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El dia 21 de desembre vam celebrar al Palau un dels actes més
importants de la temporada del club, la presentació dels equips. És
un acte on ens presentem i volem explicar dues coses, qui som i
què fem.

El qui som és clar:
Som jugadors, som entrenadors, som socis, som col·laboradors,
som sponsors, som famílies, som directius ... som el SEDIS.

El què fem també és clar:
Competir, formar, compartir, aportar, treballar per l’esport col·lectiu i
formatiu intentant fer-ho el millor possible, amb respecte pel rival, i
intentant cada setmana ser millors jugadors i jugadores i millors
persones.

Esportivament també és una temporada especial, tenim 20 equips
competint, una escola treballant pel futur i un equip jugant a Europa
per primera vegada, tot plegat és el resultat del treball de molta
gent durant molt de temps.

Però també estem d’aniversari, aquesta és la temporada del 50
anys del club, i dona per explicar moltes coses que anirem
exposant al llarg de la temporada per ajudar sobretot a conèixer i
divulgar que ha estat i que és el nostre club.

Volem continuar creixent, i continuar treballant per l’esport, amb
respecte per tothom i amb la responsabilitat i l’orgull de pertànyer a
un gran club de bàsquet, on cadascú de nosaltres és present en
aquesta gran família que és el SEDIS BÀSQUET.

Volem ser un club obert a tothom, i tenim com a objectiu principal la
promoció del bàsquet a la nostra ciutat, La Seu d’Urgell, prioritzant
la formació i els valors dels nostres esportistes. Això ho veurem a la
pista de joc, on us hi esperem per fer d’aquest projecte una
oportunitat.

Som-hi SEDIS!
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Bona temporada del CADÍ LA SEU , en la seva 18ena participació a la Lliga DIA Femenina, que dirigida
per Bernat Canut, ha superat molts dels registres previstos a l’inici de temporada.

Amb la classificació a la butxaca per la Copa de Reina i competint a la Eurocup Women, l’equip està
vivint un moment esportiu espectacular. Molt sort !!!

L’objectiu del club és mantenir aquesta línia d’equip i treball, destacat per tota la LF, amb un equip jove
amb moltes ganes de treballar i de venir a la Seu d’Urgell, i d’aquesta manera seguir mantenint aquesta
bona sintonia entre club, ciutat i país que ens pot fer més forts i compromesos amb el projecte del club.
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El pregó de la Festa Major 2019!

El 24 d’agost, membres del Cadí La Seu de la
temporada passada més la presència de Laura Peña,
van donar el tret de sortida a la Festa Major de la
ciutat amb un pregó ple de sinceritat i sentiment.
Georgina Bahí, junt amb Anna Palma, van ser les
encarregades de dirigir-se a totes les persones que es
van atansar a la Plaça dels Oms.

Final Lliga Catalana’19!

La Lliga Catalana Femenina arribà al
Palau d’Esports de la Seu d’Urgell en
la seva 31a edició i enfrontà a Cadí
La Seu amb l’Spar Citylift Uni Girona
el diumenge dia 15/09.

Yurena al Concurs triples!

La jugadora canària, es converteix en
la primera jugadora del nostre equip
que participarà en un concurs de
triples El Corte Inglés organitzat per
l’ACB, a la Supercopa Endesa.

Pretemporada amb l’equip

Sònia Garcia, Laia Turu i Júlia
Palomo, jugadores del júnior femení,
faran la pretemporada amb Cadí La
Seu.
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La brillant trajectòria de l’equip en la temporada 2018-2019 va quedar reflectida en una històrica 3a plaça final en
la classificació de la Lliga Femenina, que donava el dret esportiu de competir en l’Eurocup Women de la
temporada 2019/2020.

Després d’una post-temporada plena de treball i gestions per part de la Junta Directiva per fer realitat el somni de
jugar una competició Europea adquirit en la pista, i per fer realitat un dels principis i valors d’aquest club en els
50 anys d’història d’assumir els reptes adquirits pels resultats esportius, es confirma a finals de juny que SEDIS
CADÍ LA SEU jugarà a Europa.

En la primera quinzena de juliol, i després de fer-se el sorteig de la competició a Munich en la seu de FIBA
EUROPE, CADÍ LA SEU va estar enquadrat en el grup H juntament amb els equips BASKET LANDES,
ALUINVENT DVTK MISKOLC i PEAC-PECS, que va ser denominat com un dels grup “de la mort” per la qualitat
dels noms dels equips que havien de ser els contrincants, l’objectiu d’aquesta primera participació Europea era
competir amb el màxim de rigor/esforç/entusiasme/dignitat i intentar disfrutar d’aquesta nova experiència. Els
rivals es feien valdre aquesta reflexió. Basket Landes és un equip fet per aspirar a les semifinals de la
competició. DVTK Miskolc estava fet per jugar Euroleague, opció que va perdre en una eliminatòria prèvia, i
PEAC-Pecs era un clàssic de les competicions Europees de la dècada.

Evidentment per afrontar aquest repte i no descuidar per res la competició de LF1, ara anomenada Liga Endesa,
calia endevinar en la confecció de la plantilla i fer-la prou equilibrada com per afrontar dues competicions,
sobretot en el 1er terç de la temporada, buscant l’equilibri entre la competitivitat i exigència de les dues
competicions, focalitzant clarament l’objectiu en la Liga. Ja s’han vist altres projectes que en l’any d’haver de
compaginar dues competicions s’ha patit molt en la competició estatal.

Quan la plantilla comença a treballar a finals d’agost ja es respira bones sensacions en quan a la dinàmica de
treball i la garantia de que es donarà tot a la pista per continuar engrandint el nom i la història del
club/equip/ciutat i continuar escrivint-ne bones pàgines.

El somni de l’Eurocup comença el dimecres 16 d’octubre de 2019, data que quedarà marcada en l’història del
club i de la nostra ciutat com la que per primera vegada un equip d’esport col·lectiu competeix en una competició
continental. Landes va veure aquest bateig/debut. Primer partit amb derrota però deixant bones sensacions i
gran imatge contra un dels grans de la competició, 65-60 per començar. El Palau esperava el debut a “casa”.

El primer partit a “casa” va jugar-se justament la setmana següent, el dimecres 23 d’octubre de 2019. El nostre
primer rival al Palau un altre, a priori “coco”, el DVTK Miskolc. La màgia del Palau va debutar a Europa per la
porta gran, podríem dir que enorme, victòria per un contundent i brillant 94-72. Senzillament espectacular. Era el
somni fet realitat i de quina manera.
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La 3era jornada es disputa el dimecres 30 d’octubre, ara ens visitava l’altre equip hongarès el PEAC-Pecs. Històric
del bàsquet hongarès i Europeu i “sant tornem-hi”. Nova victòria contundent, 89-57, que ensenyava a Europa qui és
CADI LA SEU i que és la màgia del Palau.

Iniciàvem la segona volta d’aquesta fase de classificació rebent al Palau novament al Basket Landes. El dimecres 6
de novembre el potent equip francès surt amb victòria del Palau, 57-70, en un partit estrany. Havíem rebut una mala
noticia durant el dia i això no va ajudar a tenir el millor partit contra el millor rival.

Tocava anar a buscar i defensar el segon lloc del grup a terres hongareses, i l’equip va complir el que va passar de
somni per competir a repte per continuar endavant. Derrota a Miskolc per un ajustat 73-69, amb l’average guanyat i
el repte de classificar-nos a Peacs per la següent ronda. Dit i fet. Victòria a Peacs, el dimecres 4 de desembre, 55-
71 en un darrer quart en el que l’equip va fer un “cop de puny sobre la taula d’Europa” per dir aquí estem i som el
CADI LA SEU d’una ciutat petita, la més petita dels equips que juguen competició Europea, però grans com
qualsevol dels rivals.

Per la ronda de classificació a 16ens de final de l’Eurocup Women s’hauria d’eliminar a l’equip belga del Basket
HEMA SKW en una eliminatòria d’anada i tornada. Emoció d’autèntiques jornades de “copa”, una eliminatòria. El
handicap podria ser haver de jugar primer al Palau per decidir-ho tot a Belgica. La realitat era que ara tothom, com a
vegades és normal quan s’entra en dinàmica de positivisme, en volia “més”. Tocava arremangar-se. El dijous 19 de
desembre el Palau es vestia de gala. El primer pas en una eliminatòria és molt important i jugant “a casa” més. Partit
“rarot”. Potser ara la tensió/pressió era més palesa. L’ambició de l’esportista d’èlit, com són i demostren les nostres
jugadores i tècnics, és important i potser en aquest pas vam passar de somni a repte. Partit travat, el rival buscava
el mateix. Un bon darrer quart ens fa sortir cap a Bèlgica amb una avantatge de 13 punts, 59-46, que s’hauria de
defensar apretant les dents i donant-ho tot. A Bèlgica el dijous 9 de gener continuem escrivint historia i en una nova
lliçó de bon bàsquet CADI LA SEU surt guanyador per un 63-72 clar i brillant.

Ara la pregunta era, i ara que? La resposta clara. S’ha arribat més lluny del que es podia creure. Estàvem ja, en la
primera participació en l’Eurocup Women, entre els 16 millors equips de la competició, que més podem demanar?
Esperava un conegut en l’eliminatòria, el Basket Landes. Tot un ós i fins i tot més. Nova eliminatòria a tot i res. El
partit del Palau novament demostració de bona imatge, bona feina i de moltes ganes. Brillant partit i victòria
novament en un Palau màgic. Un 64-50, que sabíem que potser no seria una gran renda però que feia viatjar a
França amb esperances de fer-ho passar malament al que ha de ser un dels grans de la competició. El pitjor partit
va arribar a Landes. Les locals van tirar de qualitat, ofici i d’ambient i a l’Espace François Mitterrand va acabar
aquest somni i brillant primera pagina europea de CADI LA SEU. Un dur 81-50 que va fer mal en el moment
d’acabar el partit però que per res treu mèrit a aquesta pagina de l’història Europea de CADI LA SEU. 10 partits. 6
victòries i 4 derrotes. Simplement brillant i havent posat el nom de l’equip/club/ciutat en un bon aparador rebent tota
mena de reconeixements i mèrits començant per la mateixa FIBA EUROPE.

Ho hem disfrutat i segur que treballarem per intentar tornar-hi.
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SEDIS 
HIDROLOGY –
Sènior masculí

SEDIS EFAUSA – Sènior 
femení

SEDIS 
SIDECO –
Sènior 
masculí B

SENIOR M. A

HIDROLOGY

N. BREGOLAT

O. LARA

J. ROQUÉ

E. SUBIRÀ

S. SERRATO

S. GARCIA

S.RIBES

V. SEGUIN

J. SERRATO

J. VILARRUBLA

D. VALLVÉ / A. ALBERICH

SÈNIOR F.

EFAUSA

M. PORTA

M. VILES

J. SANCHO

S. ROYO

A. RIBES

P. PORTA

C. SANCHO

C. GURI

S. BESOLÍ

F. BOTTIROLI / J. GINESTA

SENIOR M. B

SIDECO

P. AUSAS

A.MARTINEZ

S.FERNANDEZ

A. GALABERT

I. JUSTO

J. FERNÁNDEZ

A. TERUEL

C. VILES

O. CORCHETE

B. AUSAS

J. BERNADA

A. SOLÉ

J. ESCALAS

H.BENI / Y. DÍAZ
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SEDIS NAGRUP – Júnior masculí 

SEDIS ESQUITX – Júnior Femení

JÚNIOR M. (Territ.)

NAGRUP

B. SABRIÀ

Q. REY

O. PEREZ

A.RIBALTA

A. BALSELLS

N. CALVET

J. ANGAS

P. BALSELLS

T. MARTINEZ

D. BLANCO

M. MONTANÉ / J. ESCALES

JÚNIOR F. (Intert.)

ESQUITX

L. TURU

A. FERNANDEZ

S. GARCIA

J. PALOMO

J. RAMON

S. NAVARRO

L. GARCIA

U. BERENGUER

N. DE PABLO

L. GONZALEZ

L. RIBES

P. RIBES / G.VICENTE
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SEDIS 
CARNISERIA 
CHARLIE –
Cadet femení

SEDIS QUIOSC EL 
PASSEIG – Cadet masculí

SEDIS MAPISA –
Cadet masculí

CADET F. (Territ)

CARNISSERIA CHARLIE

A. LUCAS

L. LUCAS

J. SOLANS

R. AGUILAR

A. GANDARA

J. GOMEZ

J. MIGUELSANZ 

N. BANYERES

C. ARIL

A. LÓPEZ

J. RIBÓ

B. MATA

A. FLIX

V. SEGUIN / L. PASCUA

CADET M BLANC (Inter)

QUIOSC EL PASSEIG

S. PALOMAR

S. BARDIA

D. PAREDES

M. AMO

M. OBIOLS

J. ALFONSO

J. MARTÍNEZ

B. MARTÍNEZ

R. NADAL

P. CALVET

A. ALBERICH / A. REYES

CADET M. BLAU (Territ.)

MAPISA

M. COMPANYS 

A. CASAL 

A. VILALTA 

P. ESCALES 

G. GASCON 

G. BAQUÉ

M. FOIX 

A. MARSINO 

P. LUQUE

B. FELIX

T. CALVET
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SEDIS MARBRÚ –
Infantil masculí

SEDIS GDOS –
Infantil masculí

INFANTIL M. BLANC (Territ.)

MARBRÚ

P. TERSA

A. CARRILLO

I. FOIX

M. ACOSTA

R. SALA 

J. MORA

T. ALVES

P. OBIOLS

A. PLUVINET

U. AMORES

M. PEGO

J. RODRIGUEZ

J. LONDOÑO

P. MORA / P. BALSELLS

INFANTIL M. BLAU (Intert)

GDOS

G. VILANOVA 

A. ROQUÉ

M. MASFARNÉ 

F. CANILLO

D. GONZALEZ

M. SOLDEVILA

A. BALAGUER

LL. ARGERICH

D. VALLVÉ / D. LOZANO
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SEDIS 
CADITOURS –
Infantil femení 

SEDIS CADÍ TELECOM –
Infantil femení B

SEDIS 
MITJANA 
NAVINÉS 
Preinfantil 
femení 

INFANTIL F.  BLAU (Intert.)

CADITOURS

L. LIMONES

A. JUANMARTÍ

J. CAMINAL

A. MIGUELSANZ

L. LIMONES

P. CORNES

E. GARCIA

L. CAPELLAS

D. BOLDÚ

X. CALM

INFANTIL  F. BLANC (Territ.)

CADÍ TELECOM

M. BORGES

D. ARQUED

E. MARQUET

J. GOMEZ

J. CARRILLO

J. PUBILL

L. MUÑOZ

M. PICART

P. TARRES

X. MIÑAMBRES

PREINFANTIL F. (Intert.)

MITJANA NAVINÉS

M. LAUDES 

A. COBO 

A. BARDIA

A. LÓPEZ

J. HERCE

A. REY

C. BOLDÚ

U. SANCHEZ

E. MASSANA

A. GUIU

J.L. LIMONES
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SEDIS    
FUSTES GRAU 
– Mini  femení 

SEDIS ALFA CONSULT –
Mini masculí

13

SEDIS 
ESTACIÓ 
VALENTÍ –
Mini masculí 

MINI M. BLANC

ALFA CONSULT

B. GOMÀ

E. ARQUED

A. MOLERO

G. PELLICER

A. CAÑETE

A. JEVANI

H. POROSNIUC

R. FARRÉ

L. BOTTIROLI

B. GALLEGO

M. FARRAS

F. BOTTIROLI / J. MOLERO

MINI M. BLAU

ESTACIÓ VALENTÍ

P. VALLESPIN

P.ZURDO

J. ALFONSO

X. DONAIRE

B. GASCON

P. LOZANO

D. FONS

O. GONZALEZ

A. MUÑOZ

G. TORREDEFLOT

A. GOMEZ

E. BOLDU

R. FELIX

J. FERNANDEZ / J.GARCIA

MINI F.

FUSTES GRAU

N. BERTRAN

M. BERTRAN

M. ESPAÑA

A. TOMAS

I. DE PABLO

N. GALÍ

A. TUTU

N. TEBA

M. BUENO

L. BLANCO

J. HERREROS

J. TARRÉS

S. UJALDON / JM. BLANCO

LAILA
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PREMINI F.

PASTISSERIA VILARRUBLA

A. AGUILAR

E. VIDAL

E. PELLICER

L. NAUDÍ

L. MARQUET

M. MARQUET

I. MUÑOZ

C. MARSÀ

A. PALOMAR

A. GIL

L. VIDAL

R. PARÉS

JL. LIMONES / J. FERNANDEZ

SEDIS    
PASTISSERIA 
VILARRUBLA –
Premini  femení 

PREMINI M. BLANC

PIROS SEGURETAT

O. SERRA

G. PINTAT

G. VALLVERDÚ

J. MARTIN

C. PLUVINET

A. ALVES

P. GIL

P. VINYAL

R. MAS

G. RISPA

B. TOME

S. SERRA / A. BALSELLS

SEDIS PIROS 
SEGURETAT –
Premini masculí

PREMII M. BLAU

PIRINEU AUTOMOCIÓ

E. RODRÍGUEZ

A. VADELL

J. SANCHEZ

L. MARCÉ

N. HORRILLO

A. DA SILVA

L. GOMIZ

P. NAVINES

A. SANLLEHI

J. DEL AGUILA

J. GINESTA / D. PAREDES /

A. AGUILAR

SEDIS PIRINEU 
AUTOMICIÓ –
Premini masculí 
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SEDIS EL MOS – Pollets i baby bàsquet
ESCOLA 2n any

I. SANCHEZ

D. MINGRONE

LL. COLELL

L. FONT

G. PINTAT

I. CALVET

E. MARTIN

L. OBIOLS

G. MARTÍ

M. TURU

N. DEPABLO  /D. BLANCO

ESCOLA 1r any

R. MORA

P. MORA

A. VILARO

B. GARCIA

G. EROLES

O. CALVET

M PUJANTELL

M. GUIU

R. VINYAL

A.SOLA

I GIRÓ

A. GUIU

E. EGEA

S. GALABERT

E. VERDÚ

M. BERNARDO

L. ALCANTARA / N. CALVET

ESCOLA Babys

G. BOTTIROLI

B. GALABERT

M. PUBILL

A. ALTIMIR

N. MINGRONE

U. GARCIA

C. GARCIA

N. SEGURA

O. LALINDE

V. POROSNIUC

M. ORRIT

E. YUSTE

A. MAS

O. FOIX

O. MARTÍ

P. CALM

P. BERNARDO

E. NOVILLO / N. RAMOS

L. GARCIA



EL MÓN ÉS MÀGIC SI TOTS ELS 
INFANTS TENEN JOGUINES
5a edició de la campanya de recollida de joguines,  
del 14 al 22 de desembre.

Impulsa Sedis Bàsquet, juntament amb Càritas 
d’Urgell, el Consorci d’Atenció a les Persones de 
l’Alt Urgell, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i 
Caser Residencial d’Oliana, enguany s’hi han 
sumat també dos clubs esportius més de la nostra 
ciutat com són l’Escola de Futbol Orgèl·lia 
(EDFOR) i el Club d’Hoquei i Patinatge Artístic 
CADÍ (CHPA).

16 SEDIS SOCIAL

VOLUNTARIAT DE “LA CAIXA”
SEDIS AIRAM i Voluntaris de La Caixa han celebrat una
jornada més de cooperació, en el marc de la setmana del
voluntariat dels treballadors de La Caixa, que ha consistit en
un partit de bàsquet i un berenar plegats. La Caixa col·labora
des de fa uns anys amb el Sedis AIRAM , però avui ha estat,
sens dubte, una gran jornada cooperativa, on uns i altres, han
pogut compartir bàsquet, companyerisme i esport. (24/10/19)

JORNADA DE CLUB
La temporada 2019-20 ja està en marxa, i
quina millor manera d’encetar-la que celebrant
una jornada de convivència on tots els
jugadors i jugadores puguin trobar-se i viure el
bàsquet junts. L’entorn d’aquest dia tan
especial també serà l’ideal, ens traslladem a
Llívia, a Cerdanya. (21/09/19).

Sortim de La Seu d’Urgell amb 3 autocars plens d’il·lusions dels equips de base, per gaudir
d’una experiència nova, amb una sèrie d’activitats on tots els jugadors del club es troben junts.
És l’inici d’una temporada que segur que portarà moltes satisfaccions a jugadors/es i
entrenadors/es.
Dinar al Poliesportiu de Llívia, amb la presència de les jugadores del Cadí La Seu per poder
tornar tots junts cap a casa. Arribats a La Seu, per no perdre el temps, el David Vallvé i el Flavio
Bottirolli impartieixen una sessió tècnica per a tots els entrenadors de la casa al Palau.
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JOAN CARLES PIÉ – UN COMPANY ESTIMAT PER TOTS

Joan Carles Pié, fins fa poc entrenador del primer equip de bàsquet femení del SEDIS Bàsquet ens va
deixar el passat 6 de novembre.
Va incorporar-se al SEDIS Bàsquet la temporada 2000/01 per assolir la següent el debut de l’equip a
Lliga Femenina. Desprès d’una primera etapa de tres temporades a la màxima competició, va
desenvolupar altres tasques de club com ara la gerència, la d’entrenador del primer equip masculí i la
coordinació tècnica entre altres, i va tornar a assumir la direcció del primer equip femení la temporada
15/16 i la 16/17. Va ser al començament de la 17/18 quan la malaltia va fer aturar la seva carrera
esportiva i fins al darrer dia va estar lluitant per poder-la superar.

La mort del Joan Carles va ser una notícia trista per al món del bàsquet. Persona propera, respectada i
estimada per tots els que hem pogut treballar al seu costat, sempre ha sentit el club i la ciutat com a
part seva.

Avui, cadascú de nosaltres podrà disposar els seus records i vivències en relació amb el Joan Carles,
però a nosaltres, com a representants del Club, ens correspon l’immens honor de mostrar en nom de
tota la família SEDIS l’agraïment cap a un home que ha estat present en l’esdevenir actual de la nostra
trajectòria des d’aquell any 2000 que vam iniciar la relació esportiva.

Hem d’agrair al Joan Carles la seva feina com a entrenador, però sobretot li hem d’agrair intangibles
que es mantenen avui i perduraran demà, ens va omplir d’autoestima, de treball i d’afany de millora. El
seu esperit responsable, exigent, inconformista, sense complexos, ha col·laborat de bon tros a ser un
millor club de bàsquet, respectat i també admirat, per molts altres clubs i indrets del nostre país.

Gràcies Joan Carles pel que ens has donat, pel que has estat i pel que ens has llegat, ens sentim
privilegiats pel fet d’haver-te conegut i haver compartit aquest esport tant estimat per tu. Et manifestem
el nostre respecte prenen una paraula teva. Allà on siguis continuaràs sent “una bèstia”.



XVIII TORNEIG DE MINIBÀSQUET
AE Sedis Bàsquet ha tancat amb èxit el XVIII Torneig
de Nadal de Minibàsquet celebrat del 27-30 de
desembre, amb una vintena equips i 300 esportistes.

Sedis Alfa Consult campió de Torneig categoria
masculina!!

SEDIS ACTIVITATS18

El Sedis Nagrup es proclama campió de la 
Copa Federació Junior Masculí a Balaguer.
L’equip entrenat per Jan Escalas i Marc Montané s’han 
imposat en els tres partits disputats

✅ 65-51 � Club Bàsquet Balaguer

✅ 66-59 � Club Bàsquet Pardinyes

✅ 69-53 � Club Bàsquet Bellpuip

TROBADA D’ESCOLES 
Els més petits de la casa no fallen 
a les Trobades de bàsquet!!
Sempre hi sou!!!

La Generalitat reconeix el SEDIS AIRAM
Enguany la Generalitat de Catalunya, en el marc dels 
premis de l’esport de l’Alt Pirineu i Aran, ha lliurat un 
guardó al projecte SEDIS AIRAM per fomentar els valors 
de l’esport inclusiu. 
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FIRA DE SANT ERMENGOL
Com cada any el SEDIS va estat present a la Fira de Sant Ermengol 
amb stand propi per tal de facilitar la proximitat als socis alhora que 
generar nous contactes de publicitat i esponsorització.

Vols viure el bàsquet des de les grades animant 
al SEDIS CADÍ La SEU?

Anima’t i forma part del Grup Animació Sedis -
GAS!

T’esperem!!
Contacta’ns: g.a.sanimacio@gmail.com

Dia Internacional conta la violència de gènere
Ens sumem al Dia Internacional en contra de la Violència de Gènere.
No callem, cap víctima més!

#DiaContraLaViolènciaDeGènere #25N

"Si no veus esport femení, 
t'estàs perdent la meitat de 
l'espectacle »

SEDIS Bàsquet s’ha adherit a la campanya. 
L’objectiu de la campanya és promoure una major 
presència de les dones esportistes als mitjans, 
contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, 
trencar estereotips socials i mediàtics respecte a 
l’esport femení i posicionar-lo com un contingut 
d’interès i capaç d’atraure grans audiències.
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COPA DE LA REINA’20 
Tindrem duel català a Salamanca, del 5-8 de març.
� #CopaReinaLFEndesa
� Divendres 06/03   ⏰ 18:00*
� Pabellón Sánchez Paraíso 

LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE LA SEU D’URGELL – UBSU, DONA  
SUPORT AL L’EQUIP EN EL CAMÍ CAP A LA COPA!!
Com va fer l’any passat la UBSU s’ha bolcat amb l’equip CADÍ La Seu en el seu camí cap a la 
copa de la Reina que es disputarà a Salamanca del 6 al 8 de març.

Les jugadores i el cos tècnic del Cadí La Seu han visitat els estudis de
Ràdio Seu i han participat en el programa especial del Camí de la Copa!

La Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell ha endegat, per segon any
consecutiu, una campanya promocional per als seus clients vinculada a la
participació del primer equip del Sedis Bàsquet, el Cadí La Seu, a la Copa
de la Reina. Els usuaris dels comerços locals hi poden participar fins al 28
de febrer i guanyar diversos obsequis oferts pel Sedis, juntament amb
vals de compra
Sota el lema 'Omple el teu tiquet i encistella amb la Unió de
Botiguers ', per participar a la campanya només cal escriure el nom i el
telèfon de contacte als tiquets de cada compra realitzada en qualsevol
dels establiments adherits i, tot seguit, dipositar-los a l'urna instal·lada a
l'Espai Ermengol o bé a la recepció del Palau d'Esports.
La data límit per lliurar els documents de compra serà dissabte vinent dia
29, a les 6 de la tarda. Aquell mateix dia, en el marc dels partits
programats al Palau d'Esports, es farà el sorteig dels premis.
També se sortejarà vals de compra per als establiments de l'UBSU. Els
dies següents a la finalització de la campanya es donarà a conèixer
públicament els noms dels guanyadors o guanyadores. El lliurament dels
premis es farà al proper partit del Cadí a casa després de la Copa, que
està programat per al 28 de març.
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UN BON 
TREBALL 
D’EQUIP: 

ELS 
ESPÒNSORS 
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RECUPEREM LA HISTÒRIA DEL SEDIS 
BÀSQUET
Sedis Bàsquet ingressa el fons històric del club a l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Urgell.
Ens ajudes a rememorar la nostra història aportant el teu 
granet de sorra? És molt fàcil!
1� ⃣ Porta el teu material a l’Arxiu Comarcal
2� ⃣ Es farà una còpia del material original i aquest es 
tornarà al propietari en perfecte estat.

⁉� O bé, podeu entregar el material original perquè l’Arxiu 
se’n faci cura.
✅ Les vostres aportacions són IMPRESCINDIBLES i ens 
ajudareu a fer una exposició a ulls de tothom dels nostres 
50 anys d’història.
� Arxiu Comarcal C/ Sant Ermengol 71, La Seu d’Urgell

El fons inclou tota mena de records que l'entitat ha 
acumulat al llarg d'aquest mig segle d'existència i que 
representa un dels testimonis més valuosos de la història 
del bàsquet als Pirineus. 
S'hi pot trobar documentació diversa, actes dels partits, 
fotografies, samarretes, banderins, gravacions i tota mena 
de material representatiu de l'evolució del club. L'objectiu 
de l'ingrés del fons és assegurar-ne la seva conservació i 
fer-lo accessible a tothom qui vulgui consultar-lo. Alhora, a 
través de l’arxiu comarcal es podrà preparar una exposició 
i un llibre per tal de fer la corresponent divulgació de la 
història del club i de la ciutat.



20 
juny 
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PROGRAMA D’ACTES DEL 50 ANIVERSARI DEL SEDIS
Des de fa unes setmanes una comissió oberta està treballant per planificar un seguit d’activitats 
per commemorar el 50 aniversari del club, tot seguit us en presenten un detall:

� Presentació dels equips

� Homenatge Presidents

� Tallers, Taula rodona i Xerrades tècniques

� Programa Ràdio Seu

� Exposició i documental

� Llibre 50 anys de bàsquet
� Festa final: “MÚSICA i ESPORT“
Trobada de tota la família SEDIS: jugadors i jugadores, membres de 
junta, espònsors, col·laboradors i socis de totes les èpoques

Recorda la data ...




