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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Ha caigut la 17a victòria! L’equip local ha sapigut
trobar bones avantatges davant un gran equip. El joc
interior i el control en el ritme del partit han estat claus
per sumar una nova victòria al Palau d’Esports.

CADÍ LA SEU 79 – 55 Embutidos Pajariel Bembibre
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Gran partit del sènior masculí, on ha anat tot el
partit per davant del marcador tot i les reaccions
de l'equip local. Seguim!
Salle Manresa 59 – 64 SEDIS HIDROLOGY PIROS
Segona Catalana – Sènior B Femení

Partit complicat contra el líder en la classificació
i que segueixen amb una sola derrota en tota la
w
temporada. Seguim treballant!
Viladecans BF 54 – 35 SEDIS EFAUSA
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Bons moments al primer i tercer quart ens han
donat el plus per poder controlar el partit i
emportar-nos la victòria cap a La Seu. Seguim
treballant equip!
Sícoris Blanc 52 –73 SEDIS SIDECO
Junior Interterritorial – Junior Masculí

Sortida dolenta de l'equip, que ens ha situat 5017 a la mitja part. Després del descans hem
posat una marxa més. Seguim treballant equip!
SESE Bàsquet 89 – 46 SEDIS NAGRUP
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Gran segona part de l’equip. Demostrant actitud
de treball i ganes de victòria després d’arribar al
descans amb un 33-28 en contra. Seguim!
UESC 54 – 77 SEDIS ESQUITX
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Quan les jugadores creuen en el treball que es
fa i en elles mateixes, els resultats arriben. Tot i
les baixes per part dels dos equips gran partit!
SEDIS CHARLIE 75 – 25 CENG Artesa de Segre
Cadet Territorial – Cadet Masculí

L'equip ha estat poc concentrat durant gran part
del partit, fet d'això, quasi es perd el partit.
Seguim treballant!
Penya Fragatina 58 – 61 SEDIS MAPISA
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Bon partit dels nois d'Arnau Alberich, que ha
servit per treballar conceptes de cara al tram final
de temporada. Felicitats!
Penya Fragatina 4 – 54 SEDIS EL QUIOSC
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Bona feina contra un rival inferior, on avui si,
hem ensenyat les coses que treballem i anem
assolint durant les setmanes. A seguir treballant!
SEDIS CADITOURS 62 – 12 CB Tremp
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Aquesta jornada, el Pre-infantil Femení B no
ha disputat partit.

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Inici dolent, adormits i sense intensitat. A la
segona meitat hem començat a despertar i
hem tingut minuts de bon joc. Seguim!
CE Maristes 72 – 43 SEDIS GDOS
Mini Territorial – Mini A Masculí

Aquesta jornada, el Mini A Masculí no ha
disputat partit.

Mini Territorial – Mini B Masculí

Començament de partit molt bo, que ha servit
per mantenir la renda tot i la gran reacció de la
Penya Fragatina a la segona part. Seguim
equip!
SEDIS ALFA CONSULT 51 – 41 Penya Fragatina
Mini Territorial – Mini Femení

Partit molt seriós del mini davant un rival molt
lluitador. Cada vegada anem aplicant més
conceptes dels entrenaments. Seguim treballant!
BAC Agramunt 33 – 47 SEDIS TARRÉS VIATGES

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

Aquesta jornada, 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 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.

L’equip de la setmana
SEDIS AIRAM
L’anècdota
Un mes d’abril de l’any 2008, Climent Baraut,
membre de la junta del Sedis Bàsquet, va proposar
la possibilitat de crear un equip a La Seu integrat
dins l’estructura del Sedis Bàsquet. Es va exposar al
Taller Claror, i ben aviat s’estableixi una molt bona
col·laboració.
Esportivament es va integrar a la FEDIC i sabedors
de les inquietuds socials i de la voluntat d’ajudar als
més desfavorits, s’exposà el projecte a la Maria
Dolors Maestre a fi que apadrinés l’equip.
Es van presentar les fitxes dels jugadors a la FEDIC,
es van començar els entrenaments de forma regular
dos cops a la setmana i el dia 22 de setembre del
2008 juntament amb els altres equips del Sedis
Basquet es va presentar l’ equip davant l’afició.
Havia nascut el SEDIS A I R A M (L’equip de la M A
R I A)
Des del primer moment l’objectiu esportiu del SEDIS
AIRAM era entrar en competició. Sabíem que a
l’igual de la resta de jugadors del Sedis, era el camí
que ens portaria a trobar els valors dela vida, la
companyia, la força, la voluntat, la lluita, la
generositat entre altre, és a dir, la normalitat de la
vida.
Encara tenim molt fresc el bateig de foc de l’equip.
Era el mes d’octubre d’aquell 2008. Vam jugar a
Sant Feliu de Llobregat, al pavelló Joan Carles
Navarro. Alguns dels nostres jugadors feia poc que
havien començat a botar la pilota. A d’altres els
nervis feien entorpir els seus moviments. Tot plegat
va fer que entrar al camp contrari fos una tasca més
que complicada. Això sí, en el partit vam aconseguir
fer els primers sis punts de la nostra història, tota
una proesa.

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips masculins

La propera jornada
Els equips masculins

En 24” ...
Carla Aril Ginesta
Nom complert:
Carla Aris Ginesta.
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 4 anys que jugo a bàsquet.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
Crèixer com millor persona i com a millor
jugadora.
Què esperes d’aquest any?
Millorar i arribar lluny amb l’equip.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb la felicitat.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
Les amigues quan jugaven a l’hora del patí.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Escoltar a l’entrenador per poder millorar i
sobretot escoltar a les companyes.

SEDIS CHARLIE

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
Amb unes amigues/companys que s’ho passen bé
fent el que els hi agrada.
Com et veus d’aquí uns anys?
Seguint jugant amb el Sedis.
Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.
Quin és el teu plat preferit?
Els macarrons de la mama.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
La Seu em sembla un bon lloc per viure.

Pròrroga
JORNADES D’ENTRENAMENTS AMB AJUDANTS D’ELIT
Aquesta setmana s’han dut a terme
una sèrie d’entrenaments especials
pels nostres equips de la base. Les
jugadores de Cadí La Seu s’han
penjat el xiulet al coll i s’han posat
mans a la obra per tal d’ajudar i
aportar tot apunt tècnic a les sessions.
La direcció de joc de Cadí La Seu,
formada per la Yurena, l’Andrea i la
Zuzanna, es van encarregar d’ajudar
als nostres pre-infantils i minis
femenins.
La parella interior de moda a la Liga
Dia, la Merritt i la Georgina, van
acompanyar als nostres equips
cadets.
Per altra part, encara amb to americà i
jamaicà, la Mehryn i la Shereesha,
junt amb l’Ariadna, van acompanyar
tant a en David com a l’Alberto en els
entrenaments
de
pre-infantils
masculins.
I per finalitzar, l’Irati, l’Annina i
l’Anna, jugadora de la casa, van estar
amb
els
minis
masculins,
acompanyant a Pep Mora en la tasca
d’entrenador.
Unes sessions, sense dubte, molt
positives pel nostre club i per la nostra
base, que de ben segur, els hi costarà
oblidar l’estona que han viscut i els
apunts tècnics que han après amb les
jugadores del Cadí La Seu.

Som-hi SEDIS!
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Els col·laboradors

