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Les promeses Bàsquet

BERTA IBARS
Jugadora mini de primer any del Club Bàsquet Lleida
CBLL

«Vull jugar
mentre
pugui»
Era inevitable que la Berta Ibars es dediqués
al bàsquet sobretot si es té en compte que
els seus pares han estat jugadors i entrenadors i que el seu oncle és ni més ni
menys que el Jaume Puigarnau. I això que
compagina l’esport de la cistella amb la natació sincronitzada al Natació Lleida.
Ho compagines bé?
De moment sí. Cap problema i a més a més
els estudis van bé... Si hagués de triar algun
dia entre els dos esports? No ho sé, els dos
m’agraden molt però tal vegada em quedaria amb el bàsquet. És més divertit per entrenar-se i competir...
Què tal la temporada?
Doncs molt bé... Amb la Bego i la Neus com
a entrenadores m’ho he passat d’allò més
bé i a més, sense que ningú s’ho esperés,
vam entrar a la final a quatre de mini. Tot un
èxit. Vam caure a semifinals però estem
molt satisfetes... La veritat és que això ens
ha fet millors jugadores..
Com et veus d’aquí a uns anys?
Com una jugadora que vol millorar i aprendre i que va pujant equips i categories en el
CB Lleida. Vull continuar jugant mentre el
cos m’ho permeti i els estudis, esclar...
I si la cosa anés molt bé i t’arribés
una oferta d’un equip gran?
Tinc molt clar que primer són els estudis i
que el bàsquet femení té unes sortides molt
limitades. No és igual que el masculí, que
també és difícil. Si arribés? Ho hauria de rumiar molt. Aquí estic molt satisfeta.
Nom:
Berta Ibars Andreu
Data de naixement:
24 de febrer del 2005
Estudis: 5è de Primària
Col·legi: Pràctiques II
Club: CB Lleida
Demarcació: Base
Categoria: mini (1r any)

Un club?
A banda del CB Lleida, el Barça,
però tampoc em desagrada el
Madrid.
Un esportista a seguir?
L’Anna Cruz, jugadora de
Minnesota de la WNBA, i Sergi
Llull del Madrid.
Al teu temps lliure?
No en tinc gaire entre una cosa i

una altra. Veure partits de
bàsquet per la televisió.
Un viatge somiat?
Poder anar a Nova York i poder
veure en directe un partit de
l’NBA masculina o femenina.
Un plat favorit?
Els caragols a la llauna.
I el que no t’agrada gens?
Els musclos.

