
Entrevista a:  

Yolanda Rodes Arillo 

 

 

 

 

Yolanda és alumna de primer de batxillerat del nostre institut. És portera 

d’handbol en el Club Handbol Elx. L’any passat fou subcampiona d’Espanya de 

la categoria cadet amb el seu equip. Ha estat convocada en repetides 

ocasions tant per a la Selecció Valenciana com per a la Selecció Espanyola. 
 

 

“M’organitze molt.  Cada setmana em faig un 

pla d’estudis per saber el temps que he 

d’estudiar cada dia.” 

 

 

 

Text de Naiara Soler Cuenca alumna de 2n ESO “A” 

 

 

Des de quan jugues a handbol? 

Vaig començar a jugar als 10 anys en el col·legi el Palmerar. 

 



Per què vas elegir aquest esport? 

Era el que més m’agradava i era també el que practicaven les meves amigues 

del cole. 

 

A quina edat vas guanyar el primer campionat?  

Va ser el torneig internacional d’handbol de Torrellano als 11 anys. 

 

Parada en la final provincial de la temporada passada 2012 
 

 

En quina posició jugues? 

Jugue de portera. És una posició complicada ja que la portera rep tots els 

gols de l’equip contrari i hi ha que ser molt forta mentalment. 

 

A part de l’handbol has practicat altre esport? 

De petita vaig practicar i provar molts esports. Al col·legi vaig fer 

multiesports i atletisme. Fora del cole vaig fer hípica, judo i natació. 

 



En quin equip estàs jugant actualment? 

Sempre he jugat al Club Handbol Elx. He passat per la categoria infantil, 

cadet i ara juvenil. 
 

Quantes hores entrenes cada setmana? 

Entrene quatre dies a la setmana en sessions de dues hores, més el partit el 

cap de setmana. 

 

Com compagines els estudis i l’esport? 

M’organitze molt.  Cada setmana em faig un pla d’estudis per saber el temps 

que he d’estudiar cada dia. 

Quin és el campionat o premi més important que has guanyat fins ara? 

L’any passat en la categoria cadet, el meu equip va ser subcampió d’Espanya. 

 

 
Subcampiona d’Espanya 

 

T’has lesionat alguna vegada? 

Mai he tingut una lesió greu. He tingut petites lesions en els dits al parar 

llançaments molt forts. També he tingut alguna que altra balonada a la cara. 

 



Has estat seleccionada alguna vegada? 

He participat en la selecció valenciana en totes les categories i en la 

selecció espanyola he participat en concentracions i en algun torneig 

internacional. 

 

 
Yolanda durant un temps mort del partit jugat contra Finlàndia amb la 

selecció espanyola a Soria  
 

Quins són els teus ídols de l’handbol? 

Lògicament són dos porters. En xiques, la que pense és la millor portera del 

món, katrine Lunde portera internacional de Noruega. En xics m’agrada 

especialment Niklas Landin porter internacional de Dinamarca. 
 

Consideres que la pràctica d’esport és beneficiosa per a les persones? 

Sí, perquè per una banda és bo per a la salut i per altra t’ajuda a formar-te 

com a persona. 
 


