
 

             REPORTER ROOKIE 
Tot va començar un dia quan vaig rebre un mail que deia que havia guanyat 
un concurs per poder ser una fotògraf reportera durant un partit. 

El dia 3/6/2016 hi vaig anar amb la Carla l’altra guanyadora del concurs. 

El primer que vam fer va ser visitar una mica el Palau. Vam anar a la sala on 
fan la roda de premsa. També al gimnàs on ens hi vam trobar alguns 
jugadors com per exemple el Lawal, Navarro, Samuels, Dorsey i per últim el 
Diagne. També vam anar a veure on s’assentava el president i la resta de la 
gent que té un càrrec important.  

Abans de començar el partit vam xocar les mans als jugadors del Laboral 
Kutxa, desprès vam veure els jugadors del Barça m’entres sortien del 
vestidors i es donaven ànims uns als altres, i mentrestant nosaltres podíem 
anar fent fotos als jugadors. Just abans que sortissin a pista ens vam anar a 
col·locar per també poder xocar-los la mà. 

  

Ens vam posar a veure l’escalfament, mentrestant ens van deixar fer 
algunes fotos amb una càmera molt gran.  

Quant va començar el partit ens vam posar a veure’l en un banc i vam poder 
fer fotos molt xules.  



 Van començar amb un sal neutral i desprès 
al 2n,3r i 4t quart van fer sac de banda una vegada cada equip. 

A la mitja part ens van proposar de fer un joc al camp amb altres nens. 
Consistia en agafar una bola gegant de plàstic anar botant fins al mig camp i 
allà hi havia una cistella gegant on l’havies d’encistellar, un cop ho 
aconseguies l’havies de tornar a l’inici. Aleshores agafaves una pilota de 
basquet hi havies de ficar-la a la cistella, llavors anaves a xocar-li la mà a 
l’altre persona hi i havia de fer el mateix. Al final ens van regalar una gorra 
del Barça i ens van fer una foto, i vam anar al nostre lloc. 

Un cop la mitja part s’havia acabat vam menjar una mica m’entres miràvem 
el partit.  

Quant és va acabar vam anar a esperar que anessin surtin del vestidor 
perquè ens poguessin firmar una samarreta.  

  

Un cop ja ens vam haver fet la foto i també que ens firmessin els jugadors i 
l’entrenador vam finalitzar la nostre jornada de reporter rookie. 



       

 JANA RUIZ LLANSANA   

M’HO VAIG PASSAR MOLT BÉ!! MOLTES GRÀCIES!!! 

 


