
L’ENTREVISTA	  
a	  Lluc	  Caula	  i	  Juanola	  

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

	  

	  

Equips	  que	  has	  jugat	  abans	  del	  Navata:	  	  
No	  he	  jugat	  a	  cap	  altre	  equip.	  

	  

Ídol	  futbolístic:	  	  
En	  Luís	  Suárez.	  

Defineix	  el	  Navata:	  	  
El	  definiria	  dient	  que	  és	  un	  club	  guai.	  
	  

	  	  	  Personatge	  famós	  que	  t’agradaria	  conèixer:	  	  
	  	  	  En	  Luís	  Suárez.	  

Valora	  les	  instal·lacions	  del	  Navata:	  	  
L’aigua	  de	  les	  dutxes	  surt	  massa	  calenta.	  

Equip	  contra	  el	  qual	  surts	  o	  sortiries	  més	  motivat	  a	  jugar	  i	  el	  perquè:	  
Contra	  el	  Barça,	  perquè	  són	  molt	  bons.	  

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

	  	  	  Una	  mania	  que	  tinguis:	  	  
	  	  	  En	  el	  context	  futbolístic	  cap,	  però	  he	  de	  dir	  que	  tinc	  mania	  a	  les	  serps.	  

Defineix-te	  com	  a	  jugador:	  	  
Jugador	  que	  treu	  pilotes	  en	  defensa.	  
	  

	  	  	  Aficions	  a	  part	  del	  futbol:	  	  
	  	  	  Anar	  al	  cau	  i	  emprenyar	  els	  meus	  germans	  a	  casa.	  

Defineix-te	  com	  a	  persona:	  	  
Sóc	  bromista.	  
	  

	  	  	  Un	  conjunt	  musical:	  	  
	  	  	  Txarango.	  

Per	  a	  tu	  el	  futbol	  significa…	  	  
Una	  gran	  diversió	  

	  	  	  Una	  sèrie	  o	  programa	  de	  televisió:	  	  
	  	  	  Jessie.	  
	  

Millor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  	  
Quan	  vam	  guanyar	  al	  Pont	  de	  Molins	  aquesta	  temporada.	  
	  

	  	  	  Un	  amic:	  	  
	  	  	  En	  Ferri.	  
	  

Pitjor	  record	  en	  el	  món	  del	  futbol:	  	  
Quan	  vam	  perdre	  9	  a	  1	  contra	  el	  Fortià.	  

	  	  	  Si	  fossis	  el	  president	  del	  Navata…	  	  
	  	  	  Posaria	  dutxes	  que	  no	  fossin	  ni	  molt	  fredes	  ni	  molt	  calentes.	  

El	  teu	  equip	  preferit:	  	  
El	  Barça.	  

	  	  	  Un	  desig:	  	  
	  	  	  Jugar	  a	  futbol	  com	  en	  Leo	  Messi.	  

	  


