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GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN EL TERCER TRIRAID DE BANYOLES 

Aquest diumenge 5 d’octubre el Centre Excursionista de Catalunya amb el suport del 

Club Natació Banyoles, l’Ajuntament de Banyoles i la Secretaria General de l’Esport, ha 

organitzat el 3er Triraid de Banyoles pels entorns de l’Estany i dins la ciutat. 

56 equips provinents d’arreu de Catalunya han gaudit d’aquesta tercera edició del 

Triraid, sota unes excel·lents condicions meteorològiques que els han acompanyat durant tot 

el que ha durat el raid. 

 
Què és un TRIRAID? 

És un raid d’aventura d’iniciació on els equips han de realitzar una sèrie de proves en 

el menor temps possible. Els equips de 2 persones (femenins, mixtes o masculins) han d’anar 

trobant unes balises i contestant unes preguntes en un llibre de ruta que se’ls hi dóna. És un 

raid d’aventura per a totes les edats i nivells. A Banyoles els 56 equips participants han hagut 

de superar proves d’orientació a peu, en bicicleta de muntanya i remant en caiacs dobles, per 

tot l’entorn de Banyoles amb la única ajuda d’un mapa i una brúixola.  

TRIRAID Banyoles 2008 

Han començat a les 10am del Club Natació Banyoles amb una orientació per relleus 

pel Parc de la Draga on cada integrant de l’equip havia de trobar 

3 fites marcades en un mapa d’orientació d’escala 1:5.500. Més 

tard han continuat amb una orientació a peu pels voltants de 

l’Estany on havien de localitzar 12 punts, si podien, perquè 

havien d’arribar abans de les 11am als boxes de les bicicletes del 

C.N.Banyoles. Els equips més ràpids a fer l’orientació a peu has 

estat els “Xukurs” i “A Tostim” amb només 40 minuts. Tot seguit 

el raid continuava amb una orientació en BTT amb un mapa de 

ciclorientació escala 1:15.000, els equips havien de localitzat 16 

fites més pels voltants de Banyoles per finalment acabar allà on havien començat, al 

C.N.Banyoles. L’equip més ràpid en BTT ha estat el “No Tant Collonuts” amb 1h07’40’’. Però 

encara no estava el raid, ja que els hi quedava una prova de caiac doble. Els dos components 
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de l’equip havien que remar des del C N Banyoles fins a un extrem de l’estany, pinçar una fita 

situada en una boia i tornar al club. Els equips que arribaven més tard de les 13h en bici ja no 

podien fer el caiac, només 5 equips no han pogut realitzar aquesta darrera secció. L’equip 

més ràpid al caiac ha estat el “Pengim-penjam” amb 16’04’’. 

  
Fotos: Blanca Martínez  

La victòria ha estat per l’equip femení “RITTAL” amb la Betlem Polo i la Jerusa Chia 

amb un temps final de 2h01’33’’que s’han endut la inscripció gratis al WIAR 09 (raid 

internacional d’aventura femení) juntament amb nombrosos premis cedits pels patrocinadors. 
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Cal destacar que el 48% dels participants han estat dones, l’organització valora aquest 

fet com a molt positiu i espera mantenir i augmentar aquest nivell a les properes edicions. 

Les edats han oscil·lat entre els 20 i els 47 anys. Hi han hagut més de 10 equips de 

Banyoles, Olot i Girona, 4 equips d’Andorra, equips de Barcelona, Manresa, Argentona, 

St.Feliu de Guixols, St. Pol de Mar, Calella, Lleida, Mataró, Valls, Vic, Sabadell, 

Terrassa...entre d’altres. Els equips han estat formats per parelles home-dona, però també hi 

ha hagut mare-filla, germanes, amigues i amics, i en total han estat 16 equips mixtes, 21 de 

masculins i 19 de femenins. Per molts equips ha estat el primer cop a fer un raid d’aventura 

d’iniciació i l’experiència els hi ha encantat. El primer equip ha tardat poc més de 2h i l’últim 

4h. 

Si voleu més informació no dubteu en contactar amb nosaltres! 

Emma i Mònica / www.raidwiar.com / raidwiar@raidwiar.com 


