE 

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



Després d'unes jornades una mica despistats,
hem tornat a trobar el nostre joc i intensitat.
Seguim aprenent, enhorabona equip!

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

SEDIS GDOS 77 – 42 CB Tremp

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

Mini Territorial – Mini B Masculí

Mini Territorial – Mini A Masculí

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

Mini Territorial – Mini Femení

Resultats de la jornada 

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

CENG WATERSHOP 53 - 20 SEDIS CLOUSTEK

Dels millors partits a nivell d’intensitat,
concentració i esperit d’equip contra un equip
molt superior. A seguir treballant noies!

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



Resultats de la jornada 

Primera derrota de la temporada per a les
petites gladiadores. L’equip no ha estat
concentrat en gran part del partit. Seguim
treballant i gaudint!

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Aquest cap de setmana no hi ha hagut cap trobada d’Escoles per als 
més petits de la casa, ha tocat descansar!

Nova jornada pels nois i noies del Sedis AIRAM! Aquest cop a Blanes,
amb dos partits per cadascún dels dos equips.

CB Lleida 43 – 36 SEDIS FUSTES GRAU

Bon treball i joc del pre-mini masculí durant
gran part del partit. Continuem treballant i
gaudint, som-hi equip!

Base BCA 23 – 51 SEDIS KARTING EL PLA



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



La propera jornada

Els equips masculins



L’equip de la setmana

SEDIS FUSTES GRAU

L’anècdota

La classificació

L’equip Sedis Fustes Grau competeix amb la
categoria pre-mini de la Federació de Lleida.
L’equip està format per moltes jugadores que
s’estan iniciant en l’esport, més alguna que ja
porten unes temporades ja treballant, però, que
estan aprenent els fonaments inicials que es
treballen en aquestes etapes de formació.

L’equip entrenat pel José Manuel Blanco i per la
Raquel Aguilar està en aquest període tan
important on es barreja l’aprenentatge del bàsquet
amb el creixement d’aquestes petites noies que de
ben segur ens donaran moltes tardes d’alegria al
Palau.

A seguir treballant noies… Teniu molts anys per
gaudir del bàsquet i per fer gaudir-nos a totes i tots.



Nom complert:
Jana Gómez Bullich.

Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell

Estudis realitzats o que realitzes:
Estic estudiant 3r ESO.

Equip en el que jugues:
Sedis Charlie.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 8 anys que jugo a bàsquet.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Molta felicitat.

Què esperes d’aquest any?
Poder millorar molt.

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 animar a que ho provés i 
em va agradar molt.

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
Tenir  ganes i concentració. 

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a 
la ment?
Una pilota de bàsquet.

Com et veus d’aquí uns anys?
No m’ho he plantejat per ara.

Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.

Quin és el teu plat preferit?
Espaguetis a la carbonara.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Aquí a La Seu.

SEDIS CHARLIE

En 24” ...

Jana Gómez Bullich



Pròrroga

JORNADA UBSU
El passat dissabte 16 de març coincidint amb el partit
que va jugar Cadí La Seu contra el Nissan Al-
Qázeres és va celebrar, al Palau d’Esports, la
Jornada Ubsu, Final del Camí de la Copa.

Amb un Palau ple de gom a gom els espectadors
van poder gaudir d’una tarda-nit plena d’emocions
que va acabar amb la victòria de l’equip, entrenat per
Bernat Canut, que afiança l’equip en una 3ª posició
molt meritòria.

Es va fer un reconeixement al l’equip Pre-Infantil
Sedis Caditours, que va participar la Txiki Kopa i
on van aconseguir el premi a l’equip Fair-Play.

A la mitja part es va entregar 1 premi gentilesa de
l’Associació d’Hosteleria de l’Alt Urgell i del
concurs que es va fer a Ràdio Seu referent als
programes especials que es varen fer en motiu
l’edició de la Copa de la Reina.

I un cop el partit es va acabar el partit, amb victòria
local, es va fer entrega dels premis del concurs
Troba les Jugadores, on totes les jugadores del
Cadí La Seu varen fer entrega dels premis.

Durant tot el partit les banderoles que van obsequiar
l’UBSU van lluir en tot el Palau.

Va ser una festa emotiva, d’agraïment a l’equip, als
seguidors i on es va veure la bona química que
existeix entre l’equip i la ciutat.

Moltes gràcies a l’UBSU pel vostre suport, i a
vosaltres afició, aquest dissabte vinent tenim un altre
repte a casa, us hi esperem!
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