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AE Sedis Bàsquet

Liga DIA – Sènior A Femení

Important, treballada i meritòria victòria a
domicili que permet seguir el camí cap a la
permanència. Bona feina equip!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

CE Sant Nicolau 61– 63 SEDIS HIDROLOGY PIROS

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

Molt ficats al partit i amb bona actitud hem tret el
bitllet pels quarts de final. Bona feina i a seguir
equip!

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

CB Alcarràs B 50 – 80 SEDIS SIDECO 

Una emocionant pròrroga ha donat la victòria al
junior, que s'ho mereix pel treball que porten fent
tota la temporada. Enhorabona nois!

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

SEDIS NAGRUP 65 – 62 Sant Pere Terrassa

Temporada finalitzada per Cadí La Seu.

El Sedis Efausa no ha disputat cap partit
aquesta jornada.



Victòria de prestigi del cadet femení, el qual ha
fet el millor partit de la temporada per guanyar al
líder de la competició. Enhorabona EQUIP!

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

CN Sabadell 50 – 65 SEDIS ESQUITX

Mal partit en línies generals de l'equip. Seguirem
treballant per canviar la dinàmic, som-hi!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Partit que ha finalitzat amb victòria local però que
el treball no ha estat l'adient. Seguim treballant,
som-hi nois!

Infantil Territorial – Infantil Masculí

SEDIS QUIOSC 65 – 38 Ilerdauto Nissan CB Pardinyes

Partit on l'equip, malgrat les baixes, ha pogut
competir fins que les forces han aguantat amb
un resultat excessiu al final. Seguim!

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Mal inici de partit amb poca intensitat i baixa
concentració. Hem jugat per sota del nivell
habitual. Toca millorar, som-hi equip!

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

Ilerdauto Nissan CB Pardinyes 79 – 48 SEDIS MAPISA 

CB Lleida 64 – 50 SEDIS CHARLIE 

SEDIS CADITOURS 66 – 16 CB Bellpuig



Gran victòria contra el rival directe que ens fica
amb peu i mig per aconseguir la lliga. Bona
actitud, concentració i joc en equip!

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

SEDIS ALFA CONSULT 57 – 38 CB Cervera 

Partit de tornada d’una eliminatòria que,
segurament contra pronòstic, s’ha resolt amb
certa facilitat. Bon joc i treball d’equip durant tot
el partit.

Mini Territorial – Mini B Masculí

Molt bon partit del mini masculí que mostra una
millora important en aquesta segona fase del
campionat. Seguim treballant!

Mini Territorial – Mini A Masculí

El mini femení guanya un partit en una pista
complicada. Bona actitud en els primers
períodes, després hem desconnectat. Som-hi
noies!

Mini Territorial – Mini Femení 

CB Lleida 57 - 74 SEDIS TARRÉS VIATGES 

Resultats de la jornada 

Tot i la derrota contra un equip superior, seguim
en la bona dinàmica de treball, feina i actitud. A
seguir noies!

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

CB Lleida 52 - 35 SEDIS CLOUSTEK

SEDIS MARBRÚ 37 – 87 UBSA

CENG Artesa de Segre 54 – 56 SEDIS GDOS



Resultats de la jornada 

El Sedis Fustes Grau no ha disputat partit aquesta
jornada.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

El Sedis Karting el Pla no ha disputat partit aquesta
jornada.

El Sedis El Mos, els més petits de la casa, no han
assistit a cap Trobada d’Escoles.

El Sedis Airam no ha disputat cap trobada en
aquesta jornada.



Pròrroga

L’ANDREA, LA MEHRYN I LA SHEREESHA ENS DIUEN ADÉU

Mai és fàcil dir adéu, i encara menys quan és tracta d'acomiadar-se de tres jugadores que han
deixat una bona petjada a Cadí La Seu.

L’Andrea, després de quatre anys vestint la samarreta blanc-i-blava, marxa per buscar nous
reptes esportius. La barcelonina va arribar a la Seu d’Urgell amb una lesió greu, i avui dia
s’havia convertit en tota una referent dins de l’equip culminant la millor temporada tant en
l’àmbit col·lectiu com en l’àmbit individual. Gràcies per tot Andrea, sempre seràs benvinguda
a casa teva!

Qui també han decidit emprendre nous camins en la seva carrera professional són la Mehryn i
la Shereesa. L’americana i la jamaicana, després d’una primera bona temporada a les ordres
de Bernat Canut van decidir renovar i apostar un any més per defensar els colors de Sedis
Bàsquet. Acabada just ara aquesta segona temporada, marxen deixant una gran petjada al
Palau d’Esports a base d’humanitat, professionalitat i esforç. Thanks for everything!



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



La propera jornada

Els equips masculins



Nom complert:
Mariona Marquet Guiu.

Lloc de naixement:
Andorra la Vella.

Estudis realitzats o per realitzar:
3er de primària.

Equip en el que jugues:
Sedis Fustes Grau.

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa dos anys.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Em fa sentir alegre.

Què esperes d’aquest any?
Guanyar la lliga i aprendre molt.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Amb estar relaxada.

Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar 
a començar a jugar a bàsquet?
El meu tiet i el meu cosí.

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
És divertit i aprens a fer un esport.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a la 
ment?
Que algun dia faré triples com l’Andrea.

Com et veus d’aquí uns anys?
Fent triples.

Què prefereixes mar o muntanya?
Muntanya.

Quin és el teu plat preferit?
Espaguetis, carn i maduixes.

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

Sedis Fustes Grau

En 24” ...

Mariona Marquet
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Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


