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Qui som?
A.B. Elitejove és una associació independent que té per finalitat el foment i la 
pràctica  del  bàsquet  en  la  seva  vessant  formativa,  essent  les  “Estades”  el 
màxim exponent de la seva activitat. Al llarg dels més de 28 anys, hem assolit 
una gran acceptació dins l’àmbit del bàsquet formatiu i se’ns considera un dels 
millors “campus” de tecnificació d’Europa. 

Ens dirigim a jugadors amb un bon nivell tècnic que vulguin perfeccionar els 
seus  coneixements  a  través  d'un  programa  confeccionat  per  especialistes. 
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,  seleccionant 
exclusivament en funció de la seva qualitat i predisposició.
Oferir la inscripció a un estricte preu de cost és un altre punt que ens diferencia 
clarament  de  la  resta  d'oferta  d'activitats  similars,  tant  de  les  marques 
comercials com dels federatius o de clubs. 

Alhora, tenim especial cura de proporcionar als jugadors uns serveis adaptats a 
l’important desgast físic al que estan sotmesos, tenint en compte l’alimentació i 
la prevenció i el tractament de lesions.

És amb aquesta atenció, que ens caracteritza, que aconseguim reunir un grup 
de jugadors  de característiques molt homogènies i que provenen de les millors 
escoles i equips del país i 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.



        

XXVIII “ESTADA” Elitejove - Solsona

L'edició 2014 d’Elitejove s’ha celebrat del 6 de juliol al 26 de juliol a la ciutat de 
Solsona que, com sempre, ens ha ofert la seva hospitalitat.

El cor de la proposta d’enguany ha estat la millora en el treball tècnic, focalitzat 
en dos tipus d’entrenaments: un per a fonaments de mans (bot i passada) i un 
segon per  a fonaments de peus (sortides i  parades).  Aquests  treballs  estan 
adaptats a les edats i coneixements dels jugadors participants.

També s’han treballat diferents translacions dels fonaments cap el joc, tant en 
l’aspecte  individual  com en  el  col·lectiu.  Així  el  primer  torn  (amb  jugadors 
júniors) ha estat dedicat principalment a la pràctica dels bloquejos tant directes 
com indirectes, el segon (amb jugadors infantils) a les opcions que dóna el joc 
de passar i moure's i el tercer (amb jugadors cadets) a les diverses maneres 
d’aprofitar els blocs indirectes.

En els  tres torns hem comptat  amb un total  de 210 jugadors i  més de 90 
col·laboradors i  convidats  que han aconseguit  donar un gran nivell  tècnic  a 
l’Estada 2014.

La millora en els mitjans audiovisuals ens ha permès portar a terme un treball 
molt individualitzat tant en la correcció dels moviments tècnics que es pretenien 
executar  com en  la  presa  de  decisió  en  situació  de  joc  real.  També  s’han 
realitzat sessions diàries de vídeo, tant per a presentar als jugadors el treball 
previst com per a corregir els aspectes a millorar.



PRIMER TORN

Han participat 70 jugadors d’edats júniors i cadets. L’equip tècnic ha constat de 
24  entrenadors  i  3  fisioterapeutes  coordinats  per  Raúl Martínez.  També  ha 
col·laborat com a convidat en Joan Albert Cuadrat, membre del Gabinet Tècnic 
de la Federación Española de Baloncesto.

    



Distincions pels jugadors del primer torn:
         

Competició de triples:          Alejandro Pérez (C.B.Prat)

Competició de tirs lliures:    Arnau Doñate (CBiUM – Manresa)

Competició 1x1:          Martí Sánchez (Bàsquet Samà – Vilanova i la Geltrú)

Premi al millor Aprofitament: Quim Vallvé (A.E. Sedis – La Seu d`Urgell)

Pencaire:                                  Adrià Ribas (C.B.Tarragona)

Premi a la millor Projecció: Alexander Agerskov (Varloese Basketball-Dinamarca)

Premi al millor jugador “MVP”: A l´haver-hi més d`un jugador amb la
                                                mateixa puntuació no s`ha atorgat

    
      Premi a la millor Projecció                      Premi al millor Aprofitament 
            Alexander Agerskov                                        Quim Vallvé
(Varloese Basketball– Dinamarca)               (A.E.Sedis – La Seu d`Urgell)

Fa el lliurament Lluis X. Gonzalez, regidor 
d’esports de l’Ajuntament de Solsona 



    
                    Pencaire Competició de tirs lliures
         Adrià Ribas (C.B.Tarragona)           Arnau Doñate     (CBiUM – Manresa)  

                 



SEGON TORN

Setanta  jugadors d’edat infantil han pres part en aquest torn. L’equip tècnic ha 
estat  composat  per  24  entrenadors  i  2  fisioterapeutes  coordinats  per  Marc 
Guillem  i  Oscar  de  Paula.  Com ha  tècnics  convidats  hem comptat  amb  la 
participació  de Xavier Garcia  (ex-entrenador  ACB Básquet Manresa) i  Marcel 
Roca (Sant Josep de Badalona).

            

                                  



Distincions pels jugadors del segon torn:

Competició de triples:          Sergi Quintana (F.C.Barcelona) 

Competició de tirs lliures:          Noah Früh (CBS Zürich – Suïssa)

Competició de 1x1:          Victor Sánchez (UB Sant Adrià)

Premi al jugador “Pencaire”: Asier Baro (C.B.Prat)

Premi al millor Aprofitament: Noah Früh (CBS Zürich – Suïssa)

Premi a la millor Projecció: Alex Esteban (F.C.Barcelona)

Premi al millor jugador “MVP”: José Luis Ibáñez (Lucentum Alicante)

    
         Premi al millor jugador “MVP”               Premi a la millor Projecció
   José Luis Ibáñez (Lucentum Alicante)         Alex Esteban (F.C.Barcelona)
    
   Fa el lliurament David Rodriguez, Alcalde 
   de l’excel·lentissim Ajuntament de Solsona. 



             
    Premi al millor aprofitament                               Competició de 1x1
   Noah Früh (BCS Zúrich-Suíssa)                      Victor Sánchez (UB Sant Adrià)



TERCER TORN

Amb  70  jugadors  d’edat  cadet,  un  equip  tècnic  de  21  entrenadors  i  2 
fisioterapeutes coordinats per Manel Blanco, Albert Bataller i Raül Galobardes 
han portat  a  terme el  programa establert.  Hem comptat  amb Mateo  Rubio 
(seleccionador nacional de l'Uruguai) com a col·laborador especial. 

        

     



Distincions pels jugadors del tercer torn:

Competició de triples:          Edu Vázquez (U.E.Mataró)

Competició de tirs lliures:          Dani Garcia (U.E.Mataró)

Competició de 1x1:          Oscar Pérez (San Yago - A Coruña)

Premi al jugador “Pencaire”: Dani Garcia (U.E.Mataró)

Premi al millor Aprofitament: Sami Uariachi (FUS Rabat-Marroc)

Premi a la major Projecció: Augusto Carrara (Starwings Basel - Suïssa)

Premi al millor jugador ”MVP”: Joan Francesc Bernacer (St.Josep CTEIB-Mallorca)

               
       Premi al millor jugador ”MVP”                      Competició de 1x1
        Joan Francesc Bernacer               Oscar Pérez  (San Yago – A Coruña)
      (St.Josep CTEIB – Mallorca)                 

Fa el lliurament Sara Alarcon, regidora de 
cultura de l’Ajuntament de Solsona

                



               
       Premi al millor Aprofitament                    Premi al jugador “Pencaire”
     Sami Uariachi (FUS Rabat-Marroc)                 Dani Garcia (U.E.Mataró)



 

 



  
Sponsors i Col·laboradors

Finalment no ens queda més que agrair als nostres col·laboradors i sponsors la 
seva generositat i esforç, en aquests temps tan difícils. 
D'aquesta manera ens permeten continuar amb la nostra activitat formativa, de 
millora, desenvolupament i aprenentatge dels fonaments, acompanyant així a 
les noves generacions del nostre estimat esport.

 
Ajuntament de Solsona

                 

                                   

  




