
L’ENTREVISTA	  
a	  Bruno	  Jacomet	  Terradas	  

	  
Té	  15	  anys	   i	   viu	  a	   Figueres.	  Aquesta	   és	   la	   seva	  8ª	   temporada	  al	   CF	  
Navata	  i	  	  actualment	  és	  Cadet.	  
	  

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  La	  Salle	  Figueres.	  
	  

Ídol	  futbolístic:	  Iker	  Casillas.	  

Defineix	  el	  Navata:	  Gran	  club	  on	  el	  que	  més	  importa	  no	  és	  el	  resultat,	  
sinó	  l’aprenentatge.	  
	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  Neymar	  Jr.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  Molt	  bones	  instal·lacions.	  
Perfectament	  cuidades	  i	  en	  molt	  bon	  estat.	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  
perquè:	  Peralada.	  Perquè	  és	  un	  equip	  contra	  el	  qual	  quan	  juguem	  
sempre	  fem	  un	  bon	  paper.	  A	  part,	  també	  tinc	  amics	  que	  hi	  juguen.	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  Sóc	  porter,	  per	  tant,	  intento	  deixar	  sempre	  la	  
porteria	  a	  zero.	  

	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  Els	  guants	  de	  porter.	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  Àgil,	  compromès	  amb	  l’equip,	  treballador	  i	  
perfeccionista.	  	  
	  

Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  Sortir	  amb	  els	  amics.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  Bon	  company,	  simpàtic	  i	  rialler,	  però	  seriós	  a	  
l’hora	  de	  treballar.	  
	  

Un	  conjunt	  musical:	  La	  Raíz.	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  Tot.	   Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  La	  que	  se	  avecina.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  El	  partit	  de	  la	  temporada	  passada	  
contra	  el	  Peralada;	  vaig	  fer	  un	  dels	  millors	  partits	  que	  recordo.	  
	  

Un	  amic:	  David	  Gich,	  sens	  dubte.	  
	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  La	  temporada	  passada	  que,	  en	  
general,	  va	  ser	  un	  fracàs.	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  Invertiria	  més	  diners	  en	  material	  
esportiu.	  

El	  teu	  equip	  preferit:	  El	  Navata.	   Un	  desig:	  Arribar	  a	  ser	  algú	  important	  en	  el	  món	  del	  futbol,	  encara	  que	  
sigui	  molt	  difícil.	  

	  


