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Les promeses Bàsquet

ANNA PRIM
Jugadora mini del Club Bàsquet Lleida
CARLES MIRANDA

«Voldria ser
professional
del bàsquet»
L’Anna Prim és una de les més fermes promeses de l’inesgotable planter del Club
Bàsquet Lleida. Als sis anys, com a regal
d’aniversari, va entrar a l’escola del club i
ara, a banda de simultaniejar la titularitat
als equips mini i preinfantil, és una de les
dotze integrants de la Selecció Catalana que
aquesta Setmana Santa disputaran a Sant
Fernando (Cadis) el Campionat d’Espanya.
Com va l’experiència amb la
Selecció Catalana?
Inoblidable i, en certa manera, angoixant.
Cal tenir en compte que vam començar
50 noies; després en van quedar 24; més
endavant 17, i finalment, les 12 que anirem
Cadis. Estic aprenent molt i també crec que
és un premi, ja no per a mi, sinó per al club.
I a la lliga, com van les coses?
Doncs molt bé. A preinfantil anem les primeres, i a mini estem més irregulars. Guanyem a casa i ensopegem en els desplaçaments.
Se’t fa difícil alternar mini i
preinfantil?
Una mica. Hi ha moltes diferències. La pista, la cistella, la pilota... I les rivals, amb més
tècnica i força. Però em diverteixo i crec que
es van superant etapes. Fixa’t, al mini tinc
una mitjana d’uns 30 punts per partit i al
preinfantil, de 18.
I de cara al futur, què?
Home, no ho sé... Vull continuar jugant i,
si pot ser, com a professional. A l’NBA no
ho sé, però a la lliga femenina, tal vegada...
Nom:
Anna Prim Giró
Data de naixement:
2 de març del 2003
Estudis: Sisè de Primària
Col·legi: Escola Espiga
Club: Club Bàsquet Lleida
Demarcació: Base
Categoria: Mini

Un club preferit?
A banda del meu, en tinc varis.
El Cadí la Seu, el Barça, el Sant
Adrià...
Un ídol?
En nois, Brad Oleson, del Barça,
i en noies, Marta Xargay, del
Perfumerías Avenida.
En el temps lliure...?
Ser a casa, escoltar música,

l’iPad...
Un viatge somiat?
Conèixer Nova York i poder
veure algun partit de l’NBA
en directe.
Un plat favorit?
Caragols a la llauna amb
vinagreta.
I el que menys t’agrada?
Potser el rap.

