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XXIV EDICIÓ
Solsona
Aquesta ha estat la nostra 24ª 
edició de l’Estada Elitejove 
dirigida als jugadors de 
bàsquet amb un bon nivell 
tècnic i que ofereix un treball 
de perfeccionament a l’estiu.  

Durant aquests anys, la 
excel·lent acceptació dins 
l’àmbit del bàsquet formatiu 
(fa temps que se’ns considera 
un dels millors “campus” de 
tecnificació d’Europa), ens ha 
portat a limitar les places de 
cada torn a 70 jugadors dels 
12 als 18 anys en grups 
totalment diferenciats. 

La nostra Associació, A.B. 
Elitejove, es totalment 
independent, el que ens 

permet ser molt selectius a 
l’hora de convidar i acceptar 
els jugadors. Ens basem 
exclusivament en la seva 
qualitat i predisposició i, al 
poder oferir la inscripció a un 
estricte preu de cost, ens 
diferenciem clarament dels 
demés “campus”, tant dels 
comercials com dels 
federatius o de clubs. L’altre 
aspecte en que tenim especial 
cura es el de l’alimentació 
dels participants que està 
adequada a l’important 
desgast físic a que estan 
sotmesos els jugadors.

D’aquesta manera 
aconseguim captar un grup 
de jugadors de nivell mig i alt, 

de característiques molt 
homogènies i que provenen 
de les millors escoles i equips 
del país i fins i tot de 
l’estranger. (Més de 150 
participants a Elitejove han 
arribat a competir en les 
lligues professionals NBA, 
ACB i LEB). 

Cal tenir en compte que tots 
els tècnics (entrenadors, 
fisioterapeutes i preparadors 
físics), que col·laboren a 
l’Estada ho fan de forma 
totalment desinteressada. 

ELITEJOVE 

Una imatge d’un dels 
partits del Tercer Torn
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La edició 2010 d’Elitejove s’ha celebrat del 27 de juny al 17 de juliol a la ciutat de Solsona 
que, des de sempre, ens ofereix la seva hospitalitat i col·laboració.

Aquest any s’ha treballat en la millora d’un dels més importants aspectes del joc: el tir. Totes 
les sessions, amb tres entrenaments diaris, un pel matí, un altre per la tarda i competicions per 
les nits hi han estat orientades. 

En els tres diferents torns hem comptat amb un total de 210 jugadors i 90 col·laboradors que 
han garantit un gran nivell tècnic en l’Estada 2010.

Hem seguit incrementant el treball amb mitjans audiovisuals i s’han fet sessions diàries de 
vídeo, tant per presentar als jugadors el que es treballava com per corregir els aspectes a 
millorar. 

S’han celebrat també diverses xerrades i taules rodones entre els entrenadors de l’Estada i els 
diferents convidats que ens han visitat. 
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En el primer torn, a més dels pre-infantils i infantils hi 
han participat 2 jugadors “minis” expressament 
convidats. Tots provenien dels millors clubs i escoles del 
país. Un total de 28 tècnics han col·laborat en el treball 
efectuat. 

Com a coordinadors hem comptat amb en Jaume 
Rovira i en Jordi Sainz. Els caps del programa 
“d’Entrenament personal del tir” han estat: Cesc Ayora, 
David Bosch, Javi Cotelo, Óscar de Paula, Xavi Dorio, 
Marc Guillem i Suso Seoane. 

La Marina Romans com a fisioterapeuta, ha aconseguit 
mantenir actius i preparats als jugadors. 

Del treball audiovisual se n’ha ocupat el Marc Guillem i 
l’Óscar de Paula. 

DISTINCIONS: 

Campió Tir per tauler: Arnau Triginer 
(F.C. Barcelona)	
Campió Tir de 2: Pau Camí (F.C. Barcelona)
Campió Tir de 3:Victor Moreno (CB Gran Canaria)
Campió Tirs Lliures: Jesús Grande (Escola Paidos)
Campió 1x1: Victor Lobato (F.C. Barcelona)
Premi Major Projecció:David Martinez 
(F.C. Barcelona)	
Accèssit M.V.P.Xavier Moreno (Joventut Badalona)
Premi MVP (millor jugador): Victor Lobato 
(F.C. Barcelona)	

PRIMER TORN
Infantils
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En aquest torn, apart dels jugadors d’edat cadet, han 
pres part 8 seleccionats infantils. Vint-i-set tècnics han 
treballat en les diferents sessions d'entrenament. 

El coordinador ha estat Raül Martinez, exercint com a 
responsables de les sis estacions “d'Entrenament 
personal del tir”: Fèlix Bañobre. Manel Blanco, 
Francesc Canals, Oscar de Paula, Gerardo Perez i Jordi 
Serra.

Els “fisios” han estat: Pepe Centenera, Iban Macias i 
David Ochoa. 

DISTINCIONS:

Campió Triples: Joan Vinent (C.D. Alcazar-Menorca)
Campió de Tir de 2: Ludvig Hakanson 
(Alvic Basket - Suècia)
Campió Tirs Lliures:  Ludvig Hakanson  
(Alvic Basket - Suècia)
Campió 1x1: Juan Modesto Calderon 
(Estudiantes - Madrid)
Premi “Aprofitament”: David Ramón 
(Real Madrid)	
Premi Major Projecció: Ruben Ramos 
(El Pilar - Valencia)
Premi MVP (millor jugador): Adrià Duch
(Valencia Básket)
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Cadets
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El tercer torn, apart del júniors també hi han participat 
20 jugadors d'edat cadet. Destaquem la participació de 
tres jugadors de les seleccions de Grècia. Un total de 28 
tècnics han portat a terme el treball proposat i, per 
primer cop, hem comptat amb un entrenador de 
Lituània, l’Andrius Brusokas.

La coordinació l’ha portada el Miquel Bricullé i el 
programa tècnic ha estat dirigit per Jordi Serra. Han 
actuat com a responsables de les sis estacions 
“d'Entrenament personal del tir”: Imanol Adan, Felix 
Bañobre, Miquel Àngel Gomez, Jordi Martí, Santi 
Martin, i Raül Martinez. 

El Julià Franch, el Guillem Jabardo i el Miquel Moliné, 
han estat els “fisios”. 

DISTINCIONS:

Campió Triples: Victor Carrillo 
(Basket Torrejón) 
Campió de Tir de 2: Bernardo Garcia 
(C.B. Granada)	
Campió Tirs Lliures: Victor Orlach 
(SESE – Barcelona)
Campió 1x1: Carlos Alcaraz (C.B. Granada)
Premi Aprofitament: Rubén Aragon
(La Mercé – Martorell)
Premi Major Projecció: Carlos Alcaraz 
(C.B. Granada)	 
Premi MVP (millor jugador): Albert del Hoyo	
(Unió Manresana)

TERCER TORN
Juniors
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