
L’ENTREVISTA	  
a	  Roger	  Martín	  Ferrer	  

	  
Té	  7	  anys	  i	  viu	  a	  Navata.	  Aquesta	  és	  la	  seva	  primera	  temporada	  	  
al	  CF	  Navata	  i	  	  actualment	  és	  Prebenjamí.	  
	  

	  

	  

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

	  

Ídol	  futbolístic:	  	  
En	  Cristiano	  Ronaldo.	  

Defineix	  el	  Navata:	  	  
Un	  club	  on	  tots	  els	  jugadors	  es	  diverteixen	  jugant	  a	  futbol.	  
	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  	  
En	  Lionel	  Messi.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  
A	  vegades,	  l’aigua	  de	  les	  dutxes	  surt	  freda.	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  perquè:	  	  
Contra	  el	  Roses,	  perquè	  la	  meva	  cosina	  hi	  viu.	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  	  
Sóc	  defensa	  esquerre.	  	  
	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  	  
Mossegar-‐me	  les	  mànigues	  dels	  jerseis.	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  	  
Ajudo	  els	  companys	  i	  penso	  que	  sóc	  un	  jugador	  nerviós	  dins	  del	  camp.	  
	  

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

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  	  
Bona	  persona.	  Sempre	  intento	  ajudar	  la	  gent	  del	  meu	  voltant.	  
	  

Un	  conjunt	  musical:	  	  
ACDC.	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa:	  	  
Passar-‐m’ho	  bé	  i	  fer	  amics	  mentre	  faig	  esport.	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  	  
La	  sèrie	  Hora	  de	  Aventuras.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  	  
Quan	  van	  fer	  delegat	  al	  meu	  pare.	  
	  

Un	  amic:	  	  
En	  Jan	  Giró.	  
	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  	  
El	  dia	  que	  vam	  perdre	  contra	  el	  Prebenjamí	  A	  del	  Navata.	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  	  
Organitzaria	  més	  festes,	  per	  gaudir-‐les	  tots	  junts!	  

El	  teu	  equip	  preferit:	  	  
El	  Navata.	  

Un	  desig:	  	  
Que	  ningú	  passi	  gana	  i	  que	  tothom	  sigui	  feliç.	  

	  


