
L’ENTREVISTA	  
a	  l’Àgueda,	  la	  Queralt	  i	  en	  Damià	  Trulls.	  

	  
L’Àgueda	  Trulls,	  jugadora	  del	  Benjamí	  A,	  la	  Queralt	  Trulls,	  jugadora	  
dels	  Caganius,	  i	  en	  Damià,	  membre	  dels	  infantils,	  viuen	  a	  Lladó	  i	  els	  
tres,	  a	  part	  de	  compartir	  casa,	  comparteixen	  club.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  	  
À:Cap.	  	  
Q:	  Cap.	  
D:	  Cap.	  

	  

Ídol	  futbolístic:	  	  
À:Messi.	  	  
Q:	  Messi.	  
D:	  Dani	  Alves.	  

Defineix	  el	  Navata:	  	  
À:	  És	  un	  club	  molt	  divertit.	  
Q:	  Club	  on	  hi	  puc	  jugar	  partits	  de	  futbol,	  cosa	  que	  em	  diverteix	  molt.	  
D:	  És	  un	  club	  dinàmic	  amb	  ganes	  de	  créixer,	  un	  club	  on	  es	  fomenten	  
valors	  com	  l’amistat,	  companyerisme,	  esforç…	  Un	  club	  amb	  bones	  
instal·lacions,	  bons	  entrenadors…	  
	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  	  
À:Messi.	  	  
Q:	  Xavi	  Hernández.	  
D:	  Tots	  els	  futbolistes	  del	  Barça.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  
À:	  Estan	  molt	  bé.	  
Q:	  M’agraden	  els	  camps	  de	  futbol,	  estan	  ben	  cuidats	  i	  són	  grans.	  
D:	  Són	  bones	  i	  estan	  ben	  cuidades.	  	  
	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  
perquè:	  	  
À:	  Contra	  el	  Barça	  femení.	  
Q:	  Contra	  l’equip	  del	  meu	  germà,	  perquè	  són	  molt	  grans.	  
D:	  Contra	  el	  Borrassà,	  ja	  que	  hi	  tinc	  molts	  amics.	  
	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  	  
À:	  Sóc	  davantera.	  
Q:	  Faig	  de	  tot.	  
D:	  Jugador	  que	  corre	  per	  la	  banda	  i	  fa	  assistències.	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  
À:	  Mossegar-‐me	  les	  ungles.	  	  
Q:	  Menjar-‐me	  el	  crostó	  de	  pa.	  
D:	  En	  el	  camp,	  treure’m	  les	  botes	  de	  futbol	  just	  després	  de	  cada	  
entrenament	  i	  partit.	  

	  
Defineix-te	  com	  a	  jugador/a:	  	  
À:	  Sóc	  molt	  valenta,	  mai	  tinc	  por.	  
Q:	  Sóc	  una	  crac.	  
D:	  Tàctic	  i	  ràpid.	  
	  

	  
Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  	  
À:	  La	  gimnàstica	  rítmica.	  	  
Q:	  Fer	  psicomotricitat	  a	  l’escola.	  
D:	  Guitarra,	  dibuix	  i	  informàtica.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  	  
À:	  Persona	  amb	  molt	  de	  caràcter	  i	  atrevida.	  
Q:	  Sóc	  divertida	  i	  tossuda.	  

Un	  conjunt	  musical:	  	  
À:	  Els	  Angry	  Monkeys,	  el	  conjunt	  del	  meu	  germà.	  	  
Q:	  Els	  Angry	  Monkeys.	  



D:	  Tranquil,	  divertit	  i	  generalment	  caic	  bé	  a	  la	  gent.	   D:	  Els	  Rolling	  Stones	  i	  els	  Angry	  Monkeys,	  és	  clar.	  
	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  
À:	  Un	  esport	  que	  m’agrada	  molt.	  
Q:	  Córrer	  per	  guanyar	  partits.	  
D:	  Diversió,	  compromís	  i	  amistat.	  
	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  	  
À:	  Jessie.	  	  
Q:	  En	  Doraemon.	  
D:	  No	  m’agrada	  mirar	  la	  televisió.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  	  
À:	  El	  meu	  primer	  gol.	  
Q:	  Anar	  als	  entrenaments.	  
D:	  Marcar	  quatre	  gols	  olímpics	  en	  una	  temporada.	  	  
	  

Un	  amic	  o	  amiga:	  	  
À:	  La	  Marta.	  	  
Q:	  En	  Martí,	  de	  la	  meva	  classe.	  
D:	  Tot	  l’equip	  de	  futbol.	  
	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  	  
À:	  Quan	  vam	  perdre	  7-‐1.	  
Q:	  Cada	  vegada	  que	  hem	  de	  fer	  estiraments.	  
D:	  Insults	  rebuts	  per	  part	  de	  pares	  de	  l’equip	  rival.	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  	  
À:	  Donaria	  refrescos	  als	  jugadors	  a	  l’acabar	  els	  partits.	  	  
Q:	  Faria	  un	  equip	  de	  nenes.	  
D:	  No	  canviaria	  res.	  
	  

El	  teu	  equip	  preferit:	  
À:	  El	  Navata.	  
Q:	  El	  Barça.	  
D:	  El	  Navata.	  

Un	  desig:	  	  
À:	  Que	  guanyéssim	  la	  nostra	  lliga.	  
Q:	  Guanyar	  tots	  els	  partits.	  
D:	  Jugar	  a	  Primera	  Divisió.	  

	  


