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           Aida Xavier

És una noia de 15 anys que va 
estar 8 anys fent karate a Lliçà 
d'Amunt, on ha participat i ha 
guanyat molt campionats. Ara 
vol  pujar  de  nivell  i  ha 
començat  un  nou  curs  a 
Montcada.

1.Quan  vas  començar  a  fer 
karate?

Quan  tenia  7  anys  vaig 
començar  a  fer  karate  al 
pavelló  municipal  del  meu 
poble  que  després  es  va 
traslladar  a  un  local  privat 
davant de la policia local.

2.Fins  a  quin  cinturó  has 
arribat?

Fins  al  negre  i  n'estic  molt 
orgullosa.

3.Has  guanyat  algun 
campionat?

Vaig quedar primera d'Europa fa 
dos  anys.  També  he  guanyat 
campionats  local  i  d'Espanya  i 
vaig participar als mundials.
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4.Quines  tècniques  t'agraden 
més?     
Kumite  que  és  una  lluita 
controlada.

5.Què és el que trobes més dur 
del karate?

La  part  física  i  també  l'estil  de 
vida.

6.Sabem  que  aquest  any  has 
començat  un  nou  curs  a 
Montcada, per què vas marxar? És 
més que a Lliçà d'Amunt?

Perquè a  Lliçà  ja  no  hi  havia  el 
nivell que jo necessitava i em vaig 
estancar,  els  meus  pares  em van 
obligar  a  marxar  a  una  altra 
escola,  encara  que  jo  ho  volia 
deixar,  i  em  van  fer  marxar  a 
Montaca on hi ha un nivell més alt 
i  per  tant  més  dur,  sobretot  el 
físic.

7.Encara  tens  relació  amb  els 
teus companys de Lliçà?

Més o menys, ja que alguns no van 
a l'INS Lliçà, també hi ha altres que 
no saben que he canviat d'escola.

8.Fins a on tens pensat arribar?

Almenys fins als divuit anys o fins 
que els estudis m'ho permetin.

9.T'agradaria dedicar-te al karate 
o només ho tens com a hobby?

Com a hobby i  més endavant per 
aconseguir  una  mica  de  diners 
mentre  estic  estudiant,  però  el 
que  no  vull  es  dedicar-mi 
professionalment.

10.  Quan  estaves  a  Lliçà  vas 
viatjar  molt  per fer  campionats, 
quin va ser el millor viatge?

Quan  vaig  anar  a  Itàlia,  més 
exactament  Venècia.  On  es  va 
celebrar  la  final  del  campionat. 
Vam tenir tot un dia per visitar la 
ciutat  i  em  va  agradar  molt,  és 
molt  maca  i  jo  la  recomano  per 
anar-la a visitar.

         Aida Xavier fent karate 


