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AE Sedis Bàsquet

Una nova victòria al Palau, la dinovena. Rècord
històric pel club i la ciutat. Partidàs d’inici a final
davant un combatiu Araski. Dimecres torna l’emoció, i
més que mai, és temps de playoff. Protegim el Palau!

Liga DIA – Sènior A Femení

Mala segona part del sènior amb poca duresa.
Tot i això, el primer equip masculí de la casa ja
ha evitat el descens directe. Queden tres finals
per seguir sent de primera, cosa que tindria un
mèrit extraordinari. Som-hi nois!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

SFERIC Bàsquet 82 – 65 SEDIS HIDROLOGY PIROS
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Segona Catalana – Sènior B Femení

Uns primer i tercer quarts intensos ens donen
l'avantatge per guanyar a un equip molt ficat al
partit. Seguim sumant!

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

CB Seròs 62 –72 SEDIS SIDECO

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

CADÍ LA SEU 78 – 53 RPK Araski

Bon partit del júnior masculí reforçat per diversos
cadets. Hem guanyat els dos últims quarts
gràcies a la lluita de l'equip.

CN Terrassa 91 – 70 SEDIS NAGRUP 

Partit decidit en el segon quart quan les
jugadores de l'Olesa han fet un parcial de 19-8
que ha tallat les cames a l'equip de casa.
Seguim!

SEDIS EFAUSA 49 – 68 NB Olesa



Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Rival que ens tenia ganes, ficat en el partit des
del principi i que no ens ha donat cap possibilitat
per competir el partit. Seguim treballant!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Bon partit de tot l'equip en aquest inici de la
segona fase. Enhorabona i a seguir treballant!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

CB Pardinyes Groc 34 – 84 SEDIS EL QUIOSC 

Aquesta setmana, el cadet masculí no ha
disputat cap partit.

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

La diferència de nivell ha quedat reflectida en el
marcador tot i la bona actitud dels dos equips.
Seguim treballant!

SEDIS ESQUITX 92 – 30 CENG Artesa de Segre

SEDIS CHARLIE 39 – 82 CB Calaf

Bon partit de tot l'equip amb intensitat als dos
costats de la pista. Seguim sumant coses
positives, enhorabona equip!

SEDIS CADITOURS 69 – 31 CB Balaguer



Molt mal inici del partit perdent el primer parcial
per falta d’intensitat. Després hem reaccionat
però sense trobar el nostre joc. A seguir
treballant.

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

SEDIS GDOS 67 – 39 BAC Agramunt

Bona victòria de l’equip, que s’ha refet en els
mals moments i ha aconseguit encarrilar el
partit.

Mini Territorial – Mini B Masculí

Mini Territorial – Mini A Masculí

Bon partit del mini femení, cada vegada som més
equip. Bon treball i a continuar noies!

Mini Territorial – Mini Femení 

Resultats de la jornada 

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

El millor partit del mini masculí! Competint fins al
sisè període i només els últims dos han marxat en
el marcador a causa de tres lesions i la superioritat
física. Seguim treballant nois, enhorabona!

SEDIS ALFA CONSULT 51 – 41 CB Bellpuig

CN Tàrrega 51 – 62 SEDIS TARRÉS VIATGES

Mal partit de l'equip. La falta d'intensitat ens ha
perjudicat molt. S'ha de seguir treballant i tornar
al nivell de fa unes setmanes.

SEDIS CLOUSTEK 39 – 59 CB Bellpuig

SEDIS MARBRÚ 58 – 97 CB Esparreguera



Resultats de la jornada 

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Nova Trobada d'Escoles, aquest cop a casa, a la Seu d'Urgell. La 
trobada ha estat tot un èxit, amb una gran participació.

Jornada FEDIC a Calella pel nostre Sedis Airam!

Partit amb poca intensitat però on totes les
jugadores han participat, s'ho han passat bé i
competit millor. Enhorabona equip!

SEDIS FUSTES GRAU 51 – 10 CB Bellpuig

De mica en mica, l'equip segueix aprenent a
jugar col·lectivament i a competir. Gran actitud i
ganes d'aprendre, seguim!

SEDIS KARTING EL PLA 31 – 41 CB Cappont



L’equip de la setmana

CADÍ LA SEU

L’anècdota

1/2

Ningú hagués imaginat, inclús amb els pronòstics més positius en ment, que aquest any
viuríem una temporada que quedarà, per sempre, escrit en els anals de la història de Sedis
Bàsquet.

La temporada passada, l’equip entrenat per Bernat Canut, es va quedar a un triomf de
disputar uns Playoffs de sis places. Les sensacions, però, eren molt bones i es transmetia una
química i manera de treballar especial en aquest grup de persones. Tot i l’estiu marejant
d’ofertes, Sedis Bàsquet va aconseguir mantenir en l’equip a sis de les seves jugadores.
Començant per la capitana, la Geo, la Yurena sentint-se com a casa, l’Andrea amb la
confiança en alça, la Mehryn com una urgellenca més amb ganes de seguir defensant la blanc-
i-blava, la Shereesa tant solida com sempre i l’Ariadna amb ganes de menjar-se la competició
després d’una temporada lesionada. Un bloc il·lusionant, liderat encara per Bernat Canut, amb
l’ajuda de Roger Vilaró i la impol·luta feina de Xevi Calm, s’hi sumava en Xavi Miñambres,
jugador i ara preparador físic de la casa.

La mirada amb bons ulls a Cadí La Seu en el panorama nacional es clara, i gràcies a això, una
navarresa amb un talent descomunal per explotar, s’unia a l’equip, la Irati. L’aposta del club per
reunir jugadores nacionals seguia en peu, i de quina manera, no calia buscar més enllà quan la
directiva i en Bernat van saber que Anna Palma finalitzava la seva etapa al Segle XXI. La jove
jugadora urgellenca tornava a casa convertint-se així en jugadora del primer equip.

Faltava completar l’equip i els ulls van arribar a situar-se a Polònia per acabar cobrint la posició
de base amb la Zuzanna. I també cap al nord, la jove jugadora finlandesa Anniina es sumava
al projecte urgellenc.

Cal esmentar, com no, l’aposta del club cap a Cassie Oursler, una pivot americana amb molt
bons registres en la seva etapa universitària a Amèrica.
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CADÍ LA SEU
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Després d’uns partits de preparació de l’equip, la Cassie no es va adaptar al grup i es va
decidir prescindir de la seva ajuda. El cos tècnic i la directiva havien de prendre decisions i fer-
ho ràpid, la temporada era al caure. Després d’hores als despatxos i davant l’ordinador
l’escollida fou Merritt Hempe, una jugadora polivalent en la pintura i tiradora amb experiència
europea que canviaria per complert la dinàmica de l’equip.

Bé, ara fent memòria podem començar a valorar una mica més el que estem vivint a dia d’avui.
Ningú arriba a un camí de rosses sense sacrifici i quedar ferit en més d’una vegada, en fem
memòria? Som-hi.

En el memorial Jesús Cervòs, l’equip rebia a un Valencia Basket il·lusionat pel seu ascens en
la temporada passada. Era una bona pressa de nivell per començar a veure el nivell competitiu
de l’equip. Doncs bé, les valencianes es van emportar el partit per quasi bé 40 punts de
diferència. La dinàmica semblava que canviava a les urgellenques quant es rebia al TMB
Basket, les franceses. Les de Bernat Canut mostraven una bona cara durant la major part del
partit, però de més a menys s’escapava el partit en el tram final amb remuntada visitant.

Sí, en som conscients, els partits de preparació serveixen per això, però encara amb més
motiu, en aquells dies ningú s’arribava a imaginar aquesta temporada de somni.

Primera Copa de la Reina disputada fins a les semifinals, tercera posició en la classificació i
amb factor camp a favor, deu victòries d’onze possibles al Palau d’Esports, rècord històric
de victòries en una temporada regular amb 19 després de superar la temporada 2014/2015
on el registre quedava marcat en 18... Si, tot es realitat... I el millor de tot? NO S’HA ACABAT!

Aquest dimecres dia 10 a les 20:00 us esperem a totes i a tots al Palau d’Esports. Comença
la fase final dels Playoffs pel títol de lliga i rebem al IDK Gipuzkoa. Entre tots, i més que mai,
protegim el Palau. SOM-HI SEDIS!

“Em vaig posar la blava i em vaig emocionar...”



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



Nom complert:
Pablo Luque Rosas.

Lloc de naixement:
Martorell.

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

Equip en el que jugues:
Sedis Mapisa.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 11 anys que jugo a bàsquet.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
M’aporta molta felicitat perquè m’encanta i 
tenir millor Salut.

Què esperes d’aquest any?
Gunanyar el Campionat.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Amb la felicitat i l’eufòria.

Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar 
a començar a jugar a bàsquet?
Que el vaig provar i em va encantar tant 
que encara l’estic practicant.

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
Que tingués moltes ganes de jugar.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a 
la ment?
Una cara feliç.

Com et veus d’aquí uns anys?
Estudiant fora de La Seu.

Què prefereixes mar o muntanya?
M’agraden els 2.

Quin és el teu plat preferit?
Els ous fregits i les patates.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
M’agraden molts, però encara no ho tinc clar.

SEDIS MAPISA

En 24” ...

Pablo Luque Rosas



Pròrroga

L’equip de Futbol La Seu va fer un reconeixement per a 3ª posició i per la seva excel·lent 
temporada per totes les jugadores i el cos tècnic.

Gran gest que posa de manifest els valors esportius i la unió de la ciutat, moltes gràcies!

MÉS RELACIONAT AMB CADÍ LA SEU

Andrea Vilaró sumava davant el RPK Araski, en la jornada 26 de la Liga DIA, el seu partit 100 
amb la samarreta de Cadí La Seu. Moltes felicitats Andrea, és tot un orgull tenir-te!
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Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


