
a 33a edició dels Campionats de Catalunya Univer-

sitaris tenen la seu enguany a Cornellà. La compe-

tició d’esports d’equip es fa íntegrament en aquesta 

localitat, nomenada Vila Esportiva Universitària 

2018, gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de Cornellà i la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com a coordi-

nadora de l’Esport Català Universitari, comissió designa-

da pel Consell Esport Universitari de Catalunya (CEUC).

El complex esportiu del Parc Esportiu del Llobregat 

(PELL) i altres instal·lacions esportives del municipi, com 

el camp de futbol municipal Cornellà, el camp de futbol 

municipal d’Almeda, el pavelló esportiu de Riera i l’Es-

tadi Municipal de Rugbi Pilar Pons, són des del 14 de no-

vembre la seu dels campionats, que enguany coordina la 

Universitat Politècnica de Catalunya amb el suport de la 

Secretaria General de l’Esport i l’Ajuntament de Cornellà. 

Més de 100 equips de les 12 universitats catalanes 

competeixen en les disciplines de bàsquet masculí i feme-

ní, handbol masculí i femení, futbol sala masculí i femení, 

voleibol masculí i femení, rugbi a 7 masculí i femení, fut-

bol 7 femení i futbol 11 masculí. 

La primera jornada va acabar el passat 30 de novem-

bre, mentre que a mitjans de març de 2018 es celebraran 

les semifinals i finals.

La presentació dels campionats, realitzada dies abans 

de començar la competició, va tenir lloc al Parc Esportiu 

Llobregat de Cornellà, presidida per l’alcalde de Cornellà, 

Antonio Balmón, al costat del secretari general de l’Es-

port, Gerard Figueras, i de la vicerectora d’Estudiants de 

dins del Pla Català d’Educació, són actuacions que entron-

quen amb el model d’educació integral que promocionen 

les universitats i que encaixen amb el Pla Estratègic de 

l’Esport Escolar i Universitari de Catalunya, un programa 

clau, segons Gerard Figueras, per “consolidar la pràctica 

esportiva als centres universitaris”.

Finalment, cal destacar que la Xarxa de Televisions Lo-

cals de Catalunya (La Xarxa), després de l’èxit d’audièn-

cies i visualitzacions del curs passat amb més de 150.000 

espectadors, serà per segon any l’operador televisiu que 

oferirà les retransmissions en directe de les finals i en di-

ferit d’altres partits, així com reportatges específics. 

l Consell Esportiu del Baix Llobregat va celebrar 

al Citilab de Cornellà de Llobregat el “I Congrés 

Juga Verd Play. Els valors també compten”, que 

va reunir més de 270 persones i que va supo-

sar una gran oportunitat per aplegar tots els agents que 

formen part de l’esport en edat escolar: famílies, pro-

fessors, mestres, regidors d’esports, tècnics municipals 

d’esport, entrenadors, monitors, psicòlegs, esportistes i 

tutors de joc.

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, 

va participar en l’acte inaugural, al costat de Sergi Fer-

nández, tinent d’alcalde de Cornellà, i va presenciar un 

resum estadístic de les dades que el programa Juga Verd 

Play ha registrat durant els 5 anys que porta en funcio-

nament per educar en valors a través de l’esport tots els 

col· lectius implicats en els Jocs Escolars. 

També hi van prendre part Jaume Domingo, pre-

sident de la Unió de Consells Esportius de Catalunya 

(UCEC) i Salvador Valls, president del Consell Esportiu 

del Baix Llobregat, entre d’altres. En la jornada, els ex-

perts van exposar la importància de la difusió de valors 

tant en l’àmbit formatiu com en la vida quotidiana, i els 

assistents van treballar en grups diverses temàtiques. En 

la part final del congrés, es van entregar els guardons als 

finalistes comarcals dels premis VEC (Valors Esport i 

Ciutadania) que atorga la UCEC. 

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Marisa 

Zaragozá. Cornellà agafa el relleu de Barcelona, i anteri-

orment d’Igualada i Sant Cugat del Vallès, mentre que la 

UPC substitueix la Universitat Abat Oliba en la coordina-

ció dels Campionats.

Un dels objectius que afronten les universitats és promou-

re actuacions que fomentin l’esport participatiu, la salut i 

els valors associats a l’esport. Programes d’Educació i Va-

lors de l’Ajuntament de Cornellà, com el Juga Verd Play 

o la implicació d’algun centre d’ensenyament secundari 


