
Instal·lacions esportives  
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http://www.udg.edu/esports/Novetats/tabid/6929/language/ca-ES/Default.aspx


La Universitat de Girona gestiona la promoció 
de l’activitat física i la salut mitjançant el Servei 
d’Esports. Amb aquest objectiu cada curs 
ofereix a la comunitat universitària, i al seu 
entorn, programes transversals en l’àmbit de les 
competicions esportives, la formació, les 
activitats en el medi natural i el lleure esportiu, 
sempre orientats a millorar la qualitat de vida 
mitjançant la pràctica d’activitat física 
saludable. 

Un dels pilars fonamentals per a impulsar 
aquest objectiu es posar a disposició de la 
comunitat instal·lacions esportives suficients, 
que complementin la resta de serveis 
universitaris.  
 
La zona esportiva de la UdG concentra la 
majoria d’aquestes instal·lacions a la part alta 
del campus de Montilivi, just a sobre de l’estadi 
municipal de futbol. 

 
 

http://www.udg.edu/Portals/107/CARTA%20SERVEIS%20ESPORT.pdf
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http://www.udg.edu/esports/Obtenircr%C3%A8dits/tabid/6952/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/esports/Activitats/tabid/6967/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/esports/Activitats/tabid/6967/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/9112/language/ca-ES/Default.aspx


El Servei d’Esports obre de dilluns a diumenge. Els feiners de 8 a 
22h i els caps de setmana i festius de 9 a 14 h i de 16 a 21h.  

Clica la imatge per conèixer les indicacions per arribar a les instal·lacions del Servei d’Esports 

S’hi pot arribar a peu des del campus en només 5 minuts pel camí de vianants de 
darrera la tribuna preferent de l’estadi. Si es ve amb vehicle la zona esportiva 

disposa d’un aparcament amb 40 places. 
  

 

http://www.udg.edu/tabid/9112/language/ca-ES/Default.aspx


La UdG, amb vocació de servei a la societat gironina, obre la zona 
esportiva a tothom, amb preus preferents per a la comunitat universitària 

•  3 pistes de pàdel dobles 

•  2 pistes de pàdel individual 

•  3 pistes de tennis  

•  Pista poliesportiva: bàsquet/vòlei 

•  Camp de futbol 7 i futbol 5 

•  4 vestidors 

•  Oficines  

•  Aparcament per a 40 vehicles 

• Gimnasos M7 i M8 (al campus de Montilivi) 

• Gimnàs de la FEC (al campus del Barri Vell) 

Per a reservar una instal·lació només heu de trucar al 972 41 80 60 



Pàdel individual (2) Pàdel dobles (3) 

20 x 6 m, gespa artificial amb sorra de gra 
rodó sobre una base de formigó porós.  

Proveïdor: Grasstec 

20 x 10 m, gespa artificial amb sorra de gra 
rodó sobre una base de formigó porós. 

Proveïdor: Grasstec 



Pista 1 de Tennis Pista 2 de Tennis 

37,2 x 18,8 m , 3 capes de resina sintètica 
Grand Prix  sobre base asfàltica.   

Proveïdor: GreenSet 

36,2 x 18 m , 3 capes de resina sintètica 
Grand Prix  sobre base asfàltica.   

Proveïdor: GreenSet 



Pista poliesportiva Pista 3 de Tennis 

35,2 x 13,2 m , 3 capes de resina sintètica 
Grand Prix  sobre base asfàltica.   

Proveïdor: GreenSet 

34,4 x 21,8 m , 3 capes de resina sintètica 
PGS sobre base asfàltica.   

Proveïdor: GreenSet 



Futbol 5 (2) Futbol 7 

55,5 x 44,8 m , Gespa artificial iDNA 
llastrada amb sorra de quars verda i 

amortida per una sub-base de cautxú in situ 
sobre base asfàltica  

Proveïdor: Desso 

40 x 20 m , Gespa artificial iDNA 
llastrada amb sorra de quars verda i 

amortida per una sub-base de cautxú in situ 
sobre base asfàltica  

Proveïdor: Desso 



Vestidors noies Vestidors nois (2) 

27 m2. paviment antilliscant, 5 dutxes 
d’aigua calenta i armaris ARBA amb moneda 

recuperable. Calefacció gas natural 

21 m2. paviment antilliscant, 4 dutxes 
d’aigua calenta i armaris ARBA amb moneda 

recuperable. Calefacció gas natural  



Aparcament Atenció al públic 

62,5 m2. paviment de tarima sintètica. 
Climatització per bombes de calor.  

Connexió wifi UdG  

1.650 m2 per a 40 places d’aparcament no 
vigilat amb il·luminació artificial 



A banda de les instal·lacions concentrades a la zona esportiva de Montilivi el Servei d’Esports 
compta amb dos gimnasos als mòduls prefabricats M7 i M8 del campus de Montilivi,  

per a realitzar-hi activitats dirigides en grup i competicions de tennis taula. 
Per donar servei al Campus del Barri Vell també es programen activitats, en funció de la  

disponibilitat horària, al gimnàs de la Facultat d’Educació i Psicologia. 

Clica la imatge per accedir a Google Maps 

Campus Montilivi Campus Barri Vell 

Clica la imatge per accedir a Google Maps 

https://www.google.es/maps/@41.9634592,2.8293533,175m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@41.9852876,2.8281337,235m/data=!3m1!1e3


Gimnàs M8 del Campus de Montilivi 

Consulta AQUÍ els Crèdits 
ECTS programats al M8 

Consulta AQUÍ les Activitats 
Dirigides programades al M8 

145 m2. paviment de tarima sintètica. Climatització per bomba de 
calor. Sonorització i material per a activitats dirigides 
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Gimnàs M7 del Campus de Montilivi 

119 m2. paviment de tarima sintètica. Climatització per bomba de calor. Sonorització i material per a 
activitats dirigides. El setembre del 2016 entrarà en servei en aquest espai  

la sala de fitness amb màquines de càrdio i musculació 



Gimnàs de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) 

Consulta AQUÍ els Crèdits CTS 
programats al Gimnàs FEP 

Consulta AQUÍ les Activitats 
Dirigides del Gimnàs FEP 

205 m2. paviment de tarima sintètica. Calefacció central de gas natural.  
Sonorització i material per a activitats dirigides 
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www.udg.edu/esports 

972 41 80 60   ·   esports@udg.edu 

http://www.udg.edu/esports
https://www.facebook.com/UdGEsports?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/UdGEsports
https://www.youtube.com/user/ServeiUdGEsports/videos
http://www.udg.edu/projectes/UdGSaludable/Noticies/tabid/16826/language/en-US/Default.aspx
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