
L’ENTREVISTA	  
als	  germans	  Montes	  Torres	  

	  
La	  Lara	  i	  l'Iker	  Montes	  Torres	  tenen	  13	  i	  8	  anys	  respectivament	  i	  són	  
de	  Figueres.	  Ella	  juga	  amb	  l’Infantil	  A	  i	  ell	  amb	  el	  Benjamí	  B.	  Tots	  dos	  
compleixen	  la	  seva	  cinquena	  temporada	  al	  club.	  
	  

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  	  
L:	  Nomes	  he	  jugat	  al	  Navata.	  
I:	  Sempre	  he	  jugat	  al	  Navata	  

	  

Ídol	  futbolístic:	  
L:	  Jordi	  Alba,Maradona	  i	  Gerard	  Piqué	  
I:	  Messi,	  Neymar,	  Iniesta,	  Jordi	  Álba,	  Gareth	  Bale,	  Dani	  Alvés,	  
Ronaldo,	  Maradona,	  Iker	  Casillas	  i	  Neüer.	  

	  
Defineix	  el	  Navata:	  

L:	  Respecte,	  valor,	  humilitat	  i	  un	  gran	  club	  on	  s’ensenya	  a	  ser	  bones	  
persones.	  
I:	  El	  millor	  club.	  

	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  
L:	  Noel	  Bayarri,	  de	  Mujeres	  y	  hombres	  y	  viceversa	  (MYHYV).	  
I:	  Messi	  	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  
L:Per	  a	  les	  noies,	  fatal!	  Cada	  vegada	  en	  som	  més	  al	  club	  i,	  per	  aquest	  
motiu,	  hauríem	  de	  tenir	  un	  vestidor	  més	  gran.	  
I:	  Les	  de	  la	  piscina,	  genials;	  les	  del	  camp,	  bones,	  però	  els	  vestidors	  són	  
massa	  petits.	  

	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  
perquè:	  
L:	  Contra	  tots	  els	  equips	  surto	  sempre	  amb	  sentit	  positiu	  (gràcies,	  
mama,	  per	  inculcar-‐m’ho!).	  
I:	  Contra	  tots	  i	  sobretot	  contra	  el	  	  FC	  Barcelona.	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  
L:	  Sobretot,	  jugar	  i	  passar-‐m’ho	  bé.	  Futbolísticament,	  sóc	  lateral	  
esquerra	  i	  m’agrada	  distribuir	  el	  joc.	  
I:	  Passar-‐m’ho	  bé,	  ja	  que	  estic	  molt	  content	  de	  jugar	  amb	  el	  meu	  equip,	  
on	  hi	  ha	  molts	  bons	  companys.	  

	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  
L:	  Als	  entrenos,	  posar-‐me	  de	  portera.	  
I:	  No	  fer	  cas	  a	  ningú	  quan	  se’m	  gira	  la	  truita	  (sóc	  tossut,	  però	  al	  cap	  
d’una	  estona	  ja	  em	  poso	  sentimental).	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  
L:	  Sempre	  amb	  ganes	  de	  superar-‐me,	  humil,	  exigent	  i	  tossuda.	  
I:	  Ràpid,	  potent,	  tossut	  i	  (riu)…	  un	  pallasso,	  també	  dins	  del	  camp.	  

	  

Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  
L:	  Tots	  els	  esports	  en	  general.	  
I:	  Anar	  a	  El	  Cau	  de	  Vilafant.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  
L:	  Sociable,	  exigent	  i	  simpàtica.	  
I:	  Simpàtic,	  tossut	  i	  valent.	  

Un	  conjunt	  musical:	  
L:	  Els	  Catarres	  i	  Txarango.	  
I:	  Mägo	  de	  Oz.	  	  

	  



Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  
L:	  Una	  passió	  i	  una	  diversió,	  sempre	  amb	  un	  objectiu.	  
I:	  Alguna	  cosa	  que	  porto	  cada	  dia	  al	  meu	  cor,	  no	  puc	  estar-‐me	  ni	  un	  dia	  
sense	  tocar	  una	  pilota.	  

	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  
L:	  MYHYV.	  
I:	  Bob	  Esponja.	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  
L:	  De	  moment,	  aquesta	  temporada,	  ja	  que	  anem	  líders.	  
I:	  Poder	  dedicar	  4	  gols	  seguits	  al	  meu	  avi	  que	  està	  al	  cèl.	  

	  

Un	  amic:	  
L:	  En	  Pol	  García	  i	  en	  Marc	  Cardona.	  
I:	  En	  Miquel	  Batlle.	  

	  
Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  

L:	  Perdre,	  fa	  temps,	  contra	  la	  Marca	  de	  l’Ham	  22-‐1(quina	  pallisa!).	  
I:	  Quedar	  en	  5a	  posició;	  sempre	  m’agrada	  quedar	  encara	  més	  amunt.	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  
L:	  Estaria	  orgullosa	  dels	  nois,	  noies,	  delegats	  i	  entrenadors	  del	  club;	  
s’ho	  “curren”	  molt	  perquè	  tots	  ens	  ho	  passem	  bé	  amb	  el	  futbol.	  
I:	  Estaria	  molt	  content,	  al	  veure	  tots	  els	  nens	  que	  juguen,	  amb	  molta	  
afició,	  al	  Navata.	  	  

	  
El	  teu	  equip	  preferit:	  

L:	  CF	  Navata,	  Sevilla	  i	  Atlètic	  de	  Madrid.	  
I:	  CF	  Navata	  i	  FC	  Barcelona.	  

Un	  desig:	  
L:	  Acabar	  com	  a	  campions	  de	  lliga	  a	  final	  de	  temporada.	  
I:	  Arribar	  a	  jugar	  com	  en	  Messi.	  

	  


