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AE Sedis Bàsquet

No ha pogut ser, un equip local molt sòlid en defensa
frena el ritme de les nostres i acaben emportant-se el
partit. El poc encert en atac i les pilotes perdudes
també han estat claus. Hi haurà tercer i definitiu partit
al Palau, us hi esperem!

Liga DIA – Sènior A Femení

Aquesta setmana, el Sènior A Masculí no ha
disputat cap partit.

Primera Catalana – Sènior A Masculí

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

Un bon joc d’equip en atac i una bona intensitat
defensiva en la pressió han estat la clau per
poder guanyar el partit contra un rival directe
que ens va guanyar a la primera volta.

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

SEDIS SIDECO 78 –41 CB Peña Fragatina

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

IDK Gipuzkoa 62 – 56 CADÍ LA SEU 

El tercer classificat ha estat massa equip per
nosaltres. A seguir treballant.

SEDIS NAGRUP 45 – 84 Escola Pia Sabadell

L’equip no ha pogut superar l’equip de Sant
Just. A seguir treballant noies!

CB Sant Just 55 – 36 SEDIS EFAUSA 



Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Bon partit del equip abans de marxar de
vacances per Setmana Santa. A seguir
treballant.

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Aquesta setmana, l’equip Infantil no ha disputat
cap partit.

Infantil Territorial – Infantil Masculí

Primer partit de la segona fase on l’equip,
desconnectat en molts trams del partit, pensava
que ja estava de vacances. A seguir treballant.

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

SEDIS MAPISA 71 – 54 Morabanc Andorra

CB Mollet 60– 54 SEDIS ESQUITX 

CB Peña Fragatina 50 – 85 SEDIS CHARLIE 

Un dolent segon quart ha castigat les
possibilitats de guanyar un partit contra un rival
molt físic. Seguim equip!

Aquesta setmana, l’equip preinfantil no ha
disputat cap partit.



Bon partit de l’equip Pre-Infantil, fent joc amb
equip i amb intensitat durant tot el partit.
Seguim treballant!

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

SEDIS GDOS 67 – 17 Morabanc Andorra

Aquesta setmana, l’equip Mini B no ha disputat
cap partit.

Mini Territorial – Mini B Masculí

Mini Territorial – Mini A Masculí

Aquesta setmana, l’equip Mini Femení no ha
disputat cap partit,

Mini Territorial – Mini Femení 

Resultats de la jornada 

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Partit on l’equip s’ha vist clarament superat.
Som-hi noies!

Aquesta setmana, l’equip Mini no ha disputat
cap partit.

CB Balaguer 65 – 14 SEDIS CLOUSTEK



Resultats de la jornada 

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Aquesta setmana, l’equip Premini no ha disputat
cap partit.

Aquesta setmana els més menuts de la casa no han disputat cap 
Trobada d’Escoles.

Aquest cap de setmana el Sedis Airam no ha disputat cap partit.

Aquesta setmana, l’equip Premini no ha disputat
cap partit.



Dimecres 17 d’abril a les 20:00 hores es disputarà el tercer i últim partit de
l’eliminatòria de quarts de finals dels Playoffs de la Liga Dia contra l’IDK
Gipuzkoa.

Després de disputar i guanyar el primer partit a La Seu d’Urgell, el diumenge es
va viatjar a Sant Sebastià on l’equip tenia l’esperança de poder guanyar el partit.
L’equip local, però, amb una sòlida defensa i portant el ritme de joc el van portar
a la victòria davant la seva afició.

El dimecres us esperem a totes i tots per poder acompanyar l’equip en una cita
històrica pel club i per la ciutat.

Tots els socis podran venir acompanyants per una altra persona per poder
accedir al Palau.

Fem del Palau un fortí, PROTEGIM EL PALAU!

L’equip de la setmana

CADÍ LA SEU, PRIMER FINAL



La propera jornada

Els equips femenins

Tots els equips,
menys Cadí La Seu
que està en plena
lluita per accedir a
les semifinals del
Playoff de la Liga
Dia, descansaran la
propera jornada.



Nom complert:
Arnau Villata Gómez.

Lloc de naixement:
Escaldes-Engordany.

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

Equip en el que jugues:
Sedis Mapisa.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 10 anys que jugo a bàsquet.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
M’aporta molta felicitat perquè m’agrada 
molt.

Què esperes d’aquest any?
Anar a la Final-Four.

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?
La  meva mare hi va jugar i em va 
encomanar el bàsquet. 

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
Que si tens esforç milloraràs com a jugador 
i com a persona.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a 
la ment?
Michael Jordan.

Com et veus d’aquí uns anys?
Jugant amb el Sedis.

Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.

Quin és el teu plat preferit?
Els canelons de l’àvia.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Amèrica.

SEDIS MAPISA

En 24” ...

Arnau Vilalta Gómez



Pròrroga

BÀSQUET & ANGLÈS SETMANA SANTA

Ja tenim aquí, un any més, BÀSQUET I ANGLÈS per Setmana Santa. 

Avui dilluns dia 15 ha començat la primera jornada!



Presentació dels equips 2018/19

Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


