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El bàsquet dels USA
ve a casa per Nadal

Del 27 al 31 de desembre el bàsquet made 
in USA té una cita en Sant Quirze del Vallés, 
Barcelona. Entrenadors estatunidencs de re-
ferència oferiran un campus organitzat de 
manera conjunta per Offlimits Camps i el Sant 
Quirze Bàsquet Club.
Aquesta és la tercera edició d’un campus dife-

rent i especial, perquè el bàsquet nord-ame-
ricà ho és. La meca, el somni, el referent ve 
a casa perquè el puguin gaudir no només els 
jugadors i les jugadores del Sant Quirze sinó 
qualsevol esportista de base que vulgui viure 
una experiència inoblidable i millorar les se-
ves habilitats tècniques. En paraules de Joan 
Antoni Campos, Director Tècnic del Sant Quir-
ze: “estem acostumats a basar les metodolo-

gies en el bàsquet de l’est, en canvi, en aquest 
campus apostem per portar el know how del 
millor bàsquet del món i posar-lo a disposició 
dels nostres joves esportistes, que és quelcom 
diferent al que han vist sempre”.
Offlimits Camps té experiència en 
l’organització d’aquests campus als Estats 
Units i l’exporta aquí amb la idea de conver-
tir-los en una referència del bàsquet americà 

al sud d’Europa.
L’oferta del desembre no es limita al bàsquet 
sinó que afegeix l’anglès com a llengua vehi-
cular dels entrenaments i partits, conèixer la 
ciutat de Barcelona amb sortides i plans i con-
viure amb altres noies i nois que estimen el 
bàsquet. En definitiva, una vivència enriqui-
dora esportivament i personalment per a to-
thom que hi participa.

Jessica Pérez

Tota la tecnificació es fa íntegrament en anglès, 
el que suposa una millora exponencial en el 
domini de l’idioma dels participants.

 Offlimits Camps i el Sant Quirze Bàsquet Club 
organitzen un campus a l’estil nord-americà, 

amb entrenadors vinguts dels Estats Units.
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