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Entrevistes

JOVES  PROMESES:  Núria  Ninou, 
la futura estrella patinadora

La patinadora de velocitat, Nuria Ninou va neixer 
a Barcelona l'any 1989 i ara viu a Lliçà d'Amunt 
comarca del vallès  Oriental. Va estudiar fins a 
tercer  de  secundaria  obligatoria  a  l'IES 
Lliçà. En acabar tercer li van concedir una 
beca per anar a preparar-se a al CAR(centre 
d'alt rendiment) a Sant Cugat del Vallès. El 
dia 2 de febrer del  2006 vam realitzar una 
entrevista  en  la  que  ella  explicava  com viu 
aquesta aficció.

1. Amb quants anys vas començar a fer patinatge 
de velocitat?
Amb 10 anys vaig començar a fer patinatge.

2. Quant  et  va  començar  a  interessar  aquest 
esport?
Quant em vaig federar i vaig començar a córrer 
fora de Catalunya.

3. Quant de temps dediques al patinatge?
Hi dedico dues hores.

4. Quin va ser el primer club que vas estar?
Lliçà d'Amunt.

5. Passes  nervis  quan  surts  a  córrer?o  estàs 
acostumada?
Quan era petita  tenia molts  nervis,  i  en cada 
carrera la meva mare em dona una tila, pero ara 
ja ho tinc assumit.

6. Es  un  esport  molt  sacrificat,  de  practicar 
moltes hores?
Es sacrificat, pero no per les hores que fas, sino 
perque tambe tens que estudiar durant tota la 
setmana i al cap de semana perds moltes hores 
de son.

7. Et queda temps pels estudis?I temps lliure?
No gaire, pero el trec d'on sigui!

8. Tens rivalitat amb altres noies que prectiquen 
aquest esport?
Si!!Pero es normal, totes lluitem per guanyar.

9. Has  perdut  algunes  amigues  de  tota  la  vida 
degut al patinatge?

No!!  Sempre  estan  al  meu  costat  encara  que 
estiguin lluny.No les veig tant pero ens truquem per 
telefon.
10.Tens pensat seguir?O de gran vols dedicar-te a 

una altre cosa?(a quina?)
No, perque no et dona per guanyar-te la vida, 
pero si que m'agradaria treballar en algun ofici 
relacionat amb l'esport.


