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Resultats de la jornada
Liga DIA – Sènior A Femení

Temporada finalitzada per Cadí La Seu.

Primera Catalana – Sènior A Masculí

Aquesta setmana
descansat.

el

Sedis

Hidrology

ha

Segona Catalana – Sènior B Femení

Victòria important que ens dóna la 8a plaça i ens
manté a la categoria sense fases de descens.

w
Victòria merescuda i temporada
increïble de
totes.
Basquet Molins 35 – 65 SEDIS EFAUSA
Sènior Territorial – Sènior B Masculí

Un Palau ple i el coratge dels nostres no han
estat suficients per remuntar l'eliminatòria. Bona
temporada nois, l'any vinent més i millor!
SEDIS SIDECO 68 – 65 CB Balaguer B
Junior Interterritorial – Junior Masculí

S’ha dominat el marcador 3 períodes, però a
l’últim ens han remuntat. Tot i així hem tingut el tir
per guanyar el partit.
SEDIS NAGRUP 63 – 65 Martinenc Bàsquet

Resultats de la jornada

Cadet Interterritorial – Cadet A Femení

Darrera jornada del cadet interterritorial que no
ha pogut contra un Balaguer que ha dominat les
zones.
CB Balaguer 67 – 56 SEDIS ESQUITX
Cadet Territorial – Cadet B Femení

Merescuda i treballada victòria on s’ha anat per
davant durant tot el partit. Aquesta victòria
permet al grup jugar la final a 4 de la competició.
CB Tremp 37 - 45 SEDIS CHARLIE
Cadet Territorial – Cadet Masculí

Últim partit de la temporada de l'equip cadet, on
s'ha treballat molt bé per seguir millorant en els
pròxims anys. Enhorabona equip!
CB Bellpuig 33 – 74 SEDIS MAPISA
Infantil Territorial – Infantil Masculí

Tot i petites desconnexions durant el partit, l'equip
ha treballat bé en línies generals i s'ha emportat
la victòria. Enhorabona nois!
CB Mollerussa 37 – 66 SEDIS QUIOSC EL PASSEIG
Infantil Territorial – Pre-Infantil A Femení

Partit que s'ha decidit a la segona part, on hem
volgut imposar la nostra defensa contra un rival
força dur. Bon treball noies!
SEDIS CADITOURS 73 – 48 CENG Artesa de Segre

Resultats de la jornada

Infantil Territorial – Pre-Infantil B Femení

Bon partit del preinfantil contra un equip superior.
Hem recuperat l'actitud i el treball i això és el que
ens
porta
a
fer
bons
partits.
SEDIS CLOUSTEK 47 – 57 CB Balaguer
Infantil Territorial – Pre-Infantil Masculí

Victòria treballada amb una gran afició donant
suport que ens dóna el campionat territorial a
falta de dos partits. Enhorabona equip!
SEDIS GDOS 75 – 64 CENG 2006
Mini Territorial – Mini A Masculí

Mal inici del Sedis Marbrú contra un expert i molt
físic. S'ha acabat una temporada molt productiva
per aquest equip. Enhorabona nois!
EB Sant Fruitós 95 – 45 SEDIS MARBRÚ
Mini Territorial – Mini B Masculí

Partit previ a la final a quatre, on l’equip ha jugat
un bon partit. A continuar treballant.

Força Lleida 64 – 25 SEDIS ALFA CONSULT
Mini Territorial – Mini Femení

L’equip aconsegueix la victòria i es classifica per
la final a quatre. A continuar noies.

SEDIS TARRES VIATGES 76 – 37 Penya Fragatina

Resultats de la jornada
Pre Mini Territorial – Pre-Mini Femení

L’equip pre-mini femení aquesta setmana ha
descansat.

Pre Mini Territorial – Pre-Mini Masculí

L’equip pre-mini masculí aquesta setmana ha
descansat.

Els Pollets

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

L’AIRAM
Sedis AIRAM

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

L’equip de la setmana
SEDIS GDOS
Aquesta cap de setmana l’equip Sedis Gdos ha disputat dos partits
que han permès certificar campionat de la Lliga Territorial Preinfantil
de Lleida, i a més a més, la classificació per participar al campionat de
Catalunya.
L’equip ha fet un bon joc col·lectiu, aplicant els conceptes que hem
anat consolidant durant tot l’any, acompanyats d’una gran afició que
ens ha donat suport en tot moment.
La temporada ha estat dura, amb una primera part jugant amb equips
de més edat però fent sempre un bon paper, competint i aconseguint
un molt bon resultat a la lliga Infantil. I el que és més important,
ajudant a adquirir més experiència de joc.
A la segona part de la temporada la feina ben feta els ha fet créixer
com a jugadors.
¡Moltes felicitats equip!

En 24” ...
NIL CALVET GARCIA
Nom complert:
Nil Calvet Garcia.
Lloc de naixement:
Escaldes-Engordany.
Estudis realitzats o que realitzes:
4t ESO Institut La Valira.
Equip en el que jugues:
Sedis Nagrup.
Temps que portes jugant a bàsquet:
Fa 9 anys.
Què t’aporta jugar a bàsquet?
Diversió i satisfacció.
Què esperes d’aquest any?
Millorar i aprendre.
Amb quin estat anímic relaciones el
bàsquet?
Amb la satisfacció.
Quin va ser el motiu o qui et va encoratjar
a començar a jugar a bàsquet?
Perquè un amic hi jugava i em va
convèncer.
Quines són les teves recomanacions per
jugar a bàsquet?
Que és un esport d’equip molt divertit i
coneixes gent nova.

SEDIS NAGRUP

Quan penses en el bàsquet quina imatge apareix a
la ment?
El pavelló de La Seu.
Com et veus d’aquí uns anys?
M’agradaria molt seguir jugant a bàsquet.
Què prefereixes mar o muntanya?
La muntanya.
Quin és el teu plat preferit?
Els macarrons de la iaia.
I si poguessis escollir un lloc per viure, quin seria?
Un lloc amb molta muntanya.

La propera jornada
Els equips femenins

La propera jornada
Els equips masculins

Pròrroga
TRES RENOVACIONS MÉS PEL CADÍ LA SEU 2019/2020
Ariadna Pujol complirà el seu tercer any a Cadí La Seu, després del seu any de “debut” a
la Liga DIA.
La catalana arribava a la Seu d’Urgell procedent dels Estats Units, després de quatre anys
jugant als USF Bulls de South Florida. En el seu últim any, disputant la NCAAamb les de
Tampa, va promitjar 12,4 punts, 6,2 rebots i 3,1 assistències en 35,5 minuts a pista, posant
així el segell al millor any en la seva aventura americana particular.
En un dels seus primers partits a les ordres de Bernat Canut, a l’Open Day davant IDK
Gipuzkoa, va caure greument lesionada. Tot i això, el club no va dubtar en cap moment a
l’hora de seguir apostant pel seu talent i va signar la seva renovació.
Després d’un primer any agredolç apartada de les pistes, l’Ariadna ha pogut disputar tots els
partits d’aquesta temporada històrica i sumar per l’equip.
Una jugadora amb una lluita, sacrifici i entrega admirables, la qual seguirà deixant-se la pell
vestint la samarreta blanc-i-blava, almenys, un any més.
¡Som-hi Ari!

Pròrroga
TRES RENOVACIONS MÉS PEL CADÍ LA SEU 2019/2020
La jove jugadora de la Seu d’Urgell seguirà formant part del primer equip femení la temporada
vinent.
Després de finalitzar la seva etapa formativa al Segle XXI, va posar rumb a la Seu d’Urgell per
posar-se a les ordres de Bernat Canut. L’Anna no podia tenir una millor tornada al club de la
seva vida, ja que ha format part de la millor temporada de Cadí La Seu en els setze anys que
porta competint a la màxima categoria estatal.
El seu tècnic, en Bernat Canut, ens dóna la seva opinió sobre la urgellenca: “L’Anna és una
jugadora amb molt bàsquet a les seves mans. Està en una etapa de creixement constant, en
un entorn de treball de Lliga Femenina. S’ha d’exigir el màxim per aconseguir la plenitud tàctica
i sobretot física.“.
Des de la nostra entitat estem molt contents i orgullosos que una jugadora com ella, formada a
la casa, pugui estar en dinàmica de jugadora del primer equip.
¡Som-hi Anna!

Pròrroga
TRES RENOVACIONS MÉS PEL CADÍ LA SEU 2019/2020
La jove jugadora navarresa de 20 anys, Irati Etxarri, fa vàlid l’any que li queda vigent de
contracte i seguirà la temporada vinent a Cadí La Seu.
La Irati va arribar procedent de l’equip vitorià, i vigent amfitrió de la Copa de la Reina, l’RPK
Araski. Tot i la seva joventut, amb aquesta temporada ja acabada, ha disputat tres temporades
a la Liga DIA i encararà la quarta, i segona amb Cadí La Seu, la temporada 2019/2020.
Gràcies a una gran presència física, bons recursos tècnics i confiança ha aconseguit fer-se
veure en tot el panorama nacional amb grans actuacions tant en l’àmbit ofensiu com en l’àmbit
defensiu. També, a escala personal ha estat un pas endavant per ella, ja que “marxava de
casa” per primer cop i l’experiència, segons ella, ha estat més que satisfactòria.
A més a més, el pas endavant que ha donat la navarresa enguany ha quedat reflectit en les
seves xifres estadístiques. Per una part en comparació amb les de la seva última temporada a
Vitòria i per l’altra, la millora constant a mesura que passaven les jornades: 5,1 de
valoració en lliga regular, 7,5 en la Copa de la Reina i 7,6 en la fase de Playoffs.
Un cop acordada la seva renovació, ha volgut expressar la seva satisfacció al saber que es
queda un any més a la Seu d’Urgell: “Després d’un any increïble estic molt contenta de renovar
i seguir creixent en aquest club. Per a mi és un orgull saber que el club confia en mi per
continuar una temporada més. Espero que tots ens seguiu amb les mateixes ganes que aquest
any.“.
¡Som-hi Irati!

Som-hi SEDIS!
Presentació dels equips 2018/19

Els col·laboradors

