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CONTACTE: 
 

Patrícia Carenys: 634 61 82 86 
 

Roger Rifà: 622 66 17 39 
 

haidar.uniraid@gmail.com  
 

Instagram: @uniraid_patricia_roger 

HAIDAR 
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Qui som? 
 
Som la Patrícia Carenys Muntada i en Roger Rifà Álamo, dos estudiants de 5é d’Enginyeria Industrial 
i Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Girona (UdG). 
 
Som dos amics que ens vam conèixer al començar la carrera. Portem 4 anys estudiant junts i 
compartint bons moments d’amistat. 
 
Hem decidit apuntar-nos a UNIRAID 2019 i emprendre aquest projecte solidari junts. Ens enfrontem 
a aquest repte amb molta il·lusió d’aprendre, ajudar i gaudir d’aquesta gran aventura inoblidable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Patrícia Carenys Muntada 
Girona (22 anys) 
 
Simpàtica, activa, tenaç, curiosa i apassionada de la cuina. 
 
Vicepresidenta del Fòrum Industrial de EPS. 
 
Membre activa de la associació femenina de enginyeres 
FEMenGINY. 
 
Exmonitora del “Agrupament Escolta i Guia de Pare Claret. 
 
Estudiant de la doble titulació en Enginyeria en Tecnologies 
Industriales i Administració i Direcció d'Empreses. 
 
“Crec que aquesta aventura serveix per poder créixer com a 
persones, ajudar a la gent més necessitada i passar-nos-ho 
bé. A més, és una activitat de cooperació i treball en equip, fet 
molt important que ens servirà en un futur personal i 
professional.” 

Roger Rifà Álamo 
Girona (22 anys) 
 
Enamorat de l’esport i del motor. Jugador de bàsquet durant 10 
anys de la UE La Salle Girona i actualment en el CB Quart. 
 
Entrenador de bàsquet de Unió Girona (Escola Maristes Girona) 
durant 5 anys. 
 
Estudiant de la doble titulació en Enginyeria en Tecnologies 
Industriales i Administració i Direcció de Empresas. 
 
“Crec que aquest projecte és una gran oportunitat de créixer 
com a persona, ajudar als demés i viure la aventura de les 
nostres vides.” 
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EL NOSTRE EQUIP 

El nom que hem escollit pel nostre equip és HAIDAR, que 
significa lleó en àrab. Molt apropiat ja que és l’animal que 
representa la marca del nostre cotxe. 

Per fer el nostre logo ens hem inspirat amb el logotip de 
Peugeot de l’any 1968. 

 
 
 

El nostre objectiu? 
 
Nosaltres no tenim un sol objectiu en la realització d’aquest projecte. 
 
El primer objectiu és poder ajudar a la gent més necessitada que habita a les aldees per les que 
passarem. Volem fer una instal·lació de plaques solars per què puguin disposar de una llum en els 
moments que no hi hagi sol i també ens agradaria muntar un sistema per què puguin disposar 
d’aigua dels pous de manera més fàcil. 
 
El segon objectiu és aprendre i viure l’aventura. Volem aprendre a superar les nostres debilitats, 
com afrontar els obstacles que ens trobem pel camí, en ocasions el treball en equip és la clau per 
seguir endavant. Aprendre com funciona la mecànica d’un cotxe i com reparar-la en el cas que sigui 
necessari durant el repte. Al mateix temps volem exercitar-nos a parlar amb les empreses per què 
ens ajudin a complir aquest somni. 
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Què és UNIRAID? 
 
UNIRAID és una gran aventura humana i solidària per estudiants amb esperit emprenedor entre 18 
i 28 anys. 
 
Es tracte d’un itinerari de 9 dies pel desert del Marroc amb turismes de més de 20 anys, que es 
porta a terme cada any en el mes de febrer. 
 
UNIRAID no és un ral·li ni una carrera de velocitat, UNIRAID és un viatge-aventura en el que els 
participants han de completar 7 etapes navegant amb un roadbook, i sortejant tot tipus d’obstacles, 
desafiaments i probes, amb l’objectiu de creuar el Marroc de nord a sud i entregar 30 kg de material 
solidari a les aldees del desert. 
 
 
MAPA ITINERARI UNIRAID 2019 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.uniraid.org  
 

http://www.uniraid.org/
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Què oferim? 
 
Nosaltres a canvi de l’ajuda ens comprometem a fer publicitat. Col·locarem en el nostre cotxe 
enganxines dels nostres patrocinadors. Aquesta publicitat la farem a través de diferents medis: 
 
 
TELEVISIÓ  
 
TELEDEPORTE, La2, TV3 i TV-GI retransmetran programes sobre UNIRAID. Per 
exemple, Teledeporte emetrà cada dia un resum de l’etapa realitzada, en 
aquest es veurà els diferents cotxes (amb els seus patrocinadors) i a més faran 
petits reportatges als participants en el programa “Uniraid, el Dakar Solidario 
para estudiantes”. En el cas de TV3, emetrà entrevistes en el “TN comarques”. 
 
 
INSTAGRAM 
 
Tenim una pàgina d’Instagram que actualment disposa 
de 1500 seguidores i va augmentant cada dia més. 
 
 
No només anunciarem els patrocinadors per aquesta compta, també ho 
farem per les nostres comptes privades, de familiars i d’altres companys de 
UNIRAID. 
 
Un patrocinador anunciat pel nostre Instagram aconseguirà més o menys 
uns 15000 impactes publicitaris. 
 
 
CONCENTRACIONS 
 
A Girona i als seus voltants s’organitzen moltes concentracions de cotxes clàssics en les que 
nosaltres assistirem amb enganxines de tots els nostres sponsors. En aquestes concentracions sol 
haver-hi molts espectadors i tots ells tiren moltes fotos dels cotxes que hi participen, és a dir, la 
publicitat no només serà en el moment de la concentració, ja que la gent pujarà fotos en les seves 
xarxes socials i això serà publicitat de manera subliminal. 
 
 
EXPOSICIÓ EN LLOCS PÚBLICS  
 
Per potenciar la publicitat subliminal, el cotxe no estarà en un aparcament. Hem decidit que 
aparcarem el cotxe en el centre de Girona per què d’aquesta manera cridi a l’atenció i la gent es fixi 
amb les enganxines dels patrocinadors. 
 
A més, anualment el rector de la Universitat de Girona demana als participants de UNIRAID que 
exposin el cotxe a la Politècnica per captar l’atenció dels nous estudiants. Aquests solen tirar fotos 
i penjar-les a les seves xarxes socials. 
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Per què necessitem patrocinadors? 
 
Necessitem patrocinadors per poder complir amb el nostre objectiu d’ajudar a la gent més 
necessitada de les aldees i desenvolupar els projectes de enginyeria que hem proposat.  
 
El que hem d’aconseguir per assolir el nostre desafiament es pot resumir en tres aspectes: 
 
- Finançament: 

 
- Inscripció: 1800 € 
- Cotxe i canvi de nom: 600 € 
- Preparació del cotxe: 400 € aprox. 
- Gasolina al Marroc: 300 € 
- Material per l’aventura: 200 € 
- Projecte solidari: 800€ aprox. 

 
QUALSEVOL APORTACIÓ ECONÒMICA DES DE 10€ ENS SERÀ DE GRAN AJUDA. 

 
- Material solidari: 
 

Com a mínim hem de portar uns 30 quilos de material per repetir per les aldees del Marroc, 
però com més coses podem portar millor. 

 
El nostre objectiu és fer un projecte d’enginyeria pels poblats del Marroc i Sàhara que més 
ho necessitin. Les nostres expectatives són poder instal·lar plaques solars per què la gent 
més necessitada pugui disposar d’un punt de llum a la nit i un sistema per què els hi sigui 
més fàcil disposar d’aigua. 

 
També serà de gran utilitat material solidari com roba, calçat, material escolar o qualsevol 
cosa que pugi ajudar a la gent de les aldees a millorar una mica les seves vides. 

 
Qualsevol ajuda, per petita que sigui, serà de gran profit i el nostre agraïment serà immens. 
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El cotxe 
 
El nostre company de viatge que ens acompanyarà més de 3000 quilòmetres fent la volta a tot el 
país marroquí és un Peugeot model Generation de l’any 1998. Té més de 330.000 quilòmetres i els 
que encara li queden per fer... 
 
Abans de trepitjar terres africanes l’hem de sotmetre a una transformació per què sigui capaç de 
superar tot tipus d’obstacles que ens presenti l’aventura. Com a mínim hem der fer-li una revisió 
complerta, canviar les quatre rodes per unes de tacs, elevar-lo una mica i posar-li un cobre-càrter 
sota el morro del cotxe. A part de uns bons focus per tenir visibilitat durant la nit. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ I US ANIMEM A 
COLABORAR EN LA NOSTREA AVENTURA SOLIDÀRIA! 
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