
Número 82, març de 2014 

                              Entrevista

   Entrevista a Christian Rodríguez
Hem  fet  una  entrevista  a  Christian  Rodríguez
alumne   de  primer  curs  de  l'institut  que  juga  a
futbol sala amb el Barça.

Entrena a Barcelona i viu a Lliçà d'Amunt. Va amb
el mateix equipament que el Barça de grans. 

Ha participat en diferents tornejos com a Mallorca,
on  van  jugar  la  fase  prèvia  del  campionat
d'Espanya.  El  primer  partit  van  guanyar  contra
València 14-0 i el segon contra Menorca 5-0. Amb la
selecció  catalana  van  jugar  a  Extremadura  el
campionat d'Espanya de seleccions i encara que van
perdre els partits 10-0 s'ho va passar molt bé.

-Quants anys tenies quan vas començar a jugar? 

Tenia quatre anys.

-Quant temps fa que jugues a futbol sala? I amb
el Barça ? 

Jugo des dels quatre anys i amb el Barça des de fa
tres anys.   

-En quina posició jugues ? 

A  tanca.  En  un  partit  de  futbol  sala  juguen  5
persones. Segons la posició són: el porter, davant
seu un tanca, després dos ales i davant de tot el
pivot.  

-Quants sou a l'equip? 

Som 12 jugadors.

-En quin equip jugaves abans?  

Al de Lliçà d'Amunt.

-Com et va trobar el Barça?

Jugava amb el Lliçà d'Amunt, vaig anar a la selecció
catalana  i  allà  em  van  escollir  en  veure  com
jugava.

-Con et vas sentir quan et van de dir de jugar all
Barça? 

Mot feliç i content.

-Quan et va fixar el Barça? 

Fa tres anys.

-En quants tornejos has participat ? 

En quinze tornejos.

-Quants n'has guanyat ? 

De moment n'hem guanyat  onze.

-Has provat el futbol de camp? 

No

-En quina categoria estàs  jugant ? 

En infantil primera.

-On has anat a jugar ? 

Entre Espanya i Anglaterra.

-Quants gols portes a lliga ?

 Uns quinze.

-Com  t'ha  anat  el  torneig  en  el  que  vas
participar fa  pocs dies?  

Molt bé, va ser a Logronyo i vam guanyar.

-Creus  que  seguiràs  al  Barça  o  canviaràs  d'
equip? 

Jo tinc moltes ganes de seguir.

-Quants dies entreneu a la setmana:

El dimarts fem entrenament físic

El dimecres: físic i  tàctic

El  divendres: finalització

i els caps de setmana  partits.

 


