
L’ENTREVISTA	  
a	  Theo	  Karlsson	  

	  
Té	  10	  anys	  i	  viu	  a	  Navata.	  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:	  
En	  Neymar.	  

Defineix	  el	  Navata:	  
Un	  club	  on	  tots	  els	  jugadors	  se	  senten	  importants	  participant	  en	  la	  
pràctica	  del	  futbol.	  
	  

Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  
En	  Neymar.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  
M’agraden,	  però	  les	  grades	  haurien	  de	  ser	  més	  grans.	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  perquè:	  
Contra	  el	  Barça,	  perquè	  sempre	  tenen	  bons	  equips;	  per	  això	  m’hi	  
esforçaria	  molt.	  	  

El	  teu	  “rol”	  dins	  de	  l’equip:	  
Jugo	  de	  porter.	  	  	  

	  

Una	  mania	  que	  tinguis:	  
Posar-‐me	  nerviós	  abans	  d’un	  partit.	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  
Crec	  que	  cada	  vegada	  sóc	  més	  bon	  porter.	  Intento	  jugar	  bé	  amb	  els	  peus.	  
	  

Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  
El	  futbol	  americà.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  
Sóc	  tranquil,	  però	  quan	  m’enfado	  tinc	  massa	  caràcter.	  

Un	  conjunt	  musical:	  
Maroon	  5.	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  
Divertir-‐se.	  

Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  
The	  Strain.	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  
Fa	  temps,	  la	  victòria	  per	  17-‐0	  contra	  el	  Vilamalla.	  I,	  en	  referència	  a	  
aquesta	  temporada,	  el	  0-‐5	  a	  Roses,	  pel	  fet	  de	  deixar	  la	  porteria	  a	  0.	  
	  

Un	  amic:	  
Els	  germans	  Batlle.	  

	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  
La	  derrota	  d’aquesta	  temporada	  a	  Peralada	  per	  10-‐2.	  

Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  
Construiria	  un	  camp	  millor	  i	  faria	  que	  els	  grans	  cobressin.	  	  
	  

El	  teu	  equip	  preferit:	  
El	  Barça.	  

Un	  desig:	  
No	  mudar-‐me	  a	  Suècia	  aquest	  proper	  estiu.	  	  

	  


