
Número 37, octubre de 2009

Entrevista

Entrevista a Dani Pérez
L'any  2006  al  número  7  de  la  revista  ELI,  vam 
realitzar  una  entrevista  al  Dani  un  incipient 
karateka que prometia molt. Tres anys més tard, 
l'equip de la revista ELI el tornem a entrevistar amb 
motiu d' haver guanyat el Campionat de Catalunya 
de Kárate.

Volem saber com s'ha anat forjant aquest campió i 
és  per  això   que  hem  decidit  tornar-lo  a 
entrevistar:

Quants premis has guanyat?

En total porto guanyats 25 premis.

Quins són els més importants?

El campionat d'Europa,el d'Espanya i el Campionat 
de Catalunya. A mes del Campionat de Catalunya.

Quant de temps hi dediques al Kárate?

Hi dedico 3 hores a la setmana.

Desde quina edat fas Kárate?

Vaig començar amb 9 anys,a l'any 2002.

Per què vas decidir fer aquest esport?

Perquè m'agrada molt, tenia curiositat, ja que el 
Kárate  no  ha  estat  el  primer  esport  que  vaig 
practicar.

Què és el que més t'agrada d'aquest esport?

El que més m'agrada és fer combat.

Què és el que menys t'agrada de aquest esport?

Fer les Katas, no m'agrada molt.

Quin cinturó tens actualment?

Actualment tinc el marró-negre

Quin cinturó t'agradaria tenir?

Cinturó negre 1Dann

T'agradaria seguir en un futur amb aquest esport?

Sí, uns quants anys més.

Quines  experiències  bones  i  dolentes  et  portes 
d'aquest anys?

Les bones quan guanyo els campionats i aixeco les 
copes. Les dolentes quan perdo els campionats per 
culpa dels àrbitres.

En  quin  país  has  viatjat  per  anar  a  una 
competició?

Vaig viatjar a Itàlia, l'any passat.

Fins on t'agradaria arribar en aquest esport?

Fins a poder ser professor.

Has patit mai alguna lessió? On?

Fractures a la cama. En una competició de K.O a 
Ripollet.

Has lessionat mai a algun contrincant?

Sí,a les costelles, en el campionat de Montcada.

En quina categoria estàs actualment?

En  la  categoria  juvenil.  Encara  que  en  les 
competicions depèn del pes i  l'edat, et posen en 
una categoria o en una altra.

Ds

  
Dani Pérez 

recollint el 1r premi del 
Campionat de Catalunya de 

Karate 2009 


