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UNIRAID està organitzada per IRIDIS TRAVEL, 
una agència de viatge especialitzada en 
viatges-aventura, amb més de 30 anys 
d’experiència dissenyant rutes pels deserts 
d’Àfrica.
L’objectiu de l’organització és oferir un raid 
amb les màximes mesures de seguretat, 
mantenint l’esperit solidari i d’aventura.

UNIRAID és el Dakar solidari per joves 
estudiants emprenedors d’entre 18 i 28 
anys. Consisteix en una travessia de 8 dies pel 
desert del Marroc en cotxes de més de 20 
anys d’antiguitat.

L’anomenat “repte impossible” és una 
aventura de motor amb l’objectiu de recórrer 
més de 2.000 km i entregar 40 kg de 
material solidari als poblats aïllats al llarg 
del recorregut. En aquesta desena edició 
de l’esdeveniment ens unim a centenars 
d’estudiants per portar a terme projectes de 
desenvolupament en diferents poblats amb 
passió, companyia i solidaritat.

L’esdeveniment es realitza en 6 etapes 
seguint antigues rutes del París-Dakar amb 
res més que un “roadbook”, un mapa i una 
brúixola (sense GPS ni dispositius electrònics) 
a bord d’un cotxe de més de 20 anys, 
superant els obstacles naturals i les diverses 
proves d’estratègia i habilitat proposades per 
l’Organització.

UNIRAID té com a objectiu unir a estudiants 
amb ànima emprenedora i embarcar-los en 
una aventura solidària on se’ls posarà a prova 
en l’àmbit personal, cultural i social.

Data: 9 al 17 d’octubre del 2021

UNIRAID, 
com a concepte.

Ruta.
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Chris Martin

Araceli Morand

Qui som?

Un equip el conformen dues persones i un 
cotxe.

Som una parella d’estudiants dinàmica i 
dedicada a tot allò que ens apassiona.

Ambdós hem format part de nombroses 
aventures tant en grups com pel nostre 
compta. Solem compaginar els estudis 
universitaris amb diversos hobbies i, quan la 
situació ho permet, viatjar per tot el món.

Estudiant del Màster en Enginyeria Industrial a la UPC ETSEIB, 
graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica al 
Tecnocampus. Apassionat del motor i participant en altres 

projectes de caràcter universitari com és Motostudent. La meva 
necessitat d’estar en continua ocupació, fa que em dediqui al 

complet a tot allò que m’inspira.

Estudiant de Disseny i Enginyeria de Disseny Industrial a la 
universitat ELISAVA, entusiasmada pels viatges, les noves 

experiències i els reptes desafiants. Sempre buscant sortir de 
la zona de confort per enfrontar-me a diverses situacions que 

em fan créixer com a persona.
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Els nostres 
objectius.
La solidaritat és un dels grans valors que 
promou UNIRAID i el nostre equip. Per això, 
part del projecte per participar inclou l’aportació 
i entrega de 40 quilos de material solidari per 
part de cada equip destinat a associacions, 
escoles o poblats situats en zones remotes del 
desert.

Aquest material pot ser de tipus humanitari 
(roba, sabates, joguines...) o escolar (llibretes, 
llapis, motxilles...).

A més de material solidari, els equips participen 
en projectes de manera coordinada amb altres 
equips, sempre que aquest sigui sostenible i 
aporti un benefici real a la comunitat de destí 
del projecte.

El nostre objectiu principal és aprofitar 
al màxim l’oportunitat que ens brinda 
l’organització per ajudar en una bona causa.

També volem transmetre a tots els estudiants 
l’emoció de dur a terme un projecte d’aquest 
àmbit i calibre, i animar-los a sortir de la seva 
zona de confort per viure una experiència 
inoblidable, que posa a prova les capacitats 
d’un mateix.

Sobretot, recorda’ls-hi que sí, es pot.
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Com ens pots 
ajudar?
Busquem el vostre suport econòmic per 
fer front a les despeses de la inscripció, el 
combustible, l’adquisició i posada a punt 
del cotxe, i material per distribuir per tots els 
poblats per on passem.

Hem plantejat una distribució de les diferents 
àrees del cotxe a repartir entre els espònsors, 
valorant-los segons la seva visibilitat. Els 
espais del cotxe NO acolorits estan destinats a 
representar col·laboradors implicats en altres 
aspectes del projecte.

Les imatges de la dreta indiquen les diferents 
localitzacions disponibles per ocupar pels 
espònsors.

També són benvingudes les aportacions no 
econòmiques, tals com béns útils per a la 
travessia i el vehicle, o també material per 
entregar als poblats necessitats del trajecte.
Aquest serà valorat i se’ls-hi proporcionarà un 
lloc corresponent de publicitat en el cotxe.

Capó
Vidre Lateral
Vidre posterior 
Lateral frontal
Lateral posterior
Baixos

PREUPOSICIÓ

x3
x2
x2
x4
x4
x8

1000€
500€
500€
300€
300€
100€

ESPAIS
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Els espais estan dividits per poder 
representar a diversos patrocinadors, en el 
cas que es vulgui ocupar la totalitat d’una 
àrea, l’import serà l’equivalent a la suma total.
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En què s’invertiran 
els diners?
La primera dificultat que se’ls-hi planteja als equips és reunir recursos econòmics per fer 
front a les despeses que suposa aquesta aventura. El cost per presentar-nos en el projecte 
i inscriure’ns és de 1.890 €. Aquesta quantitat cobreix la inscripció en l’esdeveniment i ens 
assegura una plaça en aquest. 

 El que s’inclou, extret de la pàgina web oficial d’UNIRAID, és el següent:

1. Els hotels al Marroc en mitja pensió (esmorzar i sopar - no inclou 
begudes).

2. Els campaments propis enmig del desert amb Mitja Pensió 
(esmorzar i sopar - no inclou begudes).

3. El transport del vehicle i els dos participants en ferri, anada i 
tornada. (Algesires - Tànger)

4. Assegurança personal d’assistència en viatge 24 h
5. Assistència mecànica les 24 hores en territori marroquí, dins de 

l’itinerari proposat per l’Organització, entre Azrou i TangerMed
6. Vehicles d’obertura i escombra per al tancament de pistes i 

carreteres durant cada dia d’UNIRAID
7. El suport tècnic, sanitari i mecànic durant tota la prova.
8. El llibre de ruta propi (road book) i les sessions informatives diàries.
9. El suport de l’organització es realitza des de l’inici d’UNIRAID fins a 

la finalització d’aquest, al port de Tànger.
10. La logística i organització dels campaments propis
11. Assistència professional de màrqueting per a temes relacionats 

amb patrocinis per als equips participants.
12. La col·laboració amb els mitjans de comunicació abans de la 

sortida, durant i després de la prova.

El que no inclou la inscripció és el següent:

1. El cotxe
2. El combustible
3. Les peces de recanvi
4. Els àpats del migdia
5. Les begudes en els hotels i campaments
6. La ruta que uneix les poblacions d’origen de cada equip fins a 

Algesires.
7. Lloguer de l’equip de geolocalització per satèl·lit (obligatori).
8. El servei de grua comercial (en asfalt)
9. La repatriació del vehicle
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Sent un projecte solidari sense ànim de lucre, 
pretenem invertir en seguretat i qualitat del 
nostre vehicle i realitzar un manteniment 
preventiu exhaustiu. Això inclou un 
recondicionament complet d’un motor de 
més de 20 anys, pneumàtics especials de 
terra, instal·lació de llums llargues, etc.

Com estem treballant amb xifres estimades, 
en el cas que el nostre pressupost sigui 
major al gastat durant l’activitat solidària; la 
diferència serà donada a una organització 
voluntària a decidir. Totes les despeses 
realitzades abans, durant i després de 
l’esdeveniment seran recollides, analitzades 
i enviades per correu als nostres espònsors 
setmanalment, justificant així la nostra 
activitat.

Després de parlar amb alguns companys 
participants en edicions anteriors i mecànics 
especialitzats, hem resumit el nostre pressupost 
en la següent taula realitzant estimacions sobre el 
que podrien costar alguns elements:

Taula resum

Inscripció
Combustible
ITV
Assegurança
Canvi de nom
Manutenció
Equipament
Cotxe
Assegurança de repatriació
Reparacions
Preparació i modificació
Peatges anada i tornada Algeciras.

Total

1.890 €
600 €

40 €
250 €
130 €
250 €
400 €
800 €

60 €
1.000 €
2.000 €

80 €

7.500 €
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Que oferim?

Oferim als sponsors tot tipus de suport 
i publicitat abans, durant i després de 
l’esdeveniment.

Logo de l’empresa o administració 
en el cotxe i/o la vestimenta de 
l’equip

Visualització en mitjans de 
comunicació (Instagram, Uniraid...)

Publicacions per promocionar de 
l’empresa o administració

Realització de documental del 
procés i esdeveniment

Ús del cotxe en esdeveniments 
comercials

Entrevistes en revistes i diaris. 

Tècniques de comunicació i abast d’UNIRAID 
en els mitjans, i el nostre punt de mira i 
objectius de màrqueting.

Màrqueting i 
comunicació.

En l’edició del 2018, Uniraid va crear un 
document on es mostri els diferents mitjans 
en els quals van sortir mencionats.

Dintre d’aquests mitjans de comunicació 
s’inclouen televisió nacional i local, ràdio 
i premsa, arribant a sumar més de 100 
plataformes. Cadenes de televisió com TVE, 
TV3 o Tele5, emeten reportatges d’entre 

20 i 30 minuts de les jornades d’UNIRAID. 
En l’àmbit de ràdio, Onda Cero, La Cope, 
Cadena SER i Catalunya Ràdio realitzen 
programes parlant amb els creadors i 
organitzadors de l’esdeveniment i, en premsa 
apareixen diverses notícies de l’organització 
en pàgines d’El Periódico, El Nacional i La 
Vanguardia com en altres revistes de notícies 
universitàries.

El nostre objectiu no és tan sols recórrer el 
Marroc, sinó també ajudar i donar suport i 
visibilitat a totes aquelles persones i empreses 
involucrades en el projecte. És per això que la 
nostra intenció és difondre per mitjans (locals 
i nacionals) l’equip i els nostres patrocinadors. 

Des d’entrevistes personals en ràdio i diaris 
fins a cròniques en revistes, pretenem 
compartir la nostra aventura i donar gràcies a 
tots aquells que ens hi han donat suport i han 
cregut en nosaltres des del principi.

UNIRAID en els mitjans de comunicació:

Pròpia de l’equip:
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Capacitat d’oferir 200.000 impactes publicitaris.
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Datos de contacto.

Correu electrònic:

EQUIP:   jawa.raiders@gmail.com

Telèfon / Whatsapp:

CHRIS MARTIN:       +34 658 779 076
ARACELI MORAND:  +34 634 245 315

 Xarxes Socials:

INSTAGRAM:   @jawa.raiders

Els espònsors són els principals 
protagonistes, ja que sense ells, 
res d’això seria possible. 

Uneix-te al nostre equip i ajuda’ns a fer realitat 
aquest projecte. 
De vosaltres depèn el futur d’UNIRAID.
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