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Elitejove

Presentació
En el llunyà 1.987  un grup de tècnics 
de formació de bàsquet vam detectar 
la necessitat de facilitar als  jugadors 
joves i de bon nivell un treball de 
perfeccionament tècnic  a l’estiu. 
Aleshores  vam organitzar la nostra 
primera Estada EliteJove, a la qual 
assistiren 50  jugadors i 10 
entrenadors. 

 Al llarg d’aquests anys, la 
bona acceptació dins l’àmbit del 
bàsquet (actualment se’ns  considera 
un dels  millors  “campus” de 
tecnificació a Europa) i la diferència 
positiva aconseguida en relació a 
altres  activitats  estiuenques, ens ha 
portat a un creixement continuat. 
Per tal d’adaptar-nos hem anat fent 
Estades de dos, tres  i quatre torns  i 
actualment incloem nois  dels  12  als 
19 anys  en grups  totalment 
diferenciats.

 EliteJove és  una Associació 
esportiva independent i  sense ànim 
de lucre, el que ens permet ser 
selectius alhora de triar als  jugadors 
basant-nos exclusivament en la seva 
qualitat tècnica i/o física, oferint-los 

la participació a la nostra Estada a 
un estricte preu de cost diferenciant-
nos així dels  demés  “campus”, tant 
els  comercials com els  federatius o 
de clubs.

 Amb tot això aconseguim 
captar un grup de jugadors  de nivell 
mig i alt, de característiques molt 
homogènies  i  que provenen dels 
millors equips  i escoles del país. 
(més de 150  dels  nostres 
participants han arribat ja a jugar en 
les lligues NBA, ACB, LEB i EBA).

 Els  gran número de tècnics, 
(entrenadors, preparadors  físics, 
fisioterapeutes  i metges), que 
col·laboren a l’Estada ho fan, prèvia 
invitació, de forma desinteressada. 
En les edicions  anteriors, a més dels 
habituals col·laboradors  nacionals, 
hem comptat , també, amb 
entrenadors  d’Alemanya, Bèlgica, 
Canadà, Croàcia, França, Grècia, 
Itàlia, Iugoslàvia, Turquia, República 
Txeca i USA. 

 Des de fa uns  anys donem 
una gran importància a l’aspecte 
audiovisual i  els  participants  poden 
seguir el seu treball mitjançant 
sessions de vídeo especialment 

dissenyades  per un modern equip 
multimedia. 

 També comptem amb un 
departament que, mitjançant la 
nostre web: www.elitejove.org, apart 
de la informació periòdica i gestionar 
les  inscripcions, ofereix “on line” el 
dia a dia de l’Estada i ens permet 
tenir un gran seguiment públic  de les 
nostres activitats. (Veure annex). 

   	

http://www.elitejove.org
http://www.elitejove.org
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XXI Estada Elitejove

La XXI  edició d’EliteJove s’ha celebrat de l’1  al 21 de juliol  a la ciutat de Solsona que, des  de l’inici a l’any 1987, ens 
ofereix la seva hospitalitat i col·laboració al ser-nos cedides  per part de l’Ajuntament totes  les instal·lacions per a poder 
desenvolupar de forma òptima la nostra Estada. 
Seguint les recomanacions  dels  coordinadors, per a aquesta edició l’objectiu principal dels  entrenaments - amb tres 
sessions  diàries, una per el matí, una altre per la tarda i competicions per les nits  – s’ha orientat cap a la millora d’un 
aspecte del joc que hem anomenat “Fer el camp gran” i  una part principal de la programació ha estat dirigida al 
perfeccionament d’aquest important aspecte del bàsquet. 

També hem volgut repetir la experiència d’incloure alguns  jugadors  de millor nivell però de menor edat en els  diferents 
torns. Així, hem acceptat la participació de deu jugadors  seleccionats  de categoria “mini” que han participat en el torn 
infantil, deu infantils amb els cadets i vint cadets en el torn júnior. 
En els  tres  torns  d’aquest any hem comptat amb 200  jugadors i més  de 70  col·laboradors en els  aspectes esportius  el 
que ha garantit, una vegada més, un gran nivell tècnic en l’Estada 2007.

Degut a la positiva experiència de les  últimes  edicions  hem seguit incrementant els  mitjans  audiovisuals  i s’han fet dues 
sessions  diàries  de vídeo, una per presentar als  jugadors  els  aspectes a millorar del treball efectuat a l’Estada i un altre 
per a analitzar el joc  d’equip basant-se en exemples prèviament seleccionats de jugadors  joves de l’últim torneig de  
l’Hospitalet, on EliteJove col·labora assíduament. El responsable d’aquest tema audivisual ha estat Jordi Bargallo.

També, i com és habitual, durant l’Estada s’han celebrat diverses  xerrades i  taules  rodones  entre els entrenadors 
d’Elitejove i els  diferents convidats que ens han visitat, sobre els  temes  que més interessen en el bàsquet de formació 
actual.Al nostre web, durant els  dos  primers torns, hem seguit oferint el dia a dia d’Elitejove 2007  mitjançant l’Estada 
“on line” amb un gran seguiment de més  de 500 visites  diàries. Els responsables  del manteniment d’aquesta activitat 
han estat el Roger Orriols en el primer torn i el Jordi Bargalló en el segon. Al final s’ha inclòs  un resum gràfic, (fotos  i 
vídeos), als que pot accedir’s-hi fàcilment. 
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Primer Torn

En aquest primer torn, han participat 
10  jugadors  “minis”, 30 pre-infantils i 
25  infantils provenint dels  millors clubs 
i escoles de Catalunya i del resta de 
l’estat. Un total de 26  tècnics  han 
col·laborat en el treball efectuat. Toni 
Carrillo ha efectuat una xerrada / clínic 
als entrenadors i jugadors participants. 

Jaume Rovira ha sigut el coordinador 
tècnic, David Baudot, David Martin, 
Raül Martinez i Toni Mayol, els 
responsables  del programa C.P.I., 
(circuit de progressió individual). 

Els diferents  caps  del programa 
“d’Entrenament personal” han estat, 
Cesc Ayora, Esteve Caballol, Xavi Dorio, 
Quike Fernandez, Joan Ferrer i Ricard 
Jordana.

Carme Vilaró í Vanesa Valverde com a 
“fisios” d’aquest torn han aconseguit 
mantenir actius  i preparats a la majoria 
dels jugadors.

Distincions

Primer Torn

Segon Torn

Un total de 55 jugadors nascuts els 
anys 1991 i 1992, a més de 10 
seleccionats  d’edat infantil, han pres 
part en aquest segon torn. Vint-i-cinc 
tècnics han treballat en les  diferents 
sessions d’entrenament i hem 
organitzat també xerrades / col·loquis 
amb entrenadors  convidats com Xavi 
Garcia o Angel Martin Benito.

El coordinador ha estat Miquel Bricullé 
junt a Jordi Serra com a coordinador 
tècnic  amb l’Esteve Caballol com a cap 
del programa “C.P.I” junt a David 
Bosch, Pablo Cañas  i Javi Fort. Han 
operat com a responsables  de les 
estacions “d’Entrenament personal”, 
Imanol Adan, Felix Bañobre, Oscar de 
Paula, Santiago Martin, Gabriel Payet i 
José Gabriel Rufo. 

Com a “fisios” d’aquest torn hem 
comptat amb La Espe Cifuentes  i el 
Carles Moreno.

MVP: Angel Víctor Hernández

Projecció: Guillem Vives / Aitor Gómez

Tercer Torn

En aquest tercer torn han participat 45 
jugadors  d’edat júnior, (preferentment 
de l’any 1990), i hem inclòs  20 
jugadors  d’edat cadet el que ens  ha 
permès un treball eminentment 
formatiu. Un total de 25 tècnics han 
col·laborat com a entrenadors, 
preparadors físics, etc. 

El programa ha estat coordinat per 
Felix Bañobre amb el Marc  Guillem, 
Jose Felix de la Osa i José Gabriel Rufo 
com a responsables  del programa 
“C.P.I”. Han exercit com a caps de les 
sis  pistes de “l’entrenament personal”, 
Imanol Adan, Luis  Barbeito, Agustí 
Julbe, Jordi Martí, Jordi Sainz i Ricard 
Tomas. 

Han col·laborat tant a pista com en 
xerrades / clínics els  tècnics Carlos 
Frade, Xavier Garcia i Jaume 
Ponsarnau. 

Com a fisioterapeutes  hem comptat 
amb L’Ester Fornells  i el Xavi Pernas 
mentre que el José Vicente Baeza s’han 
ocupat de l’ important apartat 

audiovisual. 

MVP: Jose Simeón     Projecció:
                     Lluis Jacas

MVP: Pere J. 
Ferrer

Projecció: 

Gerard Colome
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DISTINCIONS

PRIMER TORN

MVP: Pere Joan Ferrer - Drac Inca                           
Projecció: Gerard Colomé de Gea 
 F.C.Barcelona                                                                      
Mini Crack: Didac Cusó - CEB Sama                                  
1 contra 1: Gerard Colomé de Gea - 
  F.C.Barcelona                                           
Tirs Lliures: David Montes -   
  F.C.Barcelona                          
Aprofitament (accéssit): Alfonso Llanos 
 Real Madrid                               
Aprofitament: Lluis Gimenez - Salle 
 Manresa                                                              
Pencaire: Alex Brox - C.B. Granada                    
Jugador versàtil: Larry Abia - Pamesa 
 Valencia                                                               
Fair-Play: Benjamín Cutillas - CAB 
 Cartagena

SEGON TORN

MVP: Angel Víctor Hernández - Adaba 
 Almería                                          
Projecció: Aitor Gómez - 
 F.C.Barcelona                                                                      
Projecció (accéssit): Guillem Vives - 
 Joventut Badalona                                 
1 contra 1: Marc Juanola -  C.B. Girona                                           
Tirs Lliures: MarcPujols - 

 C.B.Girona                                                          
Aprofitament: Rubén Reina - C.B.Gavà                                     
Pencaire. Francesc Màrquez - St.Josep 
 Badalona                                             
Pencaire (accéssit) : Pau Margui - Escola 
 Pía d’Olot

TERCER TORN

MVP: José Simeón - Pamesa Valencia                          
Projecció: Lluis Jacas - C.B-Tarragona                                                                                                    
1 contra 1: Jordi Saltó - C.B.Hospitalet                                          
Tirs Lliures: Ramón Galan - 
 U.E.Barberà                                                           
Aprofitament: Carles Estorach - Lleida 
 Bàsquet                                             
Pencaire: Víctor Fuentes - CB i UM 
 Manresa                    



Jugadors Primer Torn

Jugadors Tercer Torn

Jugadors Segon Torn



Entrenadors Primer Torn

Entrenadors Tercer Torn

Entrenadors Segon Torn


