
Pel que fa a la competició externa (Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris i 
altres competicions de la UdG) cal destacar la participació i el bon paper fet pels 
nostres representants. 
 
Pel que fa als esports d’equip la UdG hem participat als Campionats de Catalunya 
Universitaris d’esports d’equip en les següents modalitats: 
Futbol masculí, futbol sala femení, bàsquet masculí i femení, voleibol masculí i femení, 
rugbi masculí , handbol masculí, rugbi 7 masculí i femení, waterpolo masculí i hoquei . 
 
Tots els esportistes van representar a la UdG de forma molt digne i amb resultats 
diversos, destacant el rugbi masculí que va quedar segon ,lluitant en la final fins 
l’últim minut amb la UB, en la final que es va disputar a Lleida, el waterpolo masculí 
que com sempre és un dels equips que sempre manté un alt nivell de joc, que va 
quedar en un meritori 2n lloc, el bàsquet femení va quedar en segon lloc, perdent a 
la final que es va fer a Lloret de Mart contra la UPF. 
 
Els equips de voleibol masculí, futbol masculí i handbol masculí també van participar en 
la fase final que es va disputar a Lloret de Mar 
 
Pel que fa a la representació de la UdG als esports individuals, cal destacar les 7 
medalles d’or , les 7 de plata i les 3 de bronze, a més de l’amplia participació tant en 
número de gent com en diferents esports. 
 
Aquest curs 2006/2007 la UdG s’ha responsabilitzat de la organització del Campionat 
de Catalunya Universitari de Btt  a Sant Gregori, el de Pitch & putt a Fornells, el de 
Tennis a les Guixeres de Salt i com sempre hem organitzat la última jornada de rugbi a 
7 a les instal·lacions del GEiEG de Palau amb barbacoa inclosa 
 
Tres esportistes de la UdG han estat anomenats com a millors esportistes en la seva 
especialitat dels Campionats de Catalunya Universitaris del curs 2006/07 
Enric Martorell en BTT 

 
Borja Vidal en Snow 
 
Ignasi Villacampa en Tennis 

 
 

 
 



 
 
 

Campionats de Catalunya Universitaris d’esports d’equip 
Classificacions de la Universitat de Girona 

Futbol masculí 3r classificat 
Rugbi masculí 2n classificat 

Waterpolo masculí 2n classificat 
Hoquei patins 5è classificat 

Voleibol femení 7è classificat 
Voleibol masculí 5è classificat 
Bàsquet masculí 5è classificat 
Handbol masculí 3r classificat 
Bàsquet femení 2n classificat 

Futbol sala femení 7è classificat 
Rugbi 7 femení 2n classificat 
Rugbi 7 masculí 3r classificat 

Participants de la Universitat de Girona 
Futbol masculí 23 participants 
Rugbi masculí 37 participants 

Waterpolo masculí 14 participants 
Hoquei patins 12 participants 

Voleibol femení 17 participants 
Voleibol masculí 10 participants 
Bàsquet masculí 14 participants 
Handbol masculí 23 participants 
Bàsquet femení 10 participants 

Futbol sala femení 12 participants 
Rugbi 7 femení 14 participants 
Rugbi 7 masculí 24 participants 

Participants per sexe 
Masculí Femení 

157 participants 53 participants 
Participants totals 

210 participants 
 

Campionats de Catalunya Universitaris d’esports individuals 
Participants de la Universitat de Girona 

Esport Masculí Femení Total 
Atletisme 7 participants 6 participants 13 participants 

BTT 24 participants  24 participants 
Cros 2 participant  2 participant 

Esgrima 1 participant  1 participant 
Judo 1 participant  1 participant 

Marató 1 participant  1 participant 
Natació 5 participants 1 participant 6 participants 

Orientació 1 participants  1 participants 
Raid aventura 4 participants  4 participants 

Snowboard 4 participants 1 participant 5 participants 
Taekwondo 3 participants 2 participant 5 participants 

Tennis 4 participants 4 participant 8 participant 
Tennis taula 4 participants 2 participants 6 participant 



Volei platja 2 participants 4 participant 6 participant 
  Total masculí Total femení Total 

 63 participants 20 participants 83 participants 
Medallistes de la Universitat de Girona 

Atletisme Genny Serra Plata en salt de llargada 
Alma Corral Plata en 400 metres llisos 
Elia Vallés Plata en 800 metres llisos 

Judo G. Morales Plata en – de 66 kgr  
Taekwondo J.E. Bonjoch Or en – de 58 Kgr 

Joel Lee Or pumse 
Vanesa Santalla Or en +de 72 kg 

A.B. Villena Plata en pumse 
Natació Sergio Aznar Bronze en 50 metres braza 

Jordi Robirola Plata en 400 metres 
Jordi Robirola Bronze en 50 m. papallona 
Jordi Robirola Bronze en 100 m. papallona 

Btt Enric Martorell Or 
Volei platja Ricard Cepero, Albert Soley Plata 
Snowboard Borja Vidal Or 

Btt per equips Enric Martorell,Carles 
Domingo, Miquel Labarta, 

Marc Whitelaw 

Or  

Tennis Sergi Daranas, Ruben Vila, 
Ignasi Villacampa, Oriol 

Martí, Jordi Lorenzo,Ariadna 
Berdala, Anna Gomez, 

Sandra Tena, Marta Gallardo 

Or 

Raid Aventura Albert Roca, Carles 
Domingo 

Bronze 

 
 

Campionats de Catalunya Universitaris  
Participants per sexe 

Masculí Femení 
Individuals  63 participants Individuals  20 participants 

equips 157 participants equips 53 participants 
Participants totals 

Masculí Femení 
220 participants 73 participants 

Total  293 participants 
 
 
La participació de la Universitat de Girona als Campionats d’Espanya Universitari 
s’ha desenvolupat de forma molt correcta amb la participació de l’equip de bàsquet  
femení i de l’equip de rugbi masculí a la fase sector dels Campionats i sense massa sort 
ja que cap dels dos equips van aconseguir passar la fase i amb la participació de l’equip 
de rugbi femení a la fase final del Campionat de rugbi 7, passant com a segones de grup 
a vuitens de final i sent eliminades per les subcampiones d’Espanya Universitàries 
 



 
 
Pel que fa als esports individuals hem participat en atletisme, tennis taula, escacs, 
orientació, taekwondo, volei platja, tennis, esgrima , judo, padel , cros i rem. 
 

 
 

Cal destacar la medalla d’or aconseguida en la modalitat de dobles masculins de tennis, 
format per Ruben Vilà i Ignasi Villacampa i les  tres medalles de plata  en rem, el 2xSF 
de  Mar Bosch i Alexandra Girard, el 2-SM d’Oriol Pueyo i Pau Vela, i 1xSF de la Mar 
Bosch 
 

 
 
 

Campionats d’Espanya Universitaris d’esports d’equip 
Classificacions de la Universitat de Girona 

Bàsquet femení Fase sector 
Rugbi masculí Fase sector 

Participants de la Universitat de Girona 
Bàsquet femení 12 participants 
Rugbi masculí 28 participants 

Participants per sexe 
Masculí Femení 

28 participants 12 participants 
Participants totals 



40 participants 
 

Campionats d’Espanya Universitaris d’esports individuals 
Participants de la Universitat de Girona 

Esport Masculí Femení Total 
Atletisme  1 participant 1 participant 

Escacs 2 participants  2 participants 
Esgrima 1 participant  1 participant 

Orientació 3 participants  3 participants 
Cros 3 participants  3 participants 
Rem 8 participants 2 participant 10 participants 

Taekwondo 1 participant 1 participant 2 participants 
Tennis 3 participants 3 participant 6 participant 

Tennis taula 2 participants 2 participants 4 participant 
Padel 2 participants 2 participants 4 participant 

Volei platja 2 participants 2 participant 4 participant 
Judo 1 participant  1 participant 

  Total masculí Total femení Total 
 28 participants 13 participants 41 participants 

Medallistes de la Universitat de Girona 
Tennis Ignasi Villacampa i Ruben Vilà Or en dobles 
Rem 2xSF Mar Bosch i Alexandra 

Girard 
Plata 

2-SM Oriol Pueyo, Pau Vela Plata 
1xSF Mar Bosch Plata 

 

Campionats d’Espanya Universitaris  
Participants per sexe 

Masculí Femení 
Individuals  28 participants Individuals  13 participants 

equips 28 participants equips 12 participants 
Participants totals 

Masculí Femení 
56 participants 25  participants 

Total  81 participants 
 
Pel que fa a les competicions internacionals, 194 esportistes de la UdG ens han 
representat fora de les nostres fronteres. 
Equip de Rugbi de la UdG  
A França, concretament París, va ser l’escenari d’una competició de rugbi universitari 
amb participació gironina en un equip de rugbi 15 compartit amb estudiants de la 
Universitat de Perpinyà. i un equip de rugbi 7 femení íntegrament gironí, hi van 
participar 14 nois i 10 noies, 24 en total. 
 



 
 
L’equip de rugbi de la UdG també ha jugat un partit amistós en la seva gira anual per 
Rumania, amb 29 jugadors, empatant el partit en els últims minuts 
 
 
El curs s’ha tancat recentment amb la participació del nostre equip de rem al 
Campionat d’Europa Universitari disputada a la localitat francesa de Brive en les 
modalitats de M8+, M4-  i LM2X. Amb un destacable 4rt lloc en el M4-, amb un total 
de 10 esportistes. 
 
 
 
 

Campionats internacionals i altres 
Participants per sexe 

Masculí Femení 
    
    

Paris rugbi 14 participants Paris rugbi 10 participants 
Rumania 29 participants   

Lliga rugbi Xlll, 
Perpinyà 

19 participants   

Lliga rugbi Xlll, 
Montpelier 

15 participants   

Lliga rugbi Xlll, 
Girona 

23 participants   

    
Participants totals 

Masculí Femení 
100 participants 10  participants 

Total  110 participants 
 
 
 


