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Les promeses Bàsquet

RAQUEL FERRER
Jugadora del Club Bàsquet Lleida
CARLES MIRANDA

Nom:
Raquel Ferrer Bernad
Data de naixement:
15 de gener del 2000
Estudis: Sisè de primària
Col·legi: Sant Jordi
Club: CB Lleida
Demarcació: Base
Categoria: Mini

“A l’equip, totes som molt bones amigues”
Encara no ha fet els 12 anys, però Raquel
Ferrer ja és una de les més fermes promeses de l’inesgotable planter del CB Lleida, fins al punt de jugar en una categoria
superior a la seua (encara és mini, però ja
és a l’infantil) i ha estat preseleccionada per
a la catalana.
És a dir, que tot t’està anant de
cara en aquest 2011?
Això sembla, però cal anar a poc a poc. Amb
la catalana, la cosa va anar bé, però cal
esperar el tall que faran al gener. Em faria

molta il·lusió quedar-m’hi. I amb el CB Lleida també ens surten les coses. Ara jugarem
la Final a Quatre del Trofeu Federació a Artesa i confiem a poder guanyar-la.
Quin és el secret dels èxits del
CB Lleida?
Vaig arribar del Lleida Basquetbol i de seguida vaig advertir que era com una gran
família. Jo diria que hi ha molt bon rotllo, totes som amigues i això es nota a la pista,
tot i que l’entrenadora, la Sandra, ens exigeix moltíssim i sempre vol que estiguem

al màxim de concentració.
I com veus el teu futur en el món
del bàsquet?
Home! Encara sóc molt jove i no sé el que
pot passar, però m’agradaria continuar jugant, perquè m’ho passo molt bé. Més endavant? Doncs si encara em diverteix i sense deixar de banda els estudis, m’agradaria jugar amb el primer equip del CB Lleida i, si pogués, amb el Cadí la Seu a la màxima categoria. És un equip que sempre
m’ha caigut molt bé.

Una distracció per al
temps lliure?
La tele (APM? i Crackòvia) i
una mica de Facebook.
Un equip favorit?
En noies, el Ros Casares,
i en nois, el Barça.
Un jugador a qui
segueixes?
El Lakovic i la Marta
Fernández, la germana del
Rudy, que ara està al Wisla
de Cracòvia.
Un viatje somiat?
A Los Angeles, per veure un
partit de Los Lakers.
El teu plat favorit?
La sopa de tota la vida.
I el més odiat?
La tomata a l’amanida.

