
L’ENTREVISTA	  
a	  Marc	  Menció	  Suñer	  

	  
Té	  7	  anys	  i	  viu	  a	  Crespià.	  Aquesta	  és	  la	  seva	  quarta	  temporada	  al	  CF	  
Navata	  i	  	  actualment	  és	  Prebenjamí	  A.	  
	  

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  Cap.	  
	  

Ídol	  futbolístic:	  en	  Messi.	  

Defineix	  el	  Navata:	  un	  club	  “guai”	  i	  divertit.	  
	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  en	  Neymar	  i	  en	  Messi.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  bones,	  tot	  i	  que	  aquest	  any	  l’aigua	  
d’alguna	  de	  les	  dutxes	  del	  vestuari	  que	  m’ha	  tocat	  surt	  freda	  i	  no	  
m’agrada.	  
	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  perquè:	  
contra	  els	  equips	  del	  Roses,	  perquè	  normalment	  són	  els	  rivals	  més	  
complicats.	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  sóc	  davanter	  dret.	  

	  
	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  mossegar-me	  les	  ungles	  mentre	  jugo	  els	  
partits.	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  sóc	  ràpid	  i	  contínuament	  corro	  per	  
recuperar	  la	  pilota.	  	  
	  

Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  cap	  més,	  sempre	  jugaria	  a	  futbol.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  normalment	  em	  porto	  “supermalament”	  i	  
no	  paro	  mai	  quiet	  (i	  riu).	  
	  

Un	  conjunt	  musical:	  cap	  en	  concret,	  m’agrada	  escoltar	  totes	  les	  
cançons	  que	  sonen	  a	  la	  ràdio.	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  un	  esport	  que	  m’encanta	  i	  amb	  el	  que	  
sempre	  aprenc.	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  Bola	  de	  Drac	  Z.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol	  :	  sempre	  que	  marco	  gols.	  
	  

Un	  amic:	  en	  Ferran.	  
	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  les	  faltes	  que	  em	  fan.	   Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  donaria	  500€	  a	  cada	  jugador	  del	  
club.	  

	  
El	  teu	  equip	  preferit:	  Barça,	  tot	  i	  que	  a	  vegades	  dic	  que	  sóc	  del	  Madrid	  
per	  fer	  enfadar	  la	  meva	  mare.	  

	  
Un	  desig:	  poder	  jugar	  com	  en	  Messi	  i	  poder	  fer	  el	  Kame	  Hame	  Ha.	  

	  


