
L’ENTREVISTA	  
a	  David	  Gich	  Lendinez	  

	  
Té	   15	   anys	   i	   viu	   a	   Figueres.	   Aquesta	   és	   la	   	   seva	   tercera	   temporada	   al	   CF	  
Navata	  i	  	  actualment	  és	  Cadet.	  
	  

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  La	  Salle	  Figueres.	  
	  

Ídol	  futbolístic:	  Xabi	  Alonso,	  Toni	  Kross,	  Sergio	  Ramos.	  

Defineix	  el	  Navata:	  un	  gran	  club.	  
	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  Kilian	  Jornet.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  perfectes,	  àmplies	  i	  ben	  cuidades.	   Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  perquè:	  amb	  
qualsevol	  equip	  ;	  sempre	  surto	  amb	  les	  mateixes	  ganes	  i	  il·lusió.	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  distribuir	  el	  joc	  de	  l’equip.	  

	  
	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  regatejar	  al	  mig	  del	  camp.	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  treballador,	  humil,	  exigent	  i	  amb	  ganes	  de	  
superaració,	  individualment	  i	  en	  equip.	  
	  

Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  anar	  a	  córrer,	  fer	  caminades	  per	  alta	  muntanya	  i	  
anar	  en	  bicicleta.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  simpàtic,	  sociable	  i	  bon	  company.	  
	  

Un	  conjunt	  musical:	  Estopa	  i	  Mojinos	  Escozíos.	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  un	  esport	  en	  què	  es	  compleixen	  uns	  objectius	  
dins	  i	  fora	  del	  camp.	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  Mujeres	  y	  Hombres	  y	  Viceversa.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol	  :	  quan	  ens	  vam	  proclamar	  campions	  	  en	  la	  
categoria	  d’Alevins	  la	  temporada	  2009/2010	  amb	  La	  Salle	  Figueres.	  
	  

Un	  amic:	  Bruno	  Jacomet	  i	  Marc	  Sararols.	  
	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  la	  temporada	  2013/2014.	  L’equip	  era	  just;	  
gairebé	  cada	  setmana	  teníem	  només	  onze	  jugadors	  i	  per	  això	  havien	  de	  
pujar	  Infantils	  per	  ajudar-nos.	  Hi	  havia,	  doncs,	  molta	  falta	  de	  compromís	  
per	  part	  d'uns	  quants	  jugadors.	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  tallaria	  més	  la	  gespa	  i	  la	  regaria	  abans	  de	  
cada	  partit	  perquè	  la	  pilota	  anés	  més	  ràpida.	  

	  
El	  teu	  equip	  preferit:	  Real	  Madrid	  F.C.	  

	  
Un	  desig:	  acabar,	  com	  a	  mínim,	  a	  la	  meitat	  de	  la	  classificació,	  cosa	  que	  
significaria	  haver	  guanyat	  partits.	  

	  


