
   Número 73, abril de 2013 

Esports

Miquel Vila Ubach: un bon genet
Miquel Vila, va començar a muntar als set anys, de 
la mà de la seva germana Imma, que competia ja 
en raids. Amb gairebé 8 anys ja va participar en el 
seu primer raid social de 20 km. A partir de llavors, 
va compaginar els petits raids amb les carreres de 
velocitat.
Als 14 anys, va poder córrer el seu primer nacional 
de 80 km, guanyant còmodament i  apuntant ja a 
campió, gràcies en gran part al seu pare Miquel, que 
sempre li va proporcionar els millors cavalls. A l'any 
següent, aconseguiria el seu primer títol de campió 
de Catalunya amb el cavall Sir d'Oa, el primer cavall 
àrab competint en raid a Espanya.

A partir de llavors molts bons cavalls van passar per 
les seves mans, com Bajeque, Nedjfor, Diango, ... 
sempre  amb  el  suport  incondicional  i  el  suport 
econòmic del seu pare. 

Va  començar  amb  el  campionat  de  Catalunya, 
desprès  a  Còrdova  aconsegueix  el  Campionat 
d'Espanya i va aconseguir el campionat del món.

Puntí i en Miquel s'havien posat d'acord en anar en 
equip en el recorregut, intentant controlar una mica 
als francesos, que són l'equip més avantatjat d'avui 
dia. 

Varen  fer  junts  les  primeres  dues  etapes,  a  la 
tercera etapa va notar que el seu cavall no acabava 
d'agermanar-se al  cavall  d'en Jaume i a la quarta 
fase va decidir fer la meva pròpia carrera.

Raid (Enduro)

Com esport el raid (enduro)  és relativament nou, va 
començar a Austràlia i a EE.UU. Abans  d'estendre's 
per Europa, Africa del Sur i Orient Mitjà.

La prova de raid és una prova contra rellotge que 
posa a prova la velocitat, resistència i habilitat del 
cavall  ja  que tant  els  cavalls  com els  genets  han 
d'estar en molt bona forma. 

El  genet  ha  de  demostrar  la  seva  capacitat  per 
controlar  el  seu cavall  i  portar-lo al  ritme adequat 
durant la prova. 

El recorregut és molt variat, amb diversos tipus de 
sòl i obstacles naturals, tot i que el recorregut no ha 
de  contenir  més  del  10%  de  terreny  dur  (com 
carreteres). 

La competició consta de diverses fases, que solen 
ser  de  40  km  casi  sempre  havent-hi  un  control 
veterinari per verificar el pols del cavall al final de 
cadascuna d'elles. 

Els cavalls àrabs són els que han demostrat la seva 
superioritat en cada competició d'aquestes.

En aquestes competicions hi ha diferents tipus de
Raids com: CEI*, CEN, CEI**... 


