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Les promeses Bàsquet

BLANCA JOU
Jugadora preinfantil del Club Bàsquet Lleida
CARLES MIRANDA

Nom:
Blanca Jou Ribó
Data de naixement:
24 de gener del 2014
Estudis: Primer d’ESO
Col·legi: Episcopal
Club: CB Lleida
Lloc: Base
Categoria: Preinfantil

«No em penso moure del CB Lleida»
La Blanca va arribar al club de Cappont
quan tenia sis anys. La hi va portar la seua
mare, que de jove havia jugat al bàsquet
federat. I encara continua sent un dels
més ferms valors de l’inesgotable planter
del Club Bàsquet Lleida. És una base amb
futur, segons diuen els tècnics, amb una
mitjana de deu punts per partit.
Com va la temporada?
Doncs molt bé. Tenim positiu el balanç de
victòries i derrotes, i el més important és
que aprenem molt a la pista i ens ho pas-

sem d’allò més bé!

jugar les companyes.

Quins són els vostres objectius?

I de cara al futur?

Aprendre, millorar i passar-ho bé. Això és el
que ens diu l’Esteve, el nostre entrenador.
Que juguem i gaudim. Si després cau alguna cosa més, doncs molt millor...

No ho sé. Sóc encara molt jove i tot just
començo. El que sí que tinc clar és que vull
jugar mentre pugui i, si tot va bé, arribar a
jugar com a sènior al primer equip del CB
Lleida.

I tu on et trobes més a gust,
anotant o fent assistències a les
teues companyes?
M’ho passo bé de les dos maneres. M’agrada fer punts però també veure com faig

I si t’arriba una bona oferta?
M’ho hauria de pensar moltíssim. No em
penso moure del club. És com estar a casa
i amb les meues amigues.

Un club?
A banda del CB Lleida, el
Barça.
Un esportista a seguir?
L’aler grec Stratos
Perperoglou, que ara és al
Barça.
Al teu temps lliure?
M’agrada molt dibuixar i
també veure partits de
bàsquet a la televisió.
Un viatge somiat?
Conèixer Itàlia i Nova York.
El teu plat favorit?
Els canalons que fa la meua
padrina. Boníssims!
I el que menys?
L’amanida amb enciam i
tomata.

