
	  L’ENTREVISTA	  
a	  Roger	  Illa	  

	  
Té	  12	  anys	  i	  viu	  a	  Figueres.	  Aquesta	  és	  la	  seva	  3a	  temporada	  
al	  CF	  Navata	  i	  	  actualment	  és	  Infantil	  de	  primer	  any.	  

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  
	  	  	  	  	  A	  cap,	  el	  Navata	  és	  el	  primer.	  

Ídol	  futbolístic:	  
En	  Pirlo.	  És	  més	  que	  un	  jugador,	  un	  personatge	  
carismàtic	  dins	  i	  fora	  del	  terreny	  de	  joc.	  Si	  hagués	  de	  triar	  
algun	  jugador	  ja	  retirat,	  triaria	  Pavel	  Nedved.	  
	  

Defineix	  el	  Navata:	  
És	  un	  club	  que	  té	  un	  ambient	  molt	  familiar	  i	  moltes	  ganes	  de	  
créixer.	  	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  
Si	  aprengués	  a	  parlar	  alemany,	  voldria	  conèixer	  Mats	  
Hummels,	  perquè	  m’ensenyés	  a	  defensar	  millor.	  També	  
m’agradaria	  conèixer	  algun	  periodista	  esportiu	  famós.	  
	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  
Són	  molt	  bones,	  però	  sempre	  hi	  ha	  aspectes	  a	  millorar,	  com	  per	  
exemple	  les	  grades;	  hi	  ha	  moltes	  pintades,	  són	  un	  pèl	  incòmodes	  
i	  certament	  perilloses.	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  
jugar	  i	  el	  perquè:	  
Contra	  qualsevol	  equip	  brut	  i	  que	  juga	  malament	  al	  
futbol,	  com	  per	  exemple	  el	  Juncària.	  

	  
El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  
Defensar	  l’equip	  de	  qualsevol	  atac	  perillós	  i,	  si	  s’escau,	  
organitzar	  el	  joc.	  Sóc	  central	  i	  puc	  fer	  de	  pivot.	  
	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  
Abans	  dels	  partits	  necessito	  desconnectar	  i,	  sobretot,	  que	  
el	  meu	  pare	  i	  la	  meva	  mare	  em	  motivin	  una	  miqueta.	  
Sempre	  estic	  molt	  nerviós.	  
	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  
Tinc	  visió	  de	  joc	  i	  no	  puc	  estar	  més	  d’un	  minut	  sense	  animar	  els	  	  
meus	  companys.	  No	  xuto	  especialment	  bé	  davant	  de	  porteria.	  

	  	  	  	  	  Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  
Llegir,	  jugar	  al	  Fifa	  a	  la	  Play	  i	  practicar	  qualsevol	  altre	  
esport.	  



Defineix-te	  com	  a	  persona:	  
Em	  diuen	  que	  sóc	  responsable	  i	  perseverant.	  

Un	  conjunt	  musical:	  
Els	  irlandesos	  U2.	  

	  
Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  
El	  millor	  esport	  que	  hi	  ha	  i	  una	  manera	  perfecta	  de	  passar-‐s’ho	  
bé	  i	  gaudir	  fent	  esport.	  	  

	  
Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  
M’encanta	  Hat	  Trick	  Total.	  De	  fet,	  qualsevol	  programa	  
relacionat	  amb	  el	  futbol	  internacional	  m’apassiona.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  
Qualsevol	  victòria	  contra	  un	  equip	  gran,	  sempre	  les	  celebro	  molt	  
efusivament.	  

Un	  amic:	  
En	  tinc	  molts,	  però	  cap	  de	  preferit.	  
	  

	  
Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  
Les	  derrotes	  immerescudes,	  o	  haver	  de	  mirar	  un	  partit	  des	  de	  
fora	  a	  causa	  d’una	  lesió,	  que	  és	  el	  que	  m’està	  passant	  ara.	  
	  

	  
Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  
Per	  començar,	  arreglaria	  les	  calderes,	  ja	  que	  l’aigua	  a	  
vegades	  surt	  malament	  i,	  per	  això,	  alguns	  cops	  dutxar-‐se	  
és	  una	  veritable	  tortura.	  

	  
El	  teu	  equip	  preferit:	  
Sóc	  culer,	  però	  un	  equip	  que	  també	  porto	  dins	  el	  cor	  és	  el	  
Borussia	  Dortmund.	  Ara	  està	  passant	  un	  mal	  moment	  a	  causa	  de	  
la	  marxa	  dels	  seus	  cracs,	  però	  jo	  sempre	  confiaré	  que	  aixecaran	  
el	  cap.	  La	  Juve	  també	  és	  un	  equip	  que	  m’agrada	  molt.	  

	  
Un	  desig:	  
Tenir	  salut	  per	  poder	  progressar	  a	  la	  vida.	  

	  


