
professora, podré continuar
"A Xina, a més de fer de

ANAIS GOMARI Tennista wTA de Lleida

jugant a tennis"

DE CUA D'ULL

Anais 6omar llleida, 19!Ð) és una jugadora WTA
de tennis, que ha desemolupat la seua furmació
-tant esportiva com acadèmica- als EEUU; DespÉs
dun pedride de competició intemacional "on vaig
comprorrar que el rcglament és més dur per les

dones que pels homes" i aconseguir el rànquing
WfAn acaben de fur-li una oúerta per a orercir de
proúessora de tennis en
una escola intemacional a
laXina, a kquín: la Beijing
llaidian Foleing language
Shi Yan School.

Quan vo començor o jugor
o tennis? Des dels 9 anys
que jugo.

Però s'ha lormøt ols EEUU,

Vaig aprofitar una beca que

donaven als jugadors i juga-

dores per perfeccionar-nos

esportivament als EEUU al-
hora que ens pagaven els'
estudis. thavien de com-
plir una sèrie de requîsits.
Jo vaig tenir la sort que als 17 anys em fitxés una

universitat nordamericana, fins els 2L.

Quíno formacíó vo rebre?
Vaig poder estudiar dues carreres: negocis interna-
cionals i màrqueting.
t vd,tomdr d Lleida,
Sí. Despiés de quqtre anys vivint sola als USA vaig
tornar a casa. Recordo que vaig viure aquella èpo-
ca amb una certa desorientació. El canvi de vida va

ser total i estava desubicada. La meua entrenado-
ra, la Sònia Colomina, va tenir una lesió i no va po-

der entrenar-me, per la qual cosa vaig maxa4 du-
rant 9 mesos a una acadèmia internacional a Cunit.
I novament a Lieida,
La Sònia, aleshores, ja s'havia recuperat i vaig co-

mençar a competir internacionalment, aconse-
guint el rànquing WIA, in-
dividual ien dobles.
Fins oro?
Sí. Al març vaig tenir una

lesió al canell i em van ha-

ver d'operar. He estat uns

mesos parada i ha estat ara
quan he rebut lbferta de la

Xina.

Qui li va oferir?
Vaig conèixer un entrena-
dor quan vaig anar a Tur-
quia a jugar un torneig
L0.000. Ell em va fer l'ofer-
ta, posteriorment, a través
dlun mail.
En què consisteix aquesto

feína?
Faré d'entrehadora de nois i noies a partir dels 17

anys, on podrem anar a competir fora i continuaré
la formació a nens d'11 i 12 anys. Elventalls d'edat
dels alumnes és força ampli. A més, tinc la possibi-

litat de continuar jugant.

Quan mano?
[1 de setembre començo. Estaré tres mesos de
prova i, si tot va bé, tot el curs.

Després de 4 anys entrenant
i estudiant als EEUU vaig
tornar a Lleida i em vaig

trobar desubicada


