
  L’ENTREVISTA 
a Eloi Bordas Pérez 

 
Té  16  anys i viu a Figueres. Aquesta és la seva primera temporada  al CF 

Navata i  actualment és Juvenil. 
 

 

 

Equips que has jugat abans del Navata: A la UE Figueres, durant onze anys. 

 

Ídol futbolístic: Sergio Ramos, Ferran Grau i Pedro Del Campo. 

Defineix el Navata: Entro amb unes sensacions que són realment molt bones, veig 

uns companys molt agradables, i un club acollidor, una família. Content d'haver 

tingut l’oportunitat de formar-ne part. Molt satisfet. 

 

Personatge famós que t’agradaria conèixer: Ramos, Dani Martín o Josh 

Randor. 

Valora les instal·lacions del Navata: Els hi posaria un 7. La gespa, per ara, molt 

correcte, entre altres coses. 
Equip contra el qual surts o sortiries més motivat a jugar i el perquè: 
Evidentment contra el Figueres, l'únic club en què he jugat i el referent de 

tot l'Empordà. 

El teu “rol” dins de l’equip: Estic jugant de lateral dret. 

 

 

Una mania que tinguis: Mossegar-me les ungles i fer molts petons a la 

meva gossa. 

     Defineix-te com a jugador: Exigent amb mi mateix. 
 

Aficions a part del futbol: Escoltar música, anar al teatre, cinema i assistir a 

concerts musicals. 

Defineix-te com a persona: Persona oberta, amable amb tothom qui s'ho mereix i 

amb ganes de fer moltes coses. 
 

Un conjunt musical: Oques Grasses. 

Per a tu el futbol significa… Un estil de vida, una de les coses més importants per 

a mi. 
Una sèrie o programa de televisió: ''Cómo conocí a vuestra madre'' 
 

Millor record en el món del futbol: Quan un jugador de 2a B va regalar-me la 

seva camiseta després de vèncer, de nou, el Barça B al Miniestadi. El resultat va 

ser de 0-4. 

 

Un amic: Entre molts altres, l’Ivan Pulido i en Met! 

Pitjor record en el món del futbol: Quan vaig anar a veure el Cerdanyola– 

Figueres de Copa Catalunya i uns 30 ''hooligans'' locals van trencar una dent a un 

component del ''Front Unió'', només per haver quedat eliminats. Un altre mal 

record és el que va fer Enric Flix l'any 2007. Va ser lamentable. 

 

Si fossis el president del Navata… mantindria la filosofia futbolística, joc 

net i jugar a futbol que és el que realment a tots ens agrada. 

El teu equip preferit: La UE Figueres (m'agrada el futbol modest). Un desig: Que els membres de l'equip (Juvenil) canviem la dinàmica 

negativa. Ho podem fer quan ens ho proposem. 
 


