
L’ENTREVISTA	  
als	  germans	  Monegal	  Bertran	  

	  
L’	  Esteban,	  l’Àlex	  i	  l’Èric	  tenen	  10,	  8	  i	  6	  anys	  respectivament	  	  
i	  viuen	  a	  Navata.	  Un	  juga	  a	  l’Aleví	  A,	  l’altre	  al	  Benjamí	  B	  i	  el	  	  
més	  petit	  al	  Prebenjamí	  B.	  
	  

	  

	  	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  	  
Tots	  tres:	  Cap,	  sempre	  amb	  el	  Navata.	  

	  

Ídol	  futbolístic:	  
Èric:	  Van	  Persie.	  
Àlex	  i	  Esteban:	  Messi.	  
	  

Defineix	  el	  Navata:	  	  
Èric:	  El	  millor	  lloc	  on	  es	  pot	  jugar	  a	  futbol.	  
Àlex:	  Un	  club	  “tope”	  bo.	  
Esteban:	  El	  millor	  equip	  de	  la	  lliga.	  

	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  
Èric:	  Van	  Persie.	  
Àlex	  i	  Esteban:	  Messi.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  
Èric:	  El	  camp	  és	  una	  mica	  vell.	  
Àlex:	  Són	  xulíssimes.	  
Esteban:	  El	  vestuari	  sempre	  s’omple	  d’aigua.	  	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  perquè:	  
Èric:	  Contra	  Les	  Preses,	  perquè	  ja	  els	  vàrem	  guanyar	  i	  vull	  tornar-hi.	  
Àlex:	  Contra	  l’AE	  Roses.	  
Esteban:	  Contra	  el	  Cadaqués,	  perquè	  hi	  tinc	  amics.	  
	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  
Tots	  tres:	  Som	  davanters.	  

	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  
Èric:	  M’agrada	  celebrar	  els	  gols	  com	  en	  Ronaldo,	  per	  així	  riure’m	  d’ell;	  li	  
tinc	  mania	  perquè	  és	  un	  “xulo”.	  
Àlex	  i	  Esteban:	  No	  en	  tenim.	  
	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  
Èric:	  Sóc	  molt	  bo.	  
Àlex:	  M’agrada	  regatejar.	  
Esteban:	  Sóc	  molt	  lluitador.	  
	  
	  

Aficions	  a	  part	  del	  futbol	  
Èric:	  Jugar	  a	  tenis.	  
Àlex:	  Qualsevol	  esport	  m’agrada,	  però	  cap	  com	  el	  futbol.	  
Esteban:	  Anar	  en	  bici	  i	  jugar	  a	  pàdel.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  
Èric:	  Sóc	  molt	  amable,	  però	  a	  vegades	  em	  mossego	  les	  ungles.	  
Àlex:	  Quan	  hi	  ha	  confiança	  sóc	  una	  mica	  “trasto”.	  
Esteban:	  Sóc	  un	  bon	  company.	  
	  

Un	  conjunt	  musical:	  
Èric:	  David	  Bisbal.	  
Àlex	  i	  Esteban:	  Malú.	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  
Èric:	  Un	  desig	  molt	  gran.	  
Àlex:	  La	  vida.	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  
Èric:	  Els	  programes	  de	  màgia.	  
Àlex:	  Oliver	  i	  Benji.	  



Esteban:	  El	  millor	  esport.	   Esteban:	  Qualsevol	  cosa,	  però	  sobretot	  partits	  de	  futbol.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol	  :	  
Èric:	  Quan	  marco	  gols.	  
Àlex:	  Quan	  em	  surt	  bé	  alguna	  jugada	  en	  què	  em	  regatejo	  gent.	  
Esteban:	  Quan	  marco	  gols.	  	  
	  

Un	  amic:	  
Èric:	  En	  Marc	  Monegal,	  però	  com	  que	  ja	  es	  el	  meu	  cosí,	  dic	  en	  Marc	  Menció.	  
Àlex:	  En	  Leo	  Messi.	  
Esteban:	  En	  Pep	  Vilà.	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  
Èric:	  Fa	  2	  anys,	  quan	  em	  vaig	  desapuntar.	  Estava	  tonto…	  fins	  i	  tot	  
a	  casa	  se’m	  va	  caure	  el	  cervell	  a	  terra.	  
Àlex	  i	  Esteban:	  Quan	  ens	  fan	  faltes.	  
	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  
Èric:	  Aniria	  a	  Holanda	  amb	  el	  Navata.	  
Àlex:	  Prendria	  el	  sol	  a	  la	  terrassa	  del	  bar.	  
Esteban:	  Fitxaria	  jugadors	  del	  Barça.	  

El	  teu	  equip	  preferit:	  
Èric:	  Navata	  
Àlex	  i	  Esteban:	  Barça	  

Un	  desig:	  
Èric:	  Ser	  futbolista.	  
Àlex:	  Ser	  en	  Leo	  Messi.	  
Esteban:	  Poder	  volar.	  

	  


