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Les promeses Bàsquet

JUDIT MATEUS
Jugadora júnior de primer any del Club Bàsquet Lleida
CARLES MIRANDA

«El CB Lleida
juga amb un
estil propi»
La Judit ve d’una nissaga de bàsquet. La
seua germana gran, la Gemma, milita ara a
la Primera Catalana amb el CB Lleida; la
seua mare, la Dolors, va ser jugadora i entrenadora; i el seu pare, el Joan, també hi va
jugar.
L’estrany hauria estat que tu no
ho haguessis fet
I tant. Tots m’ho van aconsellar i la meua
germana m’hi va engrescar. L’unic curiós
són els tombs que he fet abans d’arribar
al CB Lleida: Episcopal, Lleida Bàsquet, Maristes...
I ara què?
Molt contenta per què hi ha molt bon rotllo
al club i perquè el CB Lleida té una identitat pròpia a la pista. Tots els equips juguen
igual i quan els veus dius, coi, aquest és
el CB Lleida! Joc d’equip, velocitat, botar poc
la pilota...
I la temporada?
Jo crec que complirem els objectius. Primer
mantindre la categoria Interterritorial i si podem pujar a Preferent... Ho podem fer.
I el futur a nivel personal?
Tinc assumit que del bàsquet no en viuré,
però procuraré compaginar-lo fins que pugui amb els estudis de batxillerat, ara, i de
medicina, si hi puc entrar, després.
Una darrera reflexió...
El bàsquet femení està molt maltractat als
mitjans de comunicació, sobretot pel que
fa a la televisió.
Nom:
Judit Mateus Porta
Data de naixement:
7 d’octubre de 1995
Estudis: 1r batxillerat
Col·legi: Episcopal
Club: CB Lleida.
Lloc: Ala pivot
Categoria: júnior

Un ídol en el bàsquet?
No en tinc cap en concret. En
qalsevol cas, el Barça. De fet,
jugo per divertir-me, per això no
em fixo en ningú.
Què fas en el temps lliure?
El poc que tinc, el dedico a la
fotografia, que és l’altre gran
hobby que tinc, i a sortir amb els
amics.

Un viatge somiat?
En tinc dos. Un a les illes greges
i l’altre a Nova York i veure un
partit de la NBA
El plat preferit?
Els canelons que fa la padrina.
El que menys?
M’agrada tot.

