
Entrevista a:  
Marina Fabregat Jaén 

 

 

 

És alumna del nostre institut, cursa estudis de 1r de batxillerat. Bona estudiant, 
practica atletisme en el Club Joventut Atlètica d’Elx. Ha estat entre les tres millors 
d’Espanya de la seva categoria en 800 m. llisos els tres últims anys. 

 
 

“Fa tres anys vaig ser segona d’Espanya corrent 
solament amb un esportiu” 

 
 
 

 

“Entrevistant per aprovar” 
Artur Sánchez Boix alumne de 2n ESO “B” 

 
 
Practiques l’atletisme en el club Joventut Atlètica d’Elx, però, en quines proves 
competeixes habitualment? 
Entrene tant els salts com els llançaments i les carreres. Els millors resultats els obtinc 
en 800 m. llisos encara que m’agraden especialment les proves de tanques. 
 
A banda de l’atletisme, has practicat algun altre esport? 
De petita vaig practicar el judo durant 4 anys. He practicat handbol durant 6 anys (vaig 
ser subcampiona d’Espanya jugant amb la Selecció Valenciana d’Handbol Infantil). També 
he practicat la natació i el ballet. 



 
Eres una xica molt esportista. Consideres que la pràctica d’esport es beneficiosa 
per a les persones?  
Sí, tant en l’aspecte físic com en el mental i el social. T’ajuda a mantindre el teu cos en 
bon estat, t’ajuda a aclarir-te el cap quan estudies i en l’aspecte social coneixes molta 
gent i fas grans amistats. 
 

 
Campiona d’Espanya amb la Selecció Valenciana Absoluta per equips 

 
A quina edat vas començar a practicar l’atletisme? 
Vaig començar als 12 anys. Vaig haver de convèncer a mon pare, doncs ell no em deixava 
ja que practicava molts esports. 
 
Com és el teu entrenament? 
Entrene tres o quatre dies a la setmana depenent de si el cap de setmana tinc o no 
competició. Els entrenaments duren una hora y trenta minuts aproximadament. 
Comencem per escalfar fent un rodatge ( 3-4 voltes a la pista d’atletisme), treballem la 
tècnica de carrera i fem sèries progressives. En la part principal de la sessió fem 
fartlek o sèries de x m. depenent del moment de la temporada. 
 
Com compagines l’entrenament amb els estudis? 
Normalment estudie abans d’anar a entrenar. Quan tinc exàmens importants no vaig a 
entrenar i entrene pel meu compte al dia següent. 
 
Has guanyat moltes medalles i trofeus fent atletisme, pots citar-nos els teus 
millors resultats i classificacions? 
La millor marca en la meva especialitat de 800 m. la vaig fer l’any passat en categoria 
juvenil 2’ 17”.  



 
Les meves millors classificacions en campionats d’Espanya han estat les següents: 

 2ª d’Espanya en 1000 m. en 2008 
 3ª d’Espanya en 800 m. en 2009 
 3ª d’Espanya en 800 m. en 2010 
 1ª d’Espanya absoluta amb la Selecció Valenciana per equips 

 
Com anècdota puc contar que en l’any 2008 vaig ser 2ª d’Espanya de 1000 m. corrent 
solament amb un esportiu ja que una altra atleta em va pisar  i me’n tragué un. Així que 
vaig córrer tota la prova amb un peu descalç. Sempre he pensat que si no haguera perdut 
l’esportiu hauria quedat primera. 
 
 

 

En el podi, medalla de bronze en 800 m. en el campionat d’Espanya 2009 
 
Quins són els teus ídols en l’atletisme? 
Marta Domínguez i Maite Martínez 
 
Perquè ho són? 
Són atletes molt importants, Marta Domínguez és campiona del món de 3000 m. 
obstacles i Maite Martínez va ser bronze en 800 m. (la meva especialitat) en els 
mundials d’Osaka en 2007 
 



Quantes competicions fas normalment? 
Depenent del moment de la temporada, dos o tres vegades al mes. 
 
Els teus pares i amics, te donen suport en la teva pràctica de l’atletisme? 
Moltíssim, ja que els meus amics sempre m’estan animant i els meus pares sempre 
m’acompanyen, també me dona molt de suport el meu entrenador Alberto Martínez. 
 

 
Marina en plena competició 

 
Què t’agradaria aconseguir en l’atletisme? 
M’agradaria competir al més alt nivell possible, però tinc molt clar que el més important 
són els estudis i això me impedirà dedicar-me completament. 
 
Recomanaries a altres companys la pràctica de l’atletisme? 
Sí, ja que és divertit i coneixes molta gent. 


	Entrevista a: 

