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Equip UdG Racing Team durant la participació de la Formula Student Spain 2015 

Qui som? 
L’UdG Racing Team és un equip multidisciplinari format per estudiants de la Universitat de Girona. Som alumnes de 

diverses disciplines, des d’enginyeries a filologia, passant per ADE, publicitat i relacions públiques, tots organitzats 

estratègicament de tal manera que cadascú aporta el millor de si mateix per tal d’aconseguir un objectiu clar: dissenyar i 

construir un monoplaça per participar a les sèries mundials de Formula Student. La prova nacional es celebrarà a Montmeló 

el mes d’agost de 2016. D’altra banda, aquesta tasca ens ajudarà a assolir un gran aprenentatge i creixement tant 

professional com personal en els nostres àmbits.  

Formula Student Spain Agost 2016 

Objectiu: Formula Student Spain 
La Formula Student és la competició universitària més important en l’àmbit de l’enginyeria on hi participen més de mig miler 

d’equips d’arreu del món. Aquesta consisteix en dissenyar i construir un monoplaça seguint un reglament tècnic i poder 

superar diferents proves. Per una banda, proves estàtiques en les quals s’avalua el disseny, un pla d’empresa i una anàlisi 

de costos del projecte. Per l’altra, les dinàmiques on s’examinen la resistència del monoplaça, l’eficiència energètica, l’Skip 

Pad i l’accelaració.  

Per remarcar la importància i serietat de la competició, afegim que el cotxe amb rècord Guinnes d’acceleració (de 0 a 100 

km/h en 1,779 segons) és un Formula Student. 

La nostra fita principal és participar a la prova celebrada al Circuit de Catalunya, la FS Spain.  

 Què aporta als estudiants?  

 - Posar en pràctica tots aquells coneixements adquirits a la universitat. 

 - Ampliar coneixements en l’àmbit de l’automoció. 

 - Adquirir la dinàmica de treball en equip i l’organització d’una empresa. 



Com i per què formar part del 
nostre projecte? 
El nostre projecte necessita recolzament, no només amb ajudes financeres sinó amb 

components i material tècnic pel nostre monoplaça. Sense el suport d’institucions i 

empreses recolzant la nostra iniciativa no seria possible l’evolució del projecte. Per 

aquest motiu necessitem que diferents empreses ens esponsoritzin. 

Som receptius a qualsevol tipus de suport, ja sigui recolzament enconòmic, com 

logístic, subministrament de materials i eines o assessorament tècnic.  

Quins són els beneficis per a l’empresa? 
 Difusió de la seva marca corporativa i/o dels seus productes a un públic extens.  

 Aparició del logotip de l’empresa al monoplaça, a l’equipament oficial a 

les rodes de premsa, als mitjans de comunicació, a les presentacions, 

catàlegs, dossiers, etc. 

 Mostrar la marca al costat de figures reconegudes tant del món de la 

comunicació com del motor.  

 Formar part d’un gran projecte universitari de caràcter innovador i internacional 

 Contacte directe amb estudiants universitaris que en un futur podrien treballar 

en el seu sector. 

 Provar serveis i productes en un prototip de monoplaça. 

 Poder seguir el projecte de prop i gaudir d’aquesta aventura amb l’equip, 

assistint a les sessions de disseny, de construcció, a les proves de prestacions, 

a la cursa en si, així com a rodes de premsa i d’altres esdeveniments 

relacionats.  

Trajectòria de 
l’equip 
L’UdG Racing Team va presentar el 

seu primer monoplaça a la prova 

del Circuit de Montmeló en l’edició 

de l’any 2015, després d’un any de 

recerca i desenvolupament. En 

aquesta primera edició va participar 

en les proves estàtiques de la 

competició amb resultats 

favorables. Els membres vam 

adquirir una experiència molt 

enriquidora i nous consells i dades 

pel proper monoplaça. 

Actualment l’equip està treballant 

per portar el projecte un pas més 

enllà millorant les dues branques, 

l’estàtica i, sobretot, la dinàmica. 

L’objectiu és optimitzar els resultats 

de la temporada passada, 

evolucionar i fixar metes més altes.  

Un objectiu: FS Spain 2016 

Equip de l’UdG Racing Team treballant al seu box del Circuit de Montmeló el 2015 



Contacta amb      
nosaltres 

 

UdG Racing Team 

C/ Mª Aurèlia Capmany, 61 
Campus Montilivi 
17071 Girona 

 
 
udgracingteam@udg.edu 

Telf. 638 704 465  
Pepe Donatiu  
(Cap de la secció de gestió) 

 

Consulta el nostre blog: 
 
https://udgracingteam.wordpress.com 

Missatge de l’equip 
Poder participar en un projecte tan important en el món universitari i 

específicament al de l’automoció com és la Formula Student és un somni per 

nosaltres. Poder ampliar els nostres coneixements, posar-los en pràctica i 

adquirir experiència de caràcter personal i professional és el nostre objectiu. 

L’Udg Racing team és una fundació jove en constant creixement en tots els 

sentits i amb molta il·lusió per continuar avançant any rere any. 

Gràcies a vosaltres, podrem continuar progressant i transmetent la filosofia i 

la il·lusió de l’equip a les següents generacions.   

L’UdG Racing Team agraeix la seva atenció.  

Treball en equip - UdG Racing Team 


