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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení
Gran joc col·lectiu durant tot el partit. Les de Bernat
Canut han demostrat la seva maduresa i bona
dinàmica a pista rival i no han donat opcions a un
rival en estat de gràcia. 18a victòria i tercera plaça
confirmada, escrivint la història. Enhorabona equip!

Quesos el Pastor 85 – 96 CADÍ LA SEU
Primera Catalana – Sènior A Masculí

Malgrat els entrebancs, el sènior masculí suma
la quarta victòria consecutiva i segueix en línia
ascendent. És el camí però encara falta.
Enhorabona nois!
SEDIS HIDROLOGY PIROS 71 – 68 SAFA Claror
Segona Catalana – Sènior B Femení

Victòria molt important per la classificació. Avui
no contava jugar bé, només la victòria. Tot i que
hem fet un bon partit per w
30 minuts. Seguim!
Bàsquet AESE 50 – 57 SEDIS EFAUSA
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Partit amb poc ritme de joc i pocs punts que, tot
i anar sempre per davant en el marcador, s’ha
resolt a la segona part. Seguim sumant!
Sícoris Blanc 52 –73 SEDIS SIDECO
Junior Interterritorial – Junior Masculí

Hem jugat un bon bàsquet fins a la mitja part.
Després del descans hem desconnectat. Cal
seguir treballant, som-hi!
SEDIS NAGRUP 61 – 83 NB Olesa
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Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Eliminacions de 3 jugadores per faltes ens han
deixat sense opcions de competir un partit
igualat fins al minut 35 (47-44). Bon treball i
actitud
de
l’equip!
Sant Quirze BC 63– 49 SEDIS ESQUITX
Cadet Territorial – Cadet B Femení

El començament del partit ens perjudica per
competir. Gran esforç de l’equip després del
descans que no ens serveix per aconseguir la
victòria. Seguim treballant!
CB Tremp 46 – 44 SEDIS CHARLIE
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Partit jugat amb intensitat pels dos equips que
serveix per acabar la primera fase amb bones
sensacions.
SEDIS MAPISA 76 – 73 CB Pardinyes
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!
SEDIS EL QUIOSC 74 – 79 CN Tàrrega
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Bona feina i gran aportació de dues jugadores
mini. Acabem la lliga amb bones sensacions per
encarar la lliga preinfantil. Som-hi!
SEDIS CADITOURS 67 – 17 CEP Vallfogona
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Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Partit a ratxes. Els bons moment ens han
donat més que els dolents. Només toca seguir
treballant en la línia que estem. Som-hi noies!
CB Bellpuig 38 – 46 SEDIS CLOUSTEK
Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Bon inici de partit contra un equip molt inferior.
Minuts per aplicar i consolidar conceptes.
Seguim treballant!
SEDIS GDOS 104 – 20 CB Penya Fragatina
Mini Territorial – Mini A Masculí

Resultat massa contundent pel joc mostrat.
Com sempre fem 4/5 períodes de molt bon
nivell però en aquesta categoria no és
suficient. Seguim treballant!
CB Santa Coloma 82 – 32 SEDI MARBRÚ
Mini Territorial – Mini B Masculí

Resultat contundent que no reflecteix el partit.
Només la precipitació i el desencert dels
nostres durant els 40 minuts i, en especial, en
l’últim quart.
CB Binéfar 65 – 43 SEDIS ALFA CONSULT
Mini Territorial – Mini Femení

Bon partit intentant aplicar els conceptes que
estem treballant als entrenaments. Seguim
treballant, enhorabona equip!
SEDIS TARRÉS VIATGES 76 – 26 CENG Artesa de Segre
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Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Partit molt ben jugat per part de les jugadores, on
ho han donat tot a pista i han gaudit molt! Bona
victòria, felicitats!
SEDIS FUSTES GRAU 51 – 10 CB Lleida
Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Partit molt igualat, on l'encert en l'últim quart ha fet
que ens poguéssim endur la victòria. S'ha de
continuar treballant!
CE Maristes 46 – 54 SEDIS KARTING EL PLA
Els Pollets

Aquesta setmana els més menuts de la casa no han disputat cap
Trobada d’Escoles. Però atenció, que la següent es a la Seu d’Urgell!

L’AIRAM
Sedis AIRAM

Aquest cap de setmana el Sedis Airam no ha disputat cap partit.
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En 24” ...
Guillem Baqué Majoral
Nom complert:
Guillem Baqué Majoral.
Lloc de naixement:
La Seu d’Urgell.
Estudis realitzats o que realitzes:
Estic estudiant 3r ESO.
Equip en el que jugues:
Sedis Mapisa.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 9 anys que jugo a bàsquet.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
M’ajuda a treure l’estrès i també a ser
competitiu.
Què esperes d’aquest any?
Arribar el més llunt possible amb l’equip.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb la felicitat, la constància i la serietat.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
La meva mare.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Anar a jugar seriosament per passar-ho
molt bé.

SEDIS MAPISA

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
No ho sé.
Com et veus d’aquí uns anys?
Vaig dia a dia i encara no ho he pensat.
Què prefereixes mar o muntanya?
El mar.
Quin és el teu plat preferit?
El kebab.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Andorra m’agrada molt.

Pròrroga
CAMPUS CADÍ LA SEU
Com cada any ja tornem a tenir aquí
el CAMPUS CADÍ LA SEU 2019.
Vols viure un somni d’estiu?
Vols fer noves amistats?
Vols viure experiències inoblidables?
Si la resposta es que si, CAMPUS
CADÍ LA SEU es la teva destinació
ideal:
Tenim el bàsquet com a eina d’unió
entre tots i totes, fent entrenaments,
competicions individuals, 3x3 nocturn,
5x5, two ball, etc...
Experiència termo lúdica a Caldea!
Viu tota la màgia del circ amb el nou
espectacle del Cirque Du Soleil.
Si també t’agraden les activitats
d’aventura no pateixis, anirem al
Rafting Parc del Segre.
Tenim més... Activitats sobre rodes,
així és, sobre rodes. Viu tota la passió
del motor al Karting El Pla a
escassos minuts de la Seu d’Urgell.
Tindrem la presència de jugadores del
Cadí La Seu, com no! Coneix a les
jugadores, aconsegueix que una
d’elles sigui la teva monitora, no t’ho
pensis més!
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