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AE Sedis Bàsquet

Liga DIA – Sènior A Femení

Partit massa erràtic que, sortosament, s’ha
pogut guanyar a la pròrroga. Guanyem el factor
pista en el playoff per evitar el descens. Som-hi!

Primera Catalana – Sènior A Masculí

SEDIS HIDROLOGY PIROS 74– 72 CN Tàrrega

w

Segona Catalana – Sènior B Femení

Moments de desconcentració ens han fet perdre
el partit. Ara toca aixecar l’eliminatòria a casa.
Som-hi equip!

Sènior Territorial – Sènior B Masculí

CB Balaguer B 76 – 62 SEDIS SIDECO 

Amb l’ajuda d’algun cadet, guanyem a la pista del
líder. Gran demostració de defensa i bàsquet.
Gràcies a les minis que ens han animat força!

Junior Interterritorial – Junior Masculí

Resultats de la jornada 

Força Lleida 74 – 78 SEDIS NAGRUP 

Temporada finalitzada per Cadí La Seu.

El Sedis Efausa honora l'últim partit de lliga regular a casa amb
un partit espectacular! Molts bons atacs i una defensa molt
intensa per tots els 40 minuts! Llàstima els àrbitres que han
condicionat massa un partit que podia ser molt diferent. Un últim
esforç a Molins aquest diumenge per poder acabar una
temporada més que satisfactòria. Som-hi noies!

SEDIS EFAUSA 61– 69 CB Prat



Ha faltat més intensitat per competir el resultat a
un equip en un bon estat de forma. Intentarem
millorar-ho en la darrera jornada. Seguim!

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

SEDIS ESQUITX 48 – 55 CB Igualada

Resultat que deixa l’eliminatòria oberta per la
tornada. Últim esforç de les noies per a poder
ficar-nos a la final a 4. Som-hi equip!

Cadet Territorial – Cadet B Femení

Bona feina de l’infantil masculí, el qual ha estat 
concentrat i treballant bé durant els 40 minuts. 
Seguim! 

Infantil Territorial – Infantil Masculí

CB Alpicat 14 – 64 SEDIS QUIOSC

L’equip s’ha imposat després de millorar
notablement en defensa. Bona feina nois!

Cadet Territorial – Cadet Masculí

Molt bon partit, molt treballat, imposant-nos en
defensa i portant el ritme durant els 8 períodes.
Bona feina noies!

Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Resultats de la jornada 

BC Morabanc Andorra 49 – 69 SEDIS MAPISA 

SEDIS CHARLIE 44 – 45 CB Tremp

CB Balaguer 34 – 56 SEDIS CADITOURS



Bon partit del preinfantil, intensitat i joc en
equip amb moments de gran bàsquet. Seguim
endavant a la recta final de la temporada!

Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

SEDIS ALFA CONSULT 43 – 42 CB Bellvís

Partit igualat però força controlat, amb un
avantatge que anava augmentant. Un mal 7è
quart ha fet que el partit tingués un final
emocionant. Seguim!

Mini Territorial – Mini B Masculí

Gran partit del mini masculí que mostra quan ha
millorat durant tota la temporada. Llàstima el
resultat final! Seguim treballant!

Mini Territorial – Mini A Masculí

El mini femení fa el millor partit de la temporada
amb un joc d’intensitat els 48 minuts. La final a 4
es farà a La Seu. Enhorabona!

Mini Territorial – Mini Femení 

CE Maristes Montserrat 59 - 70 SEDIS TARRÉS VIATGES 

Resultats de la jornada 

Segurament el pitjor partit de la temporada.
Nomes queda oblidar-lo i seguir treballant per els
dos que ens queden.

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

CB Bellpuig 62 - 37 SEDIS CLOUSTEK

SEDIS MARBRÚ 63 – 66 CB Hospitalet

BAC Agramunt 56 – 95 SEDIS GDOS



Resultats de la jornada 

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

Els Pollets

L’AIRAM

Sedis AIRAM

Bona victòria i bon partit de tot l’equip, el qual ens
dóna l’accés a la final de la competició. Moltes
felicitats noies!

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

SEDIS FUSTES GRAU 32 – 12 CB Lleida

BC Morabanc Andorra 32 – 12 SEDIS KARTING EL PLA

Partit perdut que donava opció a disputar la final. A
continuar nois!

Els més petits de la casa no han tingut Trobada
d’Escoles.



Nom complert: 
Elisenda Vidal Gómez

Lloc de naixement:
Escaldes-Engordany.

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

Equip en el que jugues:
Sedis Fustes Grau-

Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 4 anys que jugo a bàsquet.

Què t’aporta jugar a bàsquet?
Molta diversió.

Què esperes d’aquest any?
Millorar com a jugadora.

Amb quin estat anímic relaciones el 
bàsquet?
Que estic contenta.

Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar 
a començar a jugar a bàsquet?
Els pares volien que fes un esport d’equip.

Quines són les teves recomanacions per 
jugar a bàsquet?
No et rendeixes mai.

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a 
la ment?
Les meves amigues.

Com et veus d’aquí uns anys?
Vull ser jugadora del Cadi.

Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.

Quin és el teu plat preferit?
L’Ou ferrat.

I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
La Seu d’Urgell.

SEDIS FUSTES GRAU

En 24” ...

ELISENDA VIDAL GÓMEZ



La propera jornada

Els equips femenins



La propera jornada

Els equips masculins



La propera jornada

Els equips masculins



Pròrroga

TRES RENOVACIONS DE PES PEL CADÍ LA SEU 2019/2020

Un cop ja deixant escrita una temporada històrica, el club ja s’ha posat en marxa de cara la
temporada següent i ho ha començat fent renovant la cara visible de la banqueta de Cadí La
Seu.

El jove tècnic, Bernat Canut, ha acceptat l’oferta de renovació i declara estar molt content
seguir perquè “és casa meva i hi estic molt a gust“.

En Bernat va arribar com a entrenador principal de l’equip fa dues temporades, a causa de la
baixa inesperada de Joan Carles Pié. Amb una gran responsabilitat per davant, l’urgellenc va
agafar el timó de l’equip dirigint-lo fins a les portes d’una participació en unes noves fases de
Playoffs la temporada 2017/2018.

Una temporada més tard firmava, ni més ni menys, la millor temporada de Cadí La Seu en tota
la seva trajectòria en la màxima categoria estatal amb una classificació a la Copa de la Reina i
a unes noves semifinals de PlayOffs pel títol de lliga.

Humilitat, exigència i professionalitat són tres dels adjectius que van donats de la mà
d’en Bernat, el qual ja posa els ulls a la temporada vinent: “Renovarem unes quantes
jugadores bàsiques pel projecte i incorporarem jugadores amb talent i molt potencial. L’objectiu
és tenir gana, ser competitius. Tenim un repte il·lusionant per davant que ens requereix molta
responsabilitat i treball.“.

Tanmateix, ressalta una de les claus per encarar els pròxims objectius que es presentin: “Que
els aficionats segueixin acudint al Palau amb la passió que ho han fet aquests darrers temps i
que es sentin orgullosos del seu equip. La comunió equip-palau-ciutat ens ha de definir!“.

¡Molta sort i èxits, Bernat!



Pròrroga

TRES RENOVACIONS DE PES PEL CADÍ LA SEU 2019/2020

La gironina de 29 anys i capitana de l’equip, accepta el repte de seguir a Cadí La Seu,
almenys, una temporada més.

I és que, avui dia, ja costa d’imaginar al primer equip femení sense la dorsal número catorze.
La Georgina va arribar a la Seu d’Urgell procedent del club de casa seva, l’Uni Girona, la
temporada 2012/2013. Després d’aquesta primera temporada, va decidir apostar pel repte
del CB Burgos per després tornar a Cadí La Seu, on declara sentir-se com a casa.

Cal destacar les xifres totals de la capitana, ja que és la màxima anotadora històrica de Cadí
la Seu amb 1.241 punts en un total de 157 partits a la màxima categoria. Tanmateix, en
aquests anys ha estat convocada dues vegades per la selecció absoluta estatal en motiu de
la preparació de l’Eurobasket 2017 i 2019. També ha comptat diverses vegades pels
compromisos de la selecció catalana, l’últim amb Bernat Canut com a ajudant a la banqueta.

Sense dubte, la seva continuïtat posa un dels pilars principals de cara al projecte de la següent
temporada. La jugadora ha firmat un contracte per una temporada amb l’opció d’una més.

¡Som-hi capi!



Pròrroga

TRES RENOVACIONS DE PES PEL CADÍ LA SEU 2019/2020

Yurena Díaz seguirà defensant els colors de Sedis Bàsquet una temporada més. La jove 
base canària de 26 anys complirà el seu tercer any a Cadí La Seu i a les ordres de Bernat 
Canut.

Arribada procedent de Logronyo, després de viure una temporada sense jugar per culpa d’una 
greu lesió, s’ha tornat a consolidar com una de les millors bases de la Liga DIA després de 
dues temporades a la Seu d’Urgell. 

Portant un control total del ritme del partit, també destaca pel seu efectiu tir exterior des de la 
línia de 6,75, 43% d’encert de mitja, i tir de mitja distància després de bot.

La Yurena mostra la seva ambiciosa intenció de poder igualar una temporada com l’anterior, 
tot i la dificultat del repte.

També, el seu desig de seguir veient un Palau d’Esports ple com els últims partits, fent mostra 
de la unió entre l’equip, l’afició i la ciutat, on més d’una vegada ha assenyalat ser una de les 
claus de l’èxit de l’equip. La jugadora ha firmat un contracte per una temporada amb l’opció 
d’una més.

¡Som-hi Yure!



Presentació dels equips 2018/19

Els col·laboradors

Som-hi SEDIS!


