18.3

Servei d’Esports 2003-04

La celebració del desè aniversari del Servei d’Esports ha representat un valor afegit al llarg
del curs 2003-2004, un nou impuls recolzat en el compromís del rector Batlle de fer
realitat la piscina coberta i l’edifici central el més aviat possible.
Hem de destacar que els objectius que ens vàrem fixar per aquest curs: incrementar la
participació femenina en les competicions a la UdG i impulsar un programa específic per a
PAS i PA s’han assolit amb escreix. Es consolida un creixement sostingut en la participació
a les activitats.
Pel que fa a la zona esportiva de Montilivi dos fets han marcat el desenvolupament del curs:
com a positiu, la millora del confort que ha portat la remodelació dels vestidors i com a
negatiu, el tancament al mes de maig de l’accés de vianants, afectat seriosament per
l’esllavissada del carrer davant la facultat de Dret. L’Ajuntament preveu solucionar-ho i
reobrir l’accés abans del setembre del 2004.
18.3.1 Socis
Durant el curs 2003-04 el Servei d'Esports ha assolit un total de 3.377 socis, un 70% dels
estudiants s’han fet socis mitjançant la matrícula acadèmica, un 15% a per pagament en
efectiu, un 12% a la pàgina web del Servei d’Esports i un 3% per descompte a la nòmina de
la Universitat.
18.3.2 Competicions esportives
Més de 2.300 participants han competit durant aquest curs en les diferents competicions
que ha organitzat el Servei d'Esports o en les que han participat esportistes representant la
Universitat de Girona.
Aquest curs s’han registrat 1.671 inscripcions en les competicions organitzades a les
nostres instal·lacions. Cal destacar la consolidació de la competició nocturna de futbol 7
oberta a tothom, en les tres edicions del Masters (Hivern, Primavera i Estiu) han participat
454 jugadors, amb el 100 % de les places cobertes.
Quan a les competicions externes en les que ha participat la UdG 280 estudiants han
participat als Campionats de Catalunya Universitaris, i 64 ho han fet als Campionats
d'Espanya. També cal destacar la participació de 289 estudiants en competicions
interuniversitàries, entre elles la participació de l’equip de futbol de la UdG al LISST de la
UK Leuven (Bèlgica).
Pel que fa a l’organització de competicions externes cal destacar la segona edició de la
Regata Internacional de Rem Universitat de Girona i 1r Campionat d’Espanya
Interuniversitari amb la participació de 125 esportistes de 15 universitats.

Aquest curs volem felicitar els components de dos dels nostres equips a nivell estatal:
waterpolo masculí i bàsquet femení. Als nois per l’èxit que representa la plata al Campionat
d’Espanya Universitari de València i a les noies pel molt bon paper a les fases celebrades a
Madrid on, malauradament, van caure eliminades per diferència de punts. Tots dos equips
s’han esforçat al màxim i, sense desmerèixer la resta, es de justícia honorar-los.
18.3.3 Crèdits de lliure elecció
El programa estrella continua amb una impressionant demanda per part dels estudiants,
també aquest curs hem hagut d’augmentar l'oferta tant d'activitats com de places de les
assignatures de lliure elecció. Un total de 952 inscrits (42 % de noies i 58 % de nois) van
poder triar entre 67 grups de 24 activitats repartits de forma equitativa entre el primer i
segon quadrimestre.
L’estructura del programa: bloc pràctic + bloc teòric + pràctiques complementaries i la
varietat d’opcions per triar el fan interessant per a tot tipus d’estudiant sense distinció de
sexe o estudi. Els crèdits són una de les millors opcions per fer salut, relacionar-se i gaudir
de l’esport, en el sentit més ample de la paraula. Els estudiants han valorat molt
satisfactòriament la qualitat del programa amb una nota mitjana de 8,2 sobre 10.
18.3.4 Activitats anuals
El programa d'activitat física que es pot seguir durant tot el curs al Pavellons de Fontajau i
Santa Eugènia ha permès a 51 usuaris practicar l'aeròbic, el manteniment físic (d’octubre a
juny) i el condicionament muscular (d’octubre a setembre). Confiem a poder organitzar
aquest programa amb una millor oferta horària a les nostres instal·lacions el més aviat
possible i així facilitar-ne la participació.
18.3.5 Activitats de lleure
L'oferta d'activitats de lleure i promoció ha estat molt variada durant tot el curs. Mes de
850 participants que han gaudit de sortides en btt, caminades, sortides a la neu, vela, bitlles,
aikido, submarinisme, balls de saló, tennis, karts, pitch & putt, excursionisme i del ja
tradicional programa d’estiu amb la pujada nocturna a Els Àngels o el campionat de bitlles
per equips de 4 amb gran participació del PAS i professorat.
18.3.6 Premi d'honor 2003-04
El passat 6 de maig es va celebrar la festa dels 10 anys d’esport a la UdG, amb gran nombre
d’activitats, entre elles campionat de futbolí, sorteig de regals i lliurament de premis de
totes les competicions del Servei d'Esports. El vicerector David Brusi va atorgar a
l'estudiant d’Empresarials, Andreu Donat Cabanyó el Premi d'honor 2003-04 per la seva
trajectòria com a jugador de futbol i futbol sala, tennis taula i tennis.

