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Elitejove - Estada 2011

A Elitejove estem de celebració ja que, amb l’Estada d’enguany, hem aconseguit arribar a la 
nostra 25ª edició oferint als basquetbolistes de bon nivell un treball de perfeccionament a l’estiu.  

Al llarg d’aquests 25 anys, hem assolit una gran acceptació dins l’àmbit del bàsquet formatiu (fa ja 
temps que se’ns considera un dels millors “campus” de tecnificació d’Europa) i seguim tenint la 
norma de limitar les places a un màxim de 70 jugadors per torn, dels 12 als 18 anys en grups 
totalment diferenciats. 

A.B. Elitejove es una Associació 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. Tenim especial cura en 
l’alimentació dels participants adequant-la a l’important desgast físic a que estan sotmesos els 
jugadors i també donem molta importància a la prevenció i tractament de lesions.

D’aquesta manera aconseguim reunir 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. 
(Fins ara més de 150 participants a Elitejove han arribat a competir en les lligues professionals 
NBA, ACB i LEB). 

Un altre aspecte a destacar es que tots els tècnics que col·laboren a l’Estada (entrenadors, 
fisioterapeutes, preparadors físics, etc.), ho fan de forma desinteressada. 



XXV “ESTADA” Elitejove

La edició 2011 d’Elitejove s’ha celebrat del 3 al 23 de juliol a la ciutat de Solsona que, com 
sempre, ens ha ofert la seva hospitalitat.

Aquest any s’han treballat diferents aspectes del joc adequant-se a les edats dels jugadors, així el 
primer torn ha estat dedicat principalment al passar i moure’s, el segon a les diverses maneres 
d’aprofitar els blocs indirectes i el tercer a la pràctica del bloc directe en el joc actual. Tenint 
aquest tipus de treball com a referència, tots els entrenaments diaris (matí, tarda i nit incloent les 
diferents competicions), hi han estat orientats. 

En els tres torns hem comptat amb un total de 210 jugadors i quasi 100 col·laboradors que han 
aconseguit donar un gran nivell tècnic a l’Estada 2011.

La millora en els mitjans audiovisuals ens ha permès portar a terme un treball molt individualitzat 
en l’aspecte analític del tir i també hi ha hagut sessions diàries de vídeo, tant per presentar als 
jugadors el treball previst com per corregir els aspectes a millorar. 

25anys



PRIMER TORN

En el primer torn, hi han participat jugadors d’edat pre-infantil i infantil. Tots provenien dels millors 
clubs i escoles del país. Un total de 32 tècnics han col·laborat en el treball efectuat. 

El coordinador ha estat Jaume Rovira i els caps del programa “d’Entrenament personal” l’han 
portat a terme: Jordi Anglada, Manel Blanco, David Bosch, Xavi Dorio, Marc Guillem i Joan 
Martinez. 

L’Àngel Lázaro i l’Ester Fornells com a fisioterapeutes, han aconseguit mantenir actius i preparats 
als jugadors. 

Del treball audiovisual i manteniment de l’Estada “on line” se n’han ocupat el Marc Guillem i el 
Roger Orriols respectivament. 

DISTINCIONS: 

Accèssit a premi “Pencaire”:  Raül Segura  (CB Lliça d’Amunt) 
Premi “Pencaire”:    Andrew Ramirez (CB Torrelodones) 
Campió Tir de 2:    Roger Renau (F.C. Barcelona) 
Campió Tir de 3:   Roger Renau (F.C. Barcelona) 
Campió Tirs Lliures:   Daniel Artiz  (St. Josep Girona)
Campió 1x1:     Adrià Martinez (St. Josep Badalona) 
Premi Major Projecció:  Ramón Vila  (F.C. Barcelona) 
Premi MVP (Millor jugador):  Pablo Hernandez (Rosalia de Castro-Galícia)
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SEGUNDO TURNO

En aquest torn, apart dels jugadors d’edat cadet, han participat cinc seleccionats infantils. Trenta-
tres tècnics han treballat en les diferents sessions d'entrenament. 

Els coordinadors han estat Raül Martinez i Miquel Bricullé exercint com a responsables de les sis 
estacions “d'Entrenament personal”: Imanol Adan, Fèlix Bañobre, Andrius Brusokas, Oscar de 
Paula, Jorge Montané i Sergi Sanchez. 
Hem comptat amb l’entrenador marroquí Naoufal Uariachi i, acompanyant a l’Andrius, el també 
lituà Rolandas Rakutis.

Els “fisios” han estat: Sergi Guardia i David de Toro. 

DISTINCIONS:

Campió Triples:   Adrià Duch  (Valencia Básket)
Campió de Tir de 2:   Jordi Llopis  (Valencia Básket)
Campió Tirs Lliures:   Miguel Cerezo  (CB Torrelodones - Madrid)
Campió 1x1:     Adrià Duch  (Valencia Básket)
Premi “Exemplar”:   Marc Gimenez (C.B. Tarragona) 
Premi Major Projecció:   Jonathan Barreiro (Sant Yago - Galicia)
Premi MVP (millor jugador): Adrià Duch  (Valencia Básket)
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TERCER TORN

El tercer torn, apart dels júniors també hi han participat 12 jugadors d'edat cadet. Un total de 34 
tècnics han portat a terme el treball proposat i també hem comptat amb l’entrenador escocès 
Ádrian Flynn.

La coordinació l’ha portada el Jordi Serra amb l’ajut del David de Juan. S’han responsabilitzat de 
les sis estacions “d'Entrenament personal”: Imanol Adan, Felix Bañobre, Esteve Caballol, Marc 
Guillem, Jordi Martí i Raül Martínez. 

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

DISTINCIONS:

Campió Triples:   Alberto Gonzalez (Adaba - Almeria)  
Campió de Tir de 2:   Xavier Moix  (FC. Barcelona) 
Campió Tirs Lliures:   Gonzalo Santana (CB. Gran Canaria) 
Campió 1x1:     Joan Pau Pilan (CB. Cornellà)
Jugadors exemplars:   Albert Agustí (St. Josep Girona)

Carlos Toledo (CB. Murcia) 
Martí Gamarra (C.N. Sabadell)

Premi Major Projecció:   Mikel Esnaola (Easo - San Sebastián)  
Premi MVP (millor jugador): Joan Pau Pilan (CB. Cornellà)
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JUGADORS - PRIMER TORN

TÈCNICS - PRIMER TORN



JUGADORS - SEGON TORN

TÈCNICS - SEGON TORN



JUGADORS - TERCER TORN

TÈCNICS - TERCER TORN


