
L’ENTREVISTA	  
a	  Joel	  Ferrer	  i	  Guanter	  

	  
Té	   10	   anys	   i	   viu	   a	   Figueres.	   Aquesta	   és	   la	   seva	   6a	  
temporada	  al	  CF	  Navata	  i	  	  actualment	  és	  Aleví.	  

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  
Només	  he	  jugat	  al	  Navata.	  

	  

Ídol	  futbolístic:	  
Xavi	  Hernández.	  

Defineix	  el	  Navata:	  
Un	  club	  de	  futbol	  on	  tots	  plegats	  formem	  una	  gran	  família.	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  
En	  Luís	  Suárez,	  perquè	  és	  un	  jugador	  amb	  molt	  de	  caràcter.	  
	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  
Estan	  bé,	  però	  amb	  tants	  equips	  compartint	  vestidor	  sovint	  ens	  
hem	  de	  dutxar	  amb	  aigua	  freda	  i,	  és	  clar,	  això	  no	  m’agrada.	  	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  
i	  el	  perquè:	  
Contra	  el	  Barça,	  per	  la	  pressió	  que	  suposa	  jugar	  contra	  ells.	  
	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  
Normalment	  faig	  de	  lateral	  esquerre.	  
	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  
Tocar	  la	  pilota	  amb	  les	  mans;	  ho	  faig	  instintivament,	  ja	  que	  
sempre	  m’ha	  agradat	  fer	  de	  porter.	  
	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  
Em	  considero	  un	  jugador	  que	  sempre	  lluita.	  Sóc	  molt	  
competitiu.	  
	  

Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  
També	  m’agrada	  molt	  el	  bàsquet.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  
Bromista	  i	  amb	  molt	  de	  caràcter.	  

Un	  conjunt	  musical:	  
Txarango.	  
	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  
Diversió	  màxima.	  Quan	  hi	  ha	  una	  pilota	  pel	  mig	  sempre	  m’ho	  
passo	  bé.	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  
La	  Riera.	  
	  



Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol	  :	  
Un	  partit	  al	  camp	  de	  l’Argelaguer.	  Tot	  i	  que	  vam	  perdre	  7-‐5,	  
vam	  arribar	  a	  remuntar	  un	  5-‐0	  en	  contra.	  També	  recordo	  amb	  
un	  somriure	  un	  partit	  que	  vam	  guanyar	  15-‐0.	  
	  

Un	  amic:	  
En	  David	  Menció,	  amic	  i	  company	  d’equip.	  
	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  
L’expulsió	  d’aquest	  any	  al	  camp	  del	  Peralada	  per	  doble	  targeta	  
groga.	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  
Arreglaria	  el	  calentador	  perquè	  no	  s’acabés	  tan	  sovint	  l’aigua	  
calenta.	  També	  fitxaria	  jugadors	  del	  Figueres.	  
	  

El	  teu	  equip	  preferit:	  
L’Eibar	  i	  el	  Figueres	  (a	  part	  del	  Navata).	  

Un	  desig:	  
Poder	  ser	  jugador	  de	  l’Eibar.	  Per	  exemple:	  si	  rebés,	  a	  la	  
vegada,	  una	  oferta	  de	  l’Eibar	  i	  una	  del	  Barça,	  escolliria	  sense	  
cap	  mena	  de	  dubte	  jugar	  amb	  els	  bascos.	  

	  


