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Entrevista
Entrevista al Gerard Torres,
jugador de futbol

8- Què faries si no juguessis a futbol?
Suposo que practicaria un altre esport, com el rugbi

En Gerard Torres és un alumne de 2n d’ESO
del nostre institut que juga a la Lliga Infantil
de Futbol. És per això que li hem fet aquesta
entrevista.

o el basquet.
9- I dels àrbitres són justos o parcials?
Els àrbitres intenten ser el més justos possibles
però, com tothom, hi ha vegades que s'equivoquen.

1- Què és el futbol, per tu?
El futbol és un esport que es practica amb una pilota
i s’utilitzen els peus per desplaçar-la. Es juga amb
dos equips, per guanyar el partit s’ha d’introduir la
pilota ficar dins porteria de l’equip contrari i per
fer-ho cal evitar que el porter de l’equip contrari ho
impedeixi. Com més gols faci un equip més
possibilitats té de vèncer. El partit de la lliga
professional dura 90 minuts i es divideix en dues
parts de 45 minuts cadascuna, les categories
infantils i juvenils en juguem 70 minuts. Cada equip
té 11 jugadors en el terreny de joc i també hi ha 1
àrbitre i dos liniers per vetllar que es compleixin les
normes i el fair play, en el nostre cas només n’hi ha
dos.

Però cal dir que en la majoria de partits són justos i
no hi ha cap problema, però és veritat que hi ha
alguns partits problemàtics.
10- Quins dies i a quines hores entrenes?
Entreno els dilluns, els dimecres i els divendres de
19:15 a 21:00 hores.
11- Com són els entrenadors?
Professionals

i

molt

simpàtics

amb

els

seus

jugadors.
12-En quina categoria i equip t'agradaria
jugar?
M’agradaria jugar a 1a divisió A amb el Barça, és el
meu somni des de petit.
13-Quin és el teu jugador i entrenador de
referència ?

2- Quan vas començar a jugar?

El meu jugador és el Neymar JR. i el meu

Quan tenia 5 anys.

entrenador de referència és el Pep Guardiola .

3- En quina divisió jugues?
A la Divisió d’Honor, és la categoria màxima.
4- Quin número duus?
El 8 i el 10 en funció de quina posició jugo.
5- Per què jugues a futbol?
Perquè és el que més m’agrada fer, i el practico des
de petit.
6- En quins equips has jugat?
En el de Mollet i actualment en el JABAC I Terrassa.
7 Parlem del «fair play» n’hi ha entre els
jugadors?
Sí ,però a vegades hi ha
nosaltres.

pica-baralles

entre

Gerard Torres, de negre, en un partit del Jabac de Terrassa
contra el Madrid

