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Servei d'Esports    MEMÒRIA DEL CURS 2000-2001 
 
1. Objectiu del Servei d'Esports 
 
L'objectiu principal del Servei és "fomentar la pràctica d'activitat física entre la comunitat 
universitària com a mitjà per millorar la salut i la qualitat de vida". Per assolir-lo facilitem la 
utilització de les millors instal·lacions esportives i programem un ampli ventall d'activitats 
en els àmbits de l'esport, la salut i el lleure.  
 
2.  Instal·lacions esportives 
 
L'oferta d'instal·lacions inclou les pròpies de la UdG i d'altres externes que les 
complementen. 
  
Les instal·lacions esportives de la Universitat de Girona estan situades al campus de 
Montilivi. La primera fase, inaugurada el desembre de l’any 2000, inclou un camp de 
gespa artificial de futbol 7, dues pistes de tennis, un pista triple poliesportiva, dues taules 
de tennis de taula, vestidors i oficines del Servei d'Esports. La segona i tercera fase 
inclouran en un futur piscina climatitzada, sales d'activitats dirigides, sala de 
condicionament físic, pistes d'esquaix, pavelló poliesportiu, vestidors, oficines i espais 
complementaris. 
   
La utilització de la nova zona esportiva ha representat un increment considerable de la 
pràctica, tant en nombre d'usuaris com en nombre d'hores utilitzades.. En total la zona 
esportiva ha registrat aquest curs 13.750 utilitzacions. 
 
 
 
 
Ús lliure 5.378 
Competicions 7.220 
Crèdits de lliure elecció 1.152 
Total 13.750 
 
 
 
 
 
 
 
El tennis ha estat la modalitat amb més demanda entre els estudiants, PAS i personal 
acadèmic, amb més de 1.100 partits jugats, la gran majoria de lleure. L'alta qualitat de les 
pistes, la proximitat i la facilitat de poder reservar per telèfon han engrescat a molts a 
aprofitar les instal·lacions regularment.  
 
Aquesta dada evidencía que el fet de tenir instal·lacions esportives dins el campus 
mobilitza gran part dels universitaris a practicar esport pel seu compte, quedant amb els 
companys a l'hora més convenient, adaptant les hores de pràctica esportiva al seu horari 
acadèmic. La proximitat a les facultats i la facilitat d'aparcament fan possible que en un 
espai de només 2h es pugui aprofitar per jugar 1 hora a tennis dutxar-se i tornar a la 
facultat sense haver de patir.   
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Com podeu veure a la gràfica següent el tennis és l'esport que arrossega més practicants 
de lleure (activitat no programada), més del doble que el futbol sala o el futbol 7. Molt per 
sota es situen el bàsquet i el volei. A més de l'atractiu propi d'aquesta modalitat, el fet de 
necessitar només un company d'un nivell similar per jugar el converteix en l'esport de 
lleure ideal. Per poca habilitat que tinguis de seguida t'ho passes bé. 
 
No només han aprofitat les noves instal·lacions els estudiants, en tennis i futbol 7 hem 
registrat un increment molt significatiu entre el PAS i el presonal acadèmic amb grups de 
pràctica consolidats que es troben per jugar cada setmana, el mateix dia a la mateixa 
hora, al llarg de tot el curs. 
 

 
De ben segur quan disposem d'una instal·lació coberta al capus (3ª fase de la zona 
esportiva) el bàsquet, el volei o el badminton incrementaràn molt el nombre de practicants.  
 
 

 
 
 

 
Avui, la situació de la zona esportiva fa 
que els mesos de més fred i humitat sigui 
poc atractiu jugar a aquestes modalitats i 
dificulta molt la pràctica del tennis a 
prrimera hora del matí i a darrera hora del 
vespre.  
 
Tot i l'elecció d'una superficie antilliscant 
els pitjors dies l'humitat dificulta molt la 
pràctica a la part sud de la pista 2 on el  
bosc tapa les poques hores de sol. 

Gràcies a aquesta superficie però, si s'aixeca un mica de vent (sovint cap al migdia) les 
pistes s'assequen en un moment. 
 
A diferència de l'ús lliure, en l'utilització de les instal·lacions per fer-hi competicions 
organitzades el tennis passa a un tercer plà. Com es pot veure a la gràfica de la pàgina 
seüent, entre els estudiants l'esforç de formar un equip i coordinar els interessos de tots el 
jugadors que el composen només es veu justificat si hi ha una competició on participar.  
Aquí el futbol 7 és l'esport rei 
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Més enllà de la zona esportiva de Montilivi, l'activitat estrella continua sent la natació. Com 
en el darrer curs, la utilització s’ha concentrat a la piscina municipal de Palau. La 
proximitat al campus de Montilivi, les diverses franges horàries i la qualitat de la 
instal·lació han fet possibles 5.600 utilitzacions. Aixó representa la segona activitat més 
practicada pels usuaris del Servei d'Esports a poca distància del futbol 7. 
 
Per les seves característiques la natació 
integra practicants d'edats diferents, 
d'ambdós sexes i amb objectius tant 
diversos com el lleure, la salut, la 
competició i l'aprenentatge. Aquest ampli 
ventall d'usuaris representa una gran 
demanda potencial, en són futurs usuaris 
una bona part  de la comunitat 
universitària. Quan disposem de piscina 
coberta a la zona esportiva (2ª fase) la 
natació serà sens dubte l'activitat més 
practicada 
 
A més de les piscines municipals oferim 
als nostres usuaris la possibilitat d'utilitzar 
les instal·lacions del GEiEG: les pistes 
d’atletisme i el circuit natural de Palau 
(gratuïtament) i les pistes de tennis i 
esquaix de Sant Ponç (en les mateixes 
condicions que els socis grupistes). A 
l’estiu, les piscines descobertes també 
estan disponibles de forma gratuïta per 
als nostres socis. 
 
Tanmateix vam signar acords de 
col·laboració amb el gimnàs Punt Groc, el 
Gimnàs Girona i el Choi’s Lee per tal que 
apliquessin descomptes significatius tant 

en les matrícules com en les mensualitats 
dels socis del Servei d’Esports que s’hi 
volguessin inscriure. També al Spectrum 
Bowling Girona es pot anar a jugar a 
bitlles a preus especials. 
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3.  Activitats  
 
Les gairabé 3.300 participacions del curs passat demostren que les activitats del Servei 
d'Esports gaudeixen de molt bona salut. L'oferta està organitzada en 4 grans programes:  
 
• Els crèdits de lliure elecció 
• les activitats físiques programades 
• les competicions esportives 
• les activitats de lleure i promoció. 

 
 
3.1  Crèdits de lliure elecció: 4t Programa de Formació Esportiva 
 
El programa amb més demanda proporcional és el de crèdits de llire elecció. Com en les 
tres edicions anteriors, la demanda ha estat aclaparadora: en pocs dies s’han esgotat les 
places de la majoria de grups. Aquest any hem ampliat el programa fins  a 12 activitats, 
agrupades en 4 assignatures, i 24 grups. De les 577 places n'hem emplenat 517, una 
ocupació de gairebé un 90 % de l’oferta màxima. 
 
La del curs 2000-2001 ha estat la primera edició amb bloc pràctic i teòric també al segon 
quadrimestre. D'aquesta manera donem opció a aquells estudiants que no podien 
participar en el primer per la càrrega docent . L'activitat més destacable d'aquest any ha 
estat "Introducció al tennis". El fet de poder desenvolupar les sessions a la nova zona 
esportiva ha donat una nota de "normalitat" al programa. Fins ara totes les pràctiques 
s'havien de realitzar fora del campus.  
 
Activitat Inscripcions Ocupació 
Condicionament muscular 102 100% 
Cos, ritme i dansa 24 96% 
Introducció al Tennis 96 100% 
Intr. a les tècniques corporals 19 95% 
Escacs, l'esport de l'estratègia 14 35% 
Introducció al Taekwondo 26 100% 
Introducció al Bàsquet 27 90% 
Introducció al Rem 30 100% 
Introducció al Rugbi 7 23% 
Introducció als Esports en el medi natural 97 100% 
Introducció al Judo 18 69% 
Natació: Salut i Esport 57 95% 

Total 517 90% 
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Les enquestes de final d'activitat donen de mitjana un notable alt, fins hi tot en aquelles on 
les inscripcions no han superat les espectatives els participants les han valorat molt 
positivament. Aquest curs han estat valorades per sobre de la mitjana "Introducció als 
esports en el medi natural", "Natació: salut i esport", Introducció al rem" i "Introducció al 
tennis" 

 
 
Com podeu veure a la gràfica seguent, el tipus d'activitat ha marcat, només en alguns 
casos, la distribució per sexes de les inscripcions, a moltes activitats la participació ha 
estat força equilibrada. 
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Pel que fa al bloc teóric, com els darrers cursos, els estudiants han triat 3 conferències 
entre les 12 que els proposavem: 
 
 
  Conferenciant Conferència 

1 Sete Gibernau El mundial de 500 
2 José A. Sancha Rugbi i tradició 
3 Ricard Huelamo Fisioteràpia i esport 
4 Joan Solé L'esport i l'entrenament de la visió 
5 Piti Pinsach La sala de fitness 
6 Emilio Alonso L'esport d'alt nivell 
7 Jordi Sitjà Esport, salut i qualitat de vida 
8 Blanca Roman Nutrició i esport 
9 Josep A. Gutiérrez El dòping 
10 Josep Solé Esport adaptat 
11 Jordi Palomer Esport, salut i qualitat de vida 
12 Anna Pibernat Nutrició i esport 

 
 
La conferència que ha despertat més espectació ha estat la del pilot de 500 Sete 
Gibernau. Una barreja de curiositat i admiració ha emplenat la sala. Molts estudiants han 
demanat assistir-hi, tot i no estar matriculats als crèdits de lliure elecció. 
 
Han estat especialment ben valorades a les enquestes les conferències d'Emilio Alonso, 
Josep A. Gutierrez i Josep Solé. 
 

 
 
L'evolució constant del programa de crèdits des de la seva implantació el curs 97/98 
respon a una demanda creixent i a l'excel·lent valoració de les activitats per part dels 
estudiants inscrits. 
 
Per al curs vinent proposarem l'incorporació de 4 noves activitats, ampliant també el 
nombre de grups i el nombre total de places fins a les 650. Estem treballant per incorporar 
una activitat per donar a conèixer l'esport adaptat, la representació esportiva de la UdG 
als Campionats de Catalunya i d'Espanya Universitaris, el ball esportiu i el tennis de taula. 
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3.2  Activitat física programada 
 
En col·laboració amb l'Ajuntament de 
Girona, com en els darrers 5 cursos, 
s'han programat 21 grups/hora d'aeròbic i 
manteniment físic en horaris de matí, 
migdia i tarda al gimnàs del Pavelló 
Municipal Girona-Fontajau. Les sessions 
van començar la primera setmana 
d'octubre i s’han acabat la darrera 
setmana de juny, amb un total de 201 
participants.  
 
En l'activitat de condicionament muscular 
hi han participat 105 inscrits, la gran 
majoria nois, tot el contari que a aeròbic i 
manteniment. La inscripció a 
condicionament muscular posa a l'abast 
la utilització de la sala d'aparells tants 
cops com es vulgui de dilluns a 
divendres, fins al 30 de setembre. Es 
tracta d'una activitat individualitzada on 
cadascú es programa la pràctica els dies 
i hores que li vagin millor en cada 
moment del curs. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tot i mantenir-se en un nivell de pràctica significatiu la tendència és a la baixa. Per una 
banda l'éxit del programa de crèdits de lliure elecció ha restat participats a aquestes 
activitats. D'altra banda la distància a la que es troba Fontajau, sobretot de Montilivi actua 
com a element disuasòri de molts estudiants interessats. 
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3.3 Competicions esportives 
  
També a l'hora de competir els nostres usuaris gaudeixen d'una amplíssima oferta, tant pel 
que fa al nivell, com a les modalitats esportives en què poden fer-ho. Tots el membres de la 
comunitat universitària: estudiants, PAS i personal acadèmic poden participar en les 
competicions internes organitzades pel Servei d'Esports.  
 
La gran majoria d'esportistes, evidenment, son estudiants i malaudament de forma gairebé 
exclusiva homes. Tot i la discriminació positiva i el treball dedicat a promoure la participació 
de les dones aquesta continua siguent una assignatura pendent. 
 
De la competició oficial: els Campionats de la UdG, surgeixen els equips i esportistes que 
ens han representat en els Campionats de Catalunya i d'Espanya Universitaris. A la resta 
de competicions (de lleure) tothom hi te cabuda, fins hi tot a les sortides internacionals. 
 
El curs 2000-2001 han participat a les competions un total de 2039 esportistes. Aixó 
representa un increment del 75'6 % en relació amb els participants del curs 1999 -2000. 
Aquest espectacular increment és degut a les possibilitats de les noves instal·lacions 
(especialment el camp de gespa artificial) i a l'ampliació de l'oferta amb noves 
competicions. Entre aquestes destaca el "Masters" de futbol 7 una competició oberta  a no 
universitaris amb un gran èxit de participació. 
 

Competicions 2000-2001  

 

 
Sant Narcís 

 
366 

Campionats de la UdG 543 
Copa Hivern 456 
Copa Primavera 100 
Campionats de Catalunya Universitaris 200 
Campionats d'Espanya Universitaris 34 
Competicions Internacionals 68 
Masters Futbol 7 272 

Total 2039 

Participació en Competicions

Comp. Internacionals
68

Camp. UdG
543

Camp. Espanya
34

Masters 
272

Camp. Catalunya
200

Copa Primavera
100

Copa Hivern
456

Sant Narcís
366
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3.3.1 Competicions internes 
 
La participació en les competicions organitzades pel Servei d'Esports també s'ha 
incrementat notablement des que disposem de la nova zona esportiva a Montilivi. Les 
competicions amb més participació han estat el futbol 7 i el futbol sala aprofitant el camp de 
gespa artificial, amb 1.384 inscripcions sobre un total de 1.729 participants. 
 
Copa Sant Narcís 
 
El curs va començar amb la Copa Sant Narcís la tercera setmana d'octubre, competició de 
lleure que va reunir 366 universitaris (un 21,2 % més que el curs anterior), en les modalitats 
de bàsquet 3x3, futbol sala, vòlei 4x4, tennis de taula, futbol 7 i rugbi a 7.  

 
Els guanyadors de les diferents modalitats han estat: 
 
 
Futbol 7 
Campions  Spartak de Dret 
Subcampions Graimons 
 
 
Bàsquet 3x3 
Campions  Intoxicats 
Subcampions X-Man 
 
 
Concurs de triples 
Guanyador  Marc Guerra 
2n classificat Jaume Bisbe 
 
 
Volei 4 
Campions  Nandeç F.C. 
Subcampions Cosmos 
 
 
Futbol sala 
Campions  Facultat de Dret 
Subcampions Mandarina Mecànica 
 

Tennis taula  
Campió  Jordi Beneït 
Subcampió Luís Sais 
 

 
 

Spartak de Dret, campions en futbol 7 
 
Tennis 
Campió  Jordi Bras 
Subcampió Pau Fernández 
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Campionats de la Universitat de Girona 
 
De novembre a gener es van desenvolupar els Campionats de la Universitat de Girona, 
competició oficial que corona els campions de la UdG per al curs 2000-2001 en les 
modalitats de bàsquet, rugbi 7, futbol sala, futbol 7, vòlei 4x4, vòlei sorra, escacs, 
bàdminton, tennis, esquaix, tennis de taula i curses d'orientació. 
 
Un total de 543 esportistes han participat enguany a la competició oficial de la Universitat 
de Girona, aixó representa un 13,13 % d'increment en relació amb el curs 1999-2000.  

 
Els guanyadors en les diferents modalitats han estat: 
 
Futbol 7 
Campions  Rana 
Subcampions Intoxicats 
 
Bàsquet 
Campions  Los Holísticos 
Subcampions AEK de Lletres 
 
Bàdminton masculí 
Campió Oscar Soria  
Subcampió Justo Camarero 
 
Tennis taula A (federats) 
Campió  Joan Ignasi Molins 
Subcampió Àlex Badosa 
 
Taekwondo (llargada) 
Campió  Josep M. Morera 
Subcampió J. Ramon Bahillo 
 
Futbol sala 
Campions  Dinàmics-Langas 
Subcampions Una menjadé-tà 

Volei sorra 
Campions  D. Carrion – M. Garcia 
Subcampions P. Usan – J. Nievas 
 
Tennis 
Campió  Pau Fernández 
Subcampió Jordi Canamassas 
 
Tennis taula B (no federats) 
Campió  Arnau Quintana 
Subcampió David Cuenca 
 

 
Guanyadors de la competició de Bàdminton 
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Taekwondo (alçada) 
Campió  Josep M. Morera 
Subcampió Enric Masó 
 
Esquaix 
Campió  Salvador Augé 
Subcampió Santi Casadevall 
 

Escacs 
Campió  Jordi Viladrich 
Subcampió Josep Serra 
 
Bàdminton femení 
Campiona Eva Jiménez 
Subcampiona Lorena Jiménez 
 

Copa Hivern i Copa Primavera 
 
Després dels exàmens, la Copa Hivern i la Copa Primavera han aplegat també més de 
500 participants. Aquest any la novetat ha estat el torneig d'estiu de futbol 7.  
 

 
Guanyadors de la Copa Hivern 
 
Futbol 7 
Campions  Arreplegats 
Subcampions C.D. Espolla 
 
 
Bàsquet 
Campions  Los Holísticos  
Subcampions Intoxicats 
 
 
Taekwondo masculí 
Campió  Josep M. Morera 
Subcampió Enric Masó 
 
 
Volei  
Campions  Los Holísticos  
 
 
Taekwondo femení 
Campiona Denisa Massó 
 

Futbol sala 
Campions  Athlètic Cerverí 
Subcampions Gummo 
 
Tennis 
Campió  Àlex Ciurana 
Subcampió Antoni Cotes 
 

 
 

Los Holísticos, campions en bàsquet

Participació a la Copa Primavera

34

66
Futbol sala
Futbol 7
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3.3.2 Competicions interuniversitàries 
 
De gener a maig els millors esportistes han representat la UdG en els Campionats de 
Catalunya i en els Campionats d'Espanya Universitaris. 
 
Competint entre les 11 universitats catalanes s'han aconseguit resultats molt remarcables, 
subcampions en waterpolo masculí, femení i en rugbi masculí, així com en algunes 
modalitats individuals, amb medalles d’or, plata i bronze (tennis, atletisme, bàdmiton, 
duatló, esquí o judo). Han participat en els Campionats de Catalunya Universitaris 2001 
un total de 200 estudiants de la Universitat de Girona. 
 

 
 

 
 
  L'equip de waterpolo masculí, subcampió de Catalunya 

 
 
     L'equip femení de cros als C. d’Espanya de Valladolid 
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Pel que fa a l'organització, vam repetir la celebració dels Campionats de Catalunya de rem 
a l'estany de Banyoles, per 4t any consecutiu. A la nova zona esportiva de Montilivi, per 
primera vegada, vam organitzar els Campionats de Catalunya de tennis i, també per 
primera vegada, vam acordar amb l'Ajuntament de Girona la incorporació a la Mitja Marató 
de Girona dels Campionats de Catalunya Universitaris d'aquesta modalitat. 
 
En l'àmbit estatal, hem de destacar la medalla d'or en la modalitat de dobles masculí de 
tennis aconseguida a Valladolid per Gerard Avellaneda i Marc Fernández. Sense perdre ni 
un sol set, van refermar l'èxit dels Campionats de Catalunya, on van guanyar en aquesta 
mateixa modalitat.  
 
Aquest any 34 esportistes han representat la UdG en els Campionats d'Espanya 
Universitaris en 11 modalitats: esquí, cros, tennis, tennis taula, orientació, taekwondo, 
bàdminton, atletisme, escacs, esquaix i judo. 
 

 
Finalment cal destacar la presència dels nostres esportistes en les competicions 
internacionals. En aquest àmbit, els integrants de l’equip de rugbi han estat els més 
prolífics i han participat al Torneig de Rugbi 7 de Poitiers representant a la UdG, a més a 
més, 7 dels seus integrants van participar en un torneig a Perpinyà formant part d’una 
selecció europea. Al mes de maig un equip de rem de la UdG va competir en La Regata 
Internacional de Lió i es va proclamar guanyador d'entre un bon nombre d'universitats 
europees. 
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Completen la participació de la UdG a Europa els equips masculins de futbol, bàsquet i 
voleibol que participàren el passat mes de febrer al LISST (Leuven International Students 
Sports Tournament), celebrat a la ciutat universitària de Leuven (Bèlgica). Durant tota una 
setmana esportistes universitaris d’arreu d’Europa competeixen i viuen en el que és, en 
opinió de tots els participants consultats, una experiència inovidable que sobrepassa 
l’àmbit purament esportiu, destacant tanmateix la convivència intercultural de les seves 
jornades. 
 
3.4 Activitats de lleure 
 
Més de 400 participants han gaudit del 
programa d'activitats esportives de lleure, 
entre elles, els cursos de balls llatins i de saló 
impartits al Centre Cultural i Artístic Nou 
Espiral i a l’Escola Buenavida continuen 
tenint molt d'èxit. Les activitats d'estiu s'han 
convertit en punt de trobada del PAS i el 
personal acadèmic. La pujada nocturna als 
Àngels i les bitlles 4x4 han convocat més 
gent que mai, pel plaer de passar-s’ho bé.  
 

 

 
 

         Pujada als Àngels 

Participacions a activitats de lleure 
Rugbi 93 
Bicicletades 28 
Curses populars 20 
Ultimate 10 
Escola de tennis 13 
Activitats al Nou Espiral i Buenavida 143 
Bowling 32 
Pujada nocturna als Àngels 80 
Sortides a cavall 6 
Sortides en caiac 10 

Total 435 
 

Amb l'estiu s'ha posat en funcionament la 
nova "agenda de tennis", amb la voluntat 
de promocionar la pràctica d'aquest 
esport entre els treballadors de la UdG. 
Es tracta d'una eina de relació amb 
suport informàtic per quedar amb altres 
companys i companyes d'un nivell 
similar. Esperem que el curs vinent es 
consolidi amb la inscripció d'un bon 
nombre de participants. 
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4.  Recursos humans 
 
Al Servei d'Esports disposa de tres tipus de recursos humans: treballadors a temps 
complet, estudiants amb conveni de cooperació educativa i col·laboradors específics. 
 
El personal adscrit al servei s'encarrega de la gestió i administració, en tots els seus 
àmbits, oferint atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 22h i els dissabtes de 9h a 
14h. 
 

 

Els estudiants en conveni de cooperació 
educativa han participat en la gestió 
interna i externa de les activitats 
esportives (2 de Mestre especialitat 
Educació Física) i en el manteniment i 
millora de la pàgina web i la base de 
dades del servei (2 d'Enginyeria Tècnica 
en Informàtica). Cadascú ha dedicat a 
aquesta tasca 15 hores a la setmana de 
mitjans setembre a primers de maig 
 

 
Entre els col·laboradors específics cal distingir els "professionals" (professors,  
conferenciants, neteja i manteniment) dels "estudiants col·laboradors", que arbitren les 
competicions internes i dirigeixen els equips de la UdG que ens reprepresenten als 
campionats externs.  
 
5.  Informe econòmic 
 
El funcionament del Servei d'Esports es finança amb els ingressos provinents dels carnets 
de soci, de les activitats i de la utilització d'instal·lacions. L'increment de participants en les 
activitats i els nous ingressos per la utilització de les pistes han diversificat aquest curs el 
pes de les partides d'ingressos. Dels 24,7m que hem ingressat un 49 % ha estat en 
concepte de socis, un 45 % per activitats i un 6 % per l'utilització de la Zona esportiva de 
Montilivi. 
 
Les activitats globalment s'autofinancen amb les inscripcions dels participants. En el cas 
de la participació en els Campionats de Catalunya i els Campionats d'Espanya  
Universitaris, rebem les subvencions establertes per la Generalitat i l'Estat per cofinançar 
amb les universitats l'organització i la participació en aquests programes. 
 
A més de les activitats, el servei fa front a les despeses generals: publicitat, 
comunicacions, material fungible…, les de funcionament: consums, manteniment, 
neteja… i les inversions per noves instal·lacions i per millora de les que ara gestionem. 
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5.  Avaluació del Servei 
 
Amb la inauguració de les noves instal·lacions el Servei ha rebut aquest curs un impuls 
important. Tot i això, el nombre de socis ha baixat lleugerament per estabilitzar-se al 
voltant del 25 % de la comunitat universitària (26,6 %). L'increment del preu del carnet de 
soci fins a 3.500 PTA per fer front a la major despesa de funcionament generada per les 
noves instal·lacions ha influenciat decisivament  aquesta davallada. Tot i que el preu del 
carnet és objectivament baix, ha deixat de ser un preu simbòlic. Ara aquells que es feien 
socis per simpatia amb el projecte, ajornen la decisió de fer-se'n fins al moment en què 
veritablement ho necessiten.  
 
Aquest procés de selecció continuarà fins a la inauguració de la segona fase de la zona 
esportiva. Amb la incorporació de la piscina coberta, la sala de condicionament físic…, el 
carnet de soci serà atractiu per a gairebé el doble dels clients potencials d'avui. Amb tot, el 
percentatge de socis d'aquest curs continua siguent alt si el comparem amb la resta 
d'universitats catalanes o espanyoles. Els anys vinents un programa atractiu d'activitats i 
la construcció de la segona i tercera fase de la Zona Esportiva del campus de Montilivi 
han de garantir l'increment de socis. 
 
El nivell d'utilització de les noves instal·lacions ha superat el previst inicialment, la qual 
cosa ha refermat l'encert en la decisió de construir la zona esportiva al campus de 
Montilivi. Aquesta evolució positiva ens engresca a afrontar el repte de fer realitat la 
segona i tercera fase de les instal·lacions. 
 
Pel que fa a les activitats, s'ha incrementat el nombre d'activitats ofertes i el nombre de 
participants. Els crèdits de lliure elecció i les competicions esportives han registrat, un any 
més, una demanda creixent. També creix  el programa d'activitats de lleure i promoció i 
les activitats per a professors i PAS. Les activitats dirigides (aeròbic, manteniment físic i 
condicionament muscular) al pavelló de Fontajau, en conveni amb l'Ajuntament, n’han 
estabilitzat la demanda. Per reactivar-la caldria acostar el màxim possible l'activitat a 
aquesta banda de Girona, ja que el desplaçament frena l'interès de molts possibles 
practicants. A hores d'ara, tret d'algun grup a Santa Eugènia, es fa molt difícil trobar espai 
en les hores de més demanda.  
 
Les expectatives de creixement 
d'usuaris per al curs vinent es 
mantenen tant pel que fa a la utilització 
lliure d'instal·lacions com respecte del 
programa d'activitats. En l'aspecte 
econòmic, l'evolució ha estat positiva. 
Com els darrers anys, l'increment de la 
despesa s'ha compensat amb 
l'augment dels ingressos, cosa que ha 
fet possible afrontar millores en les 
instal·lacions i els serveis. 
 
 
A dia d'avui, malgrat la davallada 
d'estudiants matriculats a la UdG 
prevista per als cursos vinents per 
raons demogràfiques, hem de ser 
optimistes i continuar treballant per 

oferir el millor programa d'activitats i les 
millors instal·lacions al millor preu 
possible. 
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