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AE Sedis Bàsquet

Cadí La Seu diu adeu a la temporada després de
fer un gran partit davant l’Uni Girona. Dos tirs
lliures a temps parat no han volgut entrar i forçar el
tercer partit. Cap ben alt i gràcies per tot EQUIP!

Liga DIA – Sènior A Femení

Després d’un mal segon quart, l’equip s’ha refet
en un tercer quart amb les idees clares en atac i
solidesa defensiva. Som-hi nois!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

SEDIS HIDROLOGY PIROS 67– 52 CB Vilatorrada 

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

La desconnexió al tercer quart ens ha penalitzat,
quan s’ha arribat a guanyar de 18 punts. Tot i la
derrota, l’equip és matemàticament segon.

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

CB Balaguer 70 – 69 SEDIS SIDECO 

Lluitat fins al final. El marcador no reflecteix la
igualtat que hi ha hagut. Al final del partit hem
desaprofitat dos atacs crucials. Seguim!

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

CE Maristes  Montserrat 66 – 52 SEDIS NAGRUP 

SEDIS EFAUSA 34 – 44 CB Calaf

CADÍ LA SEU 73 – 74 SPAR Citylift Uni Girona

Derrota de l’equip contra un rival directe per la
salvació. Ara toca oblidar el partit i treballar pel
següent d’aquest dimecres. Som-hi equip!



Segon partit i victòria molt treballada davant un
Cerdanyola molt combatiu. Gran esforç de tot
l’equip!

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

SEDIS ESQUITX 51 – 47 CBF Cerdanyola C

Bon últim quart que ens ha permès aconseguir la
victòria

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Bon partit de l’infantil en la tornada després de
Setmana Santa. Seguim així!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

SEDIS QUIOSC 76 – 42 CB Mollerussa 

Partit on l’equip hi ha estat ficat des del primer
moment. Bona feina nois!

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Mal partit després de l'aturada de Setmana
Santa. Però a base de treball en defensa i encert
s'ha pogut guanyar el partit. Seguim!

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

SEDIS MAPISA 70 – 19 CB Bellpuig

SEDIS CHARLIE 59 – 49 CB Balaguer

CENG Artesa de Segre 26 – 40 SEDIS CADITOURS



Bon inici amb intensitat que no hem sabut
mantenir durant tots els minuts, deixant que el
rival seguís ficat en el partit fins als últims
quarts. Seguim endavant!

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

CB Cervera 34 – 55 SEDIS ALFA CONSULT  

Bon partit del mini B que s'ha decidit al segon període
després d'arribar a la mitja part amb desavantatge
d'un punt. Bon coixí de punts per intentar superar
l'eliminatòria al partit de tornada que haurem de jugar
al Palau.

Mini Territorial – Mini B Masculí

Partit molt igualat i per llàstima s'ha portat a casa
la victòria el Sant Josep perquè simplement ha
sabut aprofitar millor les oportunitats de guanyar
el partit. Seguim treballant!

Mini Territorial – Mini A Masculí

Victòria del mini femení en un partit que ens ha
costat molt ficar-nos dins. Seguim!

Mini Territorial – Mini Femení

SEDIS TARRÉS VIATGES 65 - 42 CENG Artesa de Segre

Resultats de la jornada 

Molt bon partit de l’equip. Treball, actitud i
sobretot, companyonia. S’ha de seguir amb
aquesta línia. Felicitats noies!

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

SEDIS CLOUSTEK 34 – 49 CENG Artesa de Segre

SEDIS MARBRÚ 60 – 73 CB Sant Josep

Ilerdauto Nissan Pardinyes 40 – 70 SEDIS GDOS



Resultats de la jornada 

Partit igualat que s’ha resolt a l’últim quart. L’equip
ha fet un gran esforç per tal de poder sumar la
victòria i gaudir competint.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Primera part amb poca intensitat i mal joc col·lectiu
i una segona part més lluitada on hem competit en
cada quart. Seguim millorant!

Força Lleida 96 - 46 SEDIS EL KARTING

CENG Artesa de Segre 25 - 28 SEDIS FUSTES GRAU



L’equip de la setmana

Sembla tòpic, sembla repetitiu, però no podem fer altra cosa que destacar altre cop a les
nostres campiones del Cadí La Seu. Aquest cop no és per destacar una victòria, ni cap
classificació a cap torneig abans viscut en el club, sinó per donar les GRÀCIES a tot l'equip.
Després de perdre per la mínima, per segon cop al Palau en tota la temporada, davant
l'Uni Girona, les urgellenques van dir adeu a una temporada absolutament històrica.

L'angoixa i exaltació de les gironines en guanyar, fent mostra de la pressió patida durant els 40
minuts, era totalment la imatge oposada a la de les nostres. L'equip entrenat per Bernat Canut,
tot i la derrota, només podia sentir que satisfacció per tota la feina feta durant tota la
temporada. Hem viscut la Copa de la Reina per primer cop a la història, guanyat a Uni Girona
al Palau en la jornada cinc de lliga regular, guanyat a la mítica Font de Sant Lluís de
València, finalitzat la temporada regular, ni més ni menys, que terceres a la classificació i,
finalment, arribar a unes semifinals de Playoffs pel títol de lliga després de tres partits en la
sèrie de quarts de final més que d'infart.

Apart de tot això, el premi més gran que s’ha endut l’equip és veure el Palau d’Esports ple de
gom a gom durant tota la temporada. Volem fer una menció especial a la veu de la grada, a
l’empenta i recolzament incansable de la Penya GAS. No ho diem des del club, ho diem des de
la veu de les jugadores, sense vosaltres res d’això hagués estat possible.

Finalitza una temporada d’èxits, on fem un pas endavant com a equip, com a afició, com a
ciutat, com a club i, si tot va bé, amb regust europeu de cara la temporada vinent.

Com diu la dita, l’any vinent MÉS, ja que el millor costarà més després d’escriure tantes línies
en la història… però us hi esperem a tots i totes, GRÀCIES!

L’anècdota

CADÍ LA SEU



Pròrroga

FESTA D’ACOMIADAMENT DE TEMPORADA A LA NOVA CREM
El passat divendres 28 es va celebrar la festa d’acomiadament de temporada de Cadí La Seu 
a l’establiment La Nova Crem de la Seu d’Urgell. Gràcies a tots els que heu vingut!



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



La propera jornada

Els equips masculins



Nom complert:
Ariadna Pujol Lluch.

Lloc de naixement:
Mataró, 1995.

Estudis realitzats o per realitzar:
Psicologia.

Equip en el que jugues:
Cadí La Seu.

Temps que portes jugant a bàsquet:
15 anys.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Adrenalina.

Què esperes d’aquest any?
Fer una bona temporada amb l’equip i
passar-la sense lesions.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
En la major part, felicitat.

Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar 
a començar a jugar a bàsquet?
Vaig voler provar un esport d’equip perquè
jo jugava a tenis.

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
La meva única recomanació es gaudir.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a la 
ment?
En molts moments viscuts a la pista.

Com et veus d’aquí uns anys?
Espero poder jugar bastants anys més a bàsquet però 
em veig treballant en el camp de la psicologia i formar 
una família.

Què prefereixes mar o muntanya?
S’ha d’escollir?

Quin és el teu plat preferit?
Qualsevol cosa de la mama.

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

Cadí La Seu

En 24” ...

Ariadna Pujol
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Som-hi SEDIS!


