L’ENTREVISTA
a Bruno Diez García
Té 8 anys i viu a Avinyonet de Puigventós. Aquesta és la seva quarta temporada
al CF Navata i actualment és Benjamí de primer any.
Equips que has jugat abans del Navata:
Vaig jugar uns mesos al CF Avinyonet.

Ídol futbolístic:
Cristiano Ronaldo

Defineix el Navata:
El Navata és un equip molt bo i que m’agrada molt. Hi ha molt bons jugadors, bons
entrenadors i s’aprèn molt.

Personatge famós que t’agradaria conèixer:
A Cristiano Ronaldo

Valora les instal·lacions del Navata:
M’agraden molt tots els espais del Navata. El que més m’agrada és el camp on juguem
nosaltres (el de futbol 7).

Equip contra el qual surts o sortiries més motivat a jugar i el perquè:
Contra els Esplais de Castelló.

El teu “rol” dins de l’equip:
Jugo de porter. M’ho passo molt bé amb els meus companys i ric molt.

Una mania que tinguis:
Quan el nostre equip marca gol faig un gest amb el braç que significa “bien!”.

Defineix-te com a jugador:
Quan fallo algun xut a porta no m’enfado però quan em marquen gols no em sento bé.

Aficions a part del futbol:
Anar en bici, veure la tele, inventar o construir coses…

Defineix-te com a persona:
Bona persona i intento portar-me bé amb els altres. Segons la meva germana, sóc
molt graciós i guapo.

Un conjunt musical:
Los Auryn.

Per a tu el futbol significa…
És la millor cosa que he fet.

Una sèrie o programa de televisió:
Los Simpson i Shin Chan.

Millor record en el món del futbol:
Un any vam anar a jugar a Portbou i després vam anar a la platja tots els companys de
l’equip i els pares, les mares i els avis.

Un amic:
Iker Romero

Pitjor record en el món del futbol:
Contra el Juncària em van fer una falta molt forta.
El teu equip preferit:
El Navata, el Real Madrid i el Màlaga

Si fossis el president del Navata…
Crearia una nova equipació superxula de molts colors.
Un desig:
Jugar sempre amb el Navata i no marxar-ne mai.

