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Esports: C.B. Lliçà d'Amunt

 

El nostre equipament
Aquest  any el  nostre club ens  ha 
canviat l'equip amb el que juguem. 
Seguim  amb  els  mateixos  colors 
però intercanviats.

Abans portàvem el blau marí com a 
primer  color  i  el  taronja  com  a 
segon, ara és al contrari.

En la foto veiem el nou equip. En 
mig  de  la  samarreta  portem  el 
nostre  escut,  a  un  costat  el 
numero i a l'altra banda la  marca 
que ens patrocina.

Tots  els  equips  del  Club  Basquet 
Lliçà  d'Amunt  anem  sempre 
uniformats  amb  l'equipament  per 
jugar:  samarreta,  pantalons, 
samarreta d' escalfament, mitjons 
i el xandall.

La nostra samarreta d'escalfament 
és bastant diferent a la de jugar: 
es de color blau, amb dues línies 
taronges i no porta el dorsal.

Entrevista al 
jugador: 

Carlos Rodríguez
Amb quants anys vas 
començar a jugar? Vaig 
començar a jugar amb sis 
anys, tot i que era petit 
jugava bastant bé.

Has entrenat en un altre 
club? Quin? Si, vaig 
començar entrenant en el 
Prat del Llobregat.

Que és més important 
per tu, la defensa o 
l'atac? Les dues són molt 
importants però a tothom 
li agrada córrer per fer 
cistella.

Quin es el teu  equip 
preferit de l'NBA? I de 
l'ACB? El meu equip 
preferit de l'NBA són els 
76ers (Sixers) i de l'ACB el 
Barça.

Tens un nombre en 
concret per jugar que 
t'agradi? Quin? Per què? 
Si, el 4, perquè l'he portat 
des de sempre i crec que 
em dona sort.  

Estàs conforme amb les 
instal·lacions del pavelló? 
Per què? De tots el 
pavellons on he jugat 
aquest és el millor. 
Perquè les dutxes són 
bones, els vestuaris també 
i la pista està molt bé.

                   CB Lliçà d'Amunt: Aquest és el nostre escut. 

És senzill i dona una imatge del què representa el nostre club. 


