
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. 
 

Campionats de Catalunya Universitaris 
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 i masculí, bàsquet masculí i femení, voleibol masculí i femení, 
rugbi masculí , handbol masculí i femení, rugbi 7 femení, waterpolo masculí i hoquei patins. 
Aquest any hem recuperat l’equip de futbol sala masculí i hem aconseguit fer l’equip d’handbol 
femení. 
 
Tots els esportistes han representar a la UdG de forma molt digne i amb resultats diversos, 
destacant el bàsquet femení que va quedar Campiones de Catalunya Universitàries, lluitant 
en la final contra la UB i guanyant per 82 a 67.  

 
 
L’equip d’hoquei patins de la UdG ha quedat campió de Catalunya Universitari davant de 
bons equips cpm la UPC i UVic, la competició era mixta i la UdG teniem 2 integrants 
femenines a l’equip. 
 
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.  
 
L’handbol masculí  després d’arribar a la fase final de Lloret va perdre a la semifinal contra 
l’UAB per un ajustat 35-38, finalment la UAB va quedar campiona de Catalunya Universitària 
d’handbol, cal destacar el bon nivell de joc de l’equip al llarg de tota la temporada. 
 
El futbol masculí, amb molta mala sort va ser eliminat a la semifinal de Lloret contra la UPF a 
la pròrroga i amb gol d’or. Tot i el bon nivell del nostre equip de futbol aquest any tampoc 
varem poder arribar a la final. Esperem que el proper curs si ho aconseguim. 

 
El voleibol masculí es va classificar per jugar la semifinal contra la UAB, partit disputat a 
Girona i que finalment es va perdre de forma molt ajustada per 2 a 3. 

 



Per primer any varem fer equip d’handbol femení on es varen fer 3 jornades, amb 3 equips 
participants, UdG, UB, UdL, cal destacar la progressió feta per l’equip de la UdG en aquest 
campionat i desitjar que pugem donar-li continuïtat a l’equip. 

 
 
El rugbi femení , en la modalitat de rugbi 7 ens ha representat de forma molt digne als 
Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris. Els de Catalunya s’han jugat en tres jornades, 
una a Barcelona, una a Vic i una a Lleida.  

 
 
El rugbi masculí, el bàsquet masculí, el voleibol femení, i el futbol sala masculí i 
femení no s’han classificat per la fase final. 
 
 
 

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

Futbol masculí bronze 
Rugbi masculí 5è classificat 

Waterpolo masculí plata 
Hoquei patins or 

Voleibol femení 7è classificat 
Voleibol masculí bronze 
Bàsquet masculí 6è classificat 
Handbol masculí bronze 
Bàsquet femení or 

Futbol sala masculí 7è classificat 
Futbol sala femení 7è classificat 

Rugbi 7 femení bronze 
Handbol femení bronze 

 
 

Participants de la Universitat de Girona 
Futbol masculí 24 participants 
Rugbi masculí 35 participants 

Waterpolo masculí 13 participants 
Hoquei patins 12 participants 

Voleibol femení 15 participants 
Voleibol masculí 13 participants 
Bàsquet masculí 16 participants 
Handbol masculí 23 participants 
Bàsquet femení 12 participants 



Futbol sala femení 13 participants 
Rugbi 7 femení 18 participants 

Participants per sexe 
Masculí Femení 

134 participants 60 participants 
Participants totals 

194 participants 
 
 
Pel que fa a la representació de la UdG als esports individuals, cal destacar les 4 medalles d’or , 
les 8 de plata i les 8 de bronze, a més de l’amplia participació tant en número de gent com en 
diferents esports. 
Hem participat en els següents esports: 
Atletisme, bàdminton, btt, btt orientació, cros, duatló, escacs, escalada, esgrima, esports 
d’hivern, judo, marató, natació, orientació, pàdel, raid d’aventura, takwondo, tennis, tennis 
taula i volei platja 
 

 
Aquest curs 2007/2008 la UdG s’ha responsabilitzat de la organització del Campionat de 
Catalunya Universitari de Btt  a Sant Gregori, 3ª jornada d’handbol femení, el de Tennis a les 
Guixeres de Salt , el de Orientació a Girona , el de BTT orientació a Girona i el raid 
d’aventura de Banyoles. Per poder desenvolupar aquests campionats hem comptat amb la 
col·laboració de: 
 

• Campionat de Catalunya Universitari de Btt: 
Club Ciclista Sant Gregori El Llémena 
Ajuntament de Sant Gregori 

 
 
• Campionat de Catalunya Universitari de Orientació: 

Aligots 

 
 

• Campionat de Catalunya Universitari de Btt orientació: 
Aligots 



 
 

• Campionat de Catalunya Universitari de raids d’aventura: 
Ajuntament de Banyoles 
Club Natació Banyoles 
Aligots 
Albert Roca 

 
 

• Campionat de Catalunya Universitari de tennis: 
Màgister tennis 

 
 

• 3ªJornada d’handbol femení: 
Ajuntament de Fornells 

 
 
 
 

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

Esport Masculí Femení Total 
Atletisme 1 participants 3 participants 4 participants 

BTT 11 participants  11 participants 
Badminton 1 participant  1 participant 



Cros 4 participant  4 participant 
Duatló 3 participants  3 participants 

Escalada 4 participants  4 participants 
Esgrima 2 participant  2 participant 

Judo  1 participant 1 participant 
Marató 2 participant  2 participant 
Natació 2 participants  2 participants 

Orientació 10 participants  10 participants 
Btt-Orientació 10 participants  10 participants 

Padel 2 participant 2 participant 4 participants 
Raid aventura 7 participants  7 participants 

Snowboard 3 participants  3 participants 
Taekwondo 2 participants 2 participant 4 participants 

Tennis 4 participants 4 participant 8 participant 
Tennis taula 4 participants  4 participant 
Volei platja 2 participants  2 participant 

  Total masculí Total femení Total 
 74 participants 12 participants 86 participants 

Medallistes de la Universitat de Girona 
Atletisme Daniel Rodríguez Plata en disc 

Gemma Brisa Plata javelina 
Elia Vallés Or en 800 metres llisos 

Btt Enric Martorell Bronze 
Btt per equips Enric Martorell,Carles 

Domingo, Andreu Nadal 
Plata 

BTT Orientació Carles Domingo Or 
 Albert Roca Pata 
 Marc Masó Bronze 

Duatló Carles Domingo Bronze 
Escalada Oleksiy Crevmanovych Or 
Natació Sergio Aznar Bronze en 50 metres braza 

 Plata en 50 m. papallona 
Orientació Carles Domingo Bronze 

Tennis taula Ignasi Arranz, Joaquim 
Creixell 

Bronze dobles 

Tennis Ignasi Villacampa, Oriol 
Martí, Jordi Lorenzo, Pau 

Royo, Anna Gomez, Sandra 
Tena, Marta de Pablo, 

Meritxell Almato 

Plata per equips 

Taekwondo Dani Losada Bronze combat 
Montse Salmeron Bronze combat 

Ricard Pérez Plata en pumse 
Ana Belen Villena Plata en pumse 

Raid Aventura Carles Domingo, Lluís Mas Or 
 Joaquim Roca, Marc Masó Plata 

Medaller 
Or 4 medalles Plata 8 medalles Bronze 8 medalles 

 
 

Campionats de Catalunya Universitaris  



Participants per sexe 
Masculí Femení 

Individuals  74 participants Individuals  12 participants 
equips 134 participants equips 60 participants 

Participants totals 
Masculí Femení 

208 participants 72 participants 

Total  280 participants 
 

Campionats d’Espanya Universitaris 
 
La participació de la Universitat de Girona als Campionats d’Espanya Universitari 
d’esports d’equip s’ha desenvolupat de forma molt correcta amb la participació de l’equip de 
bàsquet  femení i de l’equip de rugbi femení a la fase final dels Campionats. 
 
L’equip de bàsquet femení va participar als Campionats d’Espanya Universitaris que es van 
jugar a Castelló i el nostre equip va fer un gran paper, quedant terceres i per tant medalla de 
bronze. 

 
 
L’equip de rugbi femení va participar a la fase final sense massa sort i no va poder passar el 
tall de grup. 

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

 
 
Cal destacar la medalla de plata aconseguida per Ignasi Villacampa en la modalitat de individuals  
masculins de tennis. 

 



La UdG varem aconseguir la medalla de bronze per equips en tennis taula. 

 
 

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

Bàsquet femení Fase final 
Rugbi 7 femení Fase final 

Participants de la Universitat de Girona 
Bàsquet femení 12 participants 
Rugbi 7 femení 14 participants 

Participants per sexe 
Masculí Femení 

0 participants 26 participants 
Participants totals 

26 participants 
 

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

Esport Masculí Femení Total 
Atletisme  3 participant 3 participant 

Escacs 3 participants  3 participants 
Esgrima 1 participant  1 participant 

Orientació 3 participants  3 participants 
Natació 1 participant  1 participant 

Cros 4 participants  4 participants 
Rem 8 participants  8 participants 

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

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

Volei platja 2 participants  2 participant 
Judo  1 participant 1 participant 

  Total masculí Total femení Total 
 31participants 9 participants 40 participants 

Medallistes de la Universitat de Girona 
Tennis Ignasi Villacampa  Plata en individuals 

Bàsquet femení Equip bàsquet femení Bronze 
Tennis taula Equips Bronze 

 

Campionats d’Espanya Universitaris  
Participants per sexe 

Masculí Femení 
Individuals  31 participants Individuals  9 participants 

equips 0 participants equips 26 participants 
Participants totals 

Masculí Femení 



31 participants 35  participants 
Total 66 participants 

 

Competicions internacionals i altres 
 
Pel que fa a les competicions internacionals, 227 esportistes de la UdG ens han 
representat en competicions internacionals i encontres amistosos 
 
Aquest any el Servei d’Esports de la UdG hem col·laborat en l’organització del Campionat 
Europeu de Rem organitzat a Banyoles els dies 5, 6, 7 i 8 de Setembre a la seu del Club 
Natació Banyoles i a més hem participat amb 6 esportistes, 4 nois i 2 noies. Cal destacar el 
primer lloc aconseguit per Oriol Pueyo i Pau Vela en M 2-  i el tercer lloc aconseguit per Oriol 
Pueyo, Pau Vela, J.L.Fernández i Àngel Alonso en M4x. 

 
 
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 7 masculí i un equip de rugbi 7 femení íntegrament 
gironí, hi van participar 18 nois i 10 noies, 28 en total. 
 
L’equip de rugbi de la UdG també ha participat a la Copa Tramuntana de Rugbi Xlll, on s’han 
fet tres jornades amb 3 universitats participants, Universitat de Perpinyà, Universitat de 
Montpeller i la Universitat de Girona. La Universitat de Girona i la de Montpeller hem 
participat amb equip masculí i femení i la Universitat de Perpinyà només amb equip masculí 

 
 
 

Campionats internacionals i altres 
Participants per sexe 

Masculí Femení 
Paris rugbi 18 participants Paris rugbi 10 participants 

Rugbi Irlanda 27 participants Rugbi Irlanda 15 participants 
Lliga rugbi Xlll, 

Perpinyà 
18 participants   

Lliga rugbi Xlll, 
Montpelier 

17 participants Lliga rugbi Xlll, 
Montpelier 

7 participants 

Lliga rugbi Xlll, 
Girona 

25 participants Lliga rugbi Xlll, 
Girona 

9 participants 

Amistosos 45 participants Amistosos 30 participants 
Rem Europeu 4 participants Rem Europeu 2 participants 

Participants totals 



Masculí Femení 
154 participants 73  participants 

Total  227 participants 
 
 

Resum participants 
Participants per sexe 

Masculí Femení 
Campionats de Catalunya 

Universitaris 
Campionats de Catalunya 

Universitaris 
208 participants 72 participants 

Campionats d’Espanya Universitaris Campionats d’Espanya Universitaris 
31 participants 35 participants 

Campionats internacionals i altres Campionats internacionals i altres 
154 participants 73 participants 

Participants totals 
Masculí Femení 

393 participants 180  participants 

Total  573 participants 
 
 


