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ENTREVISTA TIPUS
Sabeu què és una navalla suïssa ? doncs és un objecte que et permet fer de tot (obrir, tallar,
separar, punxar, perforar...), tal i com la Laura Roca li permet a l’equip del qual forma part. Per
sort nostra, el CN Sant Feliu. A més, amb la perenne rialla a la cara, sempre ve de gust
intercanviar paraules amb ella, o compartir estones els més menuts. Altra cosa és a l’aigua i en
situació de partit..., on es transforma en una ferotge competidora ! Coneguem-la una mica més:
1. Quins són els teus primers contactes amb el món del WP ?
Només recordo que els primers dies no m’agradava gens, mirava la grada mirant als meus
pares i els hi deia que no amb el cap. Però, totes les meves amigues em deien que seguís
provant, que canviaria d’idea, i així va ser.

2. Quan comences a jugar i a on ?
Vaig començar al segon any d’infantil mixt al CN Martorell.

3. Com es produeix el teu fitxatge - arribada al CN Sant Feliu ? Tenies referències
del club abans de formar-ne part ?
Després de 4 anys al CN Sant Andreu, vaig decidir marxar per la distància, cada dia havia
de fer molts transbords i estones amb transport públic. Vaig parlar amb el club i em va
oferir anar al Sant Feliu, on també hi anava una companya del CN Sant Andreu i la seva
referència era que l’entrenador és un familiar seu. Jo no coneixia a ningú, només la meva
companya del Sant Andreu.
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4. Amb el temps que has estat al club, creus que has complert les teves
expectatives com a jugador ? I a nivell col·lectiu, s’han aconseguit les fites que
es tenien marcades ?
Doncs he estat dos anys al club. El primer, un any ple d’èxits i emocions on el club portava
tres anys intentant pujar a la màxima categoria i aquell any va ser rodó, amb ple de
victòries i un empat en tota la lliga. És així com vam quedar campiones i vam pujar a
Divisió d’Honor. I en el segon any, el principal objectiu era mantenir la categoria i entrar a
la copa de la Reina, ho hem aconseguit tot, però amb molt patiment, fins arribar a jugarnos-ho tot a l’últim partit de la promoció de descens. Per tant penso que sí, hem
aconseguit complir les nostres expectatives.

5. Vivint el dia a dia en el club, i sabent que els recursos materials de què disposem
són limitats, on creus que està el secret dels bons resultats aconseguits amb els
equips absoluts ?
Aprofitant el temps i l’espai que tenim al màxim.

6. I amb les categories de petits/es, en les quals les condicions, si és possible,
encara són més ajustades ? Veus futur en la cantera del club ?
Sí, penso que pugen petits amb un gran futur, sobretot en el femení.

7. Quin ha estat el teu millor moment en el CN Sant Feliu ?
La temporada que vam pujar a Divisió d’Honor i el partit Sant Feliu – Moscardó, d’aquesta
temporada.

8. I el pitjor ?
La Copa de la Reina, aquell partit podíem haver fet més...

9. Has tingut algun referent com a jugador dintre del “mundillo” ?
Al CN Sant Andreu era “la petita”, és on vaig aprendre molt de les grans i eren per mi el
meu referent.
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10. I d’entrenador ? defineix-nos breument als que t’han entrenat al nostre club.
Penso que els dos anys que vaig tenir al Javi Aznar són els que més vaig aprendre a nivell
de joc. En el CN Sant Feliu només he tingut al Manolo Suárez, i penso que és un
entrenador amb els objectius clars i amb ganes de treballar amb nosaltres per seguir
sumant en equip.

11. Què feies per desconnectar del waterpolo ? quins hobbies tens a part ?
A l’hivern sempre vaig a esquiar, és un dels meus hobbies principals, i a l’estiu a les
vacances sempre anem a pujar muntanyes o a caminar. Veure el futbol (Barça) també es
un dels meus hobbies, jugar a pàdel o la platja.

12. Com veus el futur del WP català ? i espanyol ?
Hi ha molt futur en el waterpolo català, penso que és dels millors que hi ha. A nivell
espanyol, és cert que en les categories absolutes estan a molt bon rendiment, però en el
femení les qui ho formen la majoria son catalanes.

13. Com veus el futur del WP en el CN Sant Feliu ? Tant a nivell absolut com
estructural.
Tant el masculí com el femení, estan a molt bon nivell actualment. Només cal treballar dia
a dia per fer possible els objectius marcats.

TEST RÀPID
1. Un jugador català. Un espanyol. Un internacional.
Dani Pinedo (CN At- Barceloneta), Alberto Munarriz (CN At-Barceloneta), Josip Pavic
(Olympiacos)

2. Una jugadora catalana. Una espanyola. Una internacional.
Anni Espar (CN Sabadell), Ekaterina Prokofyeya (Kinef Kirishi, Russia)
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3. Un/a tècnic català. Un/a espanyol. Un/a internacional.

Manolo Suarez (Sant Feliu), Miki Oca (S. Espanyola), Vujasinovic (Ex Pro Recco)
4. Un club català. Un espanyol. Un internacional.
Sant Feliu, Navarra, Olympiacos

5. Un esport, que no sigui WP, per veure en directe. Per la TV. Per practicar.
Balonmano en directe, Futbol per la TV, Snow per practicar

6. Un número. Color.
6, Groc

7. Una pel·lícula. Llibre. Cançó. Menjar.
El Rei León, La catedral del Mar, We are the campions (Queen), Macarrons

8. Un país. Ciutat.
Suïssa. Estocolm

9. El teu punt més fort. El més dèbil.
Competitivitat. Indecisa.

10. Paraula que et defineixi.
Simpatia

11. Un desig.
Nedar amb dofins
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