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MEMÒRIA RESUM DEL SERVEI D’ESPORTS 2008-09 

 
SOCIS 

 

El Servei d’Esports ha tancat el curs amb un total de 3.404 socis: 2.116 homes i 1.288 dones. La 
Facultat de Ciències ha estat el centre amb un major percentatge de socis entre els seus 
estudiants; un 39,7 % dels seus alumnes matriculats, seguit de prop per l’Escola Politècnica 
Superior amb un 37,5 %. 
 
És destacable el gran increment de socis dels col·lectius corresponents a familiars de socis i al 
d’ exestudiants de la UdG. 
 
Socis del Servei d’Esports 2008-09 
Estudiants 3.014 
PAS 77 
Personal acadèmic 128 
Familiars 104 
Exestudiants 81 
Total 3.404 

Socis del SdE per sexe

Dones
38%

Homes
62%

 
 
 
COMPETICIONS 

Pel que fa a les competicions esportives, hem 
comptat amb 2.408 participacions 
d’esportistes en 38 modalitats diferents, 
1.764 de les quals en campionats interns de 
la UdG, mentre que la resta ha representat 
la nostra universitat als Campionats de 
Catalunya i d’Espanya , i en competicions 
internacionals.  

Participacions en Competicions

Internes UdG
 1764

Internacionals 
190

C.Espanya 70

C. Catalunya 
384

Si parlem de resultats, a banda de les 47 medalles assolides als Campionats de Catalunya, no 
podem deixar de mencionar l’Ignasi Villacampa, tenista que ha aconseguit la medalla de plata als 
Campionats d’Espanya universitaris en la modalitat individual i que passarà a la història de 
l’esport de la nostra universitat per ser el primer en aconseguir una medalla en una 
Universíada (bronze a Belgrad en la modalitat de dobles). 
 
CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ 

 

El programa d’assignatures de lliure elecció del SdE ha ofert 32 activitats diferents, que han 
atret a 934 estudiants que s’hi han matriculat, dels quals el 50% han estat nois i el 50% noies. 
 
L’assignatura Introducció al tennis, amb 112 matriculats, ha estat la més sol·licitada., així com 
d’altres activitats desenvolupades a la natura com són Introducció a l’escalada, Equitació i maneig, 
o Introducció als esports de riu i muntanya. 
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ACTIVITATS DE LLEURE I PROMOCIÓ 

 

Fora de l’àmbit competitiu també hem gestionat un ampli programa d’activitats de lleure i 
promoció molt divers al llarg de tot el curs. 1.120 inscripcions, amb participació equitativa de 
nois i de noies, avalen l’acceptació de les més de  40 activitats diferents ofertes; curses de 
karts, esquiades, caminades, sortides en bici, taekwondo, sortides en kaiac, etc 
 
 

2.408 (54%)

934 (21%)

1.120 (25%)

Competicions

Crèdits lliure elecció

Lleure i promoció

Participació en activitats esportives

 
 
 

PREMI D’HONOR 

 
Com cada any el SdE atorga un Premi d’Honor a l’estudiant 
que, per la seva trajectòria esportiva, compromís, dedicació i 
esforç, s’ha fet mereixedor d’aquesta distinció. La guardonada 
del curs 2008-09 ha estat l’estudiant d’enginyeria tècnica en 
informàtica de gestió Roser Panosa Terris, qui, des de 2006, 
participa en les activitats del SdE: crèdits, competicions internes 
i campionats interuniversitaris. És la primera esportista de la 
UdG que guanya dues medalles d’or, en dues modalitats 
d’esports d’equip diferents dels Campionats de Catalunya 
Universitaris: bàsquet femení el 07/08 i Rugbi a 7 femení el 
08/09. 
 
 
Altres consideracions 

 
A banda d’aquestes dades generals, hi ha hagut dos esdeveniments especials que han marcat el 
funcionament del Servei d’Esports aquest curs. D’una banda, la inauguració de tres pistes de 
pàdel amb parets de vidre a la zona esportiva de Montilivi, amb una gran acceptació per part 
dels usuaris. I d’altra banda, la coordinació dels Campionats de Catalunya Universitaris. 
 
Si vols consultar informació més detallada pots entrar al apartat del Servei d’Esports de la 
Memòria de dades de la UdG del curs 2008-09: clica aquí 
 
 
 
 


