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La Diputació de Lleida, mitjançant el               
programa Moturisme, col·labora amb la 
Rodibook 2016, considerada com la ruta 

amb moto més dura dels Pirineus

L’esdeveniment motociclista, compta amb 700 inscrits, el registre més important de la seva història, 
se celebrarà el 3 de setembre amb punt de partida i d’arribada a Vielha i un recorregut de més de 730 
km per fer en menys de 14 hores

La RodiBook 2016, l’esdeveniment motociclista no competitiu per carreteres obertes al trànsit i 
considerada com la “ruta més dura amb moto pels Pirineus”, se celebrarà els dies 2 i 3 de set-

embre amb punt de partida i d’arribada a Vielha, capital de la Val d’Aran. La Diputació de Lleida 
dóna suport a aquest esdeveniment esportiu, que arriba enguany a la seva cinquena edició, 

mitjançant el programa Moturisme que impulsa el Patronat de Turisme. La sala d’actes de la Di-
putació de Lleida ha acollit aquest migdia la presentació de la RodiBook 2016. L’acte ha comptat 

amb la participació de Jordi Esteve, responsable de l’àrea de motociclisme de Rodi, Fernándo 
Gil,  membre de l’organització i Gerard Sabarich, vicepresident tercer de la Diputació i vicepresi-

dent del Patronat de Turisme.
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Gaudir dels paisatges impressionants dels Piri-
neus en un recorregut que oscil·larà entre els 
700 i els 740 km, travessant ports de mun-

tanya, colls mítics i moltes corbes en 14 hores són 
alguns dels al·licients que ofereix la RodiBook 2016. 
L’itinerari és sorpresa i canvia en cada edició.  Per 
aquest motiu els participants no coneixeran el reco-
rregut fins al moment de la sortida per mitjà del llibre 
de ruta, el roadbook, que inclou el quilometratge, la 
direcció a seguir i les observacions. Tots els partici-
pants tenen l’obligació de passar pels diferents punts 
de control establerts al llarg de l’itinerari. 

Malgrat la duresa de la prova, el nombre de parti-
cipants va en augment en cada edició gràcies a 
l’acurada organització de l’activitat per part de l’equip 
de Rodi com també a la satisfacció que els aficio-
nats al món de la moto troben en aquest esdeveni-
ment. Bona prova de l’èxit de la RodiBook és el fet 
que en l’edició del 2014 es van limitar les places a 
300 inscrits, l’any passat es van ampliar fins a 500 i 
en l’edició d’enguany ja s’han tancat les inscripcions 
amb un nombre total de 700 participants, una xifra 
rècord de la RodiBook.

La sortida, a les 6.15 hores del matí del 
dissabte 3 de setembre

Tots els inscrits a la prova hauran de fer les verifi-
cacions tècniques i administratives  al tendal  de la 
Diputació de Lleida instal·lat al pàrquing de l’antiga 
caserna militar de Vielha el divendres 2 de setembre 
entre les 11.00 i les 20.15 hores. La sortida tindrà 
lloc el dissabte 3 de setembre a partir de les 6.15 h 
del matí i amb un interval de 3 motos cada 30 se-
gons. L’arribada està programa per dissabte entre 

les 17.00 i les 23.00 hores al mateix lloc de sortida. 

Al llarg del recorregut l’organització tindrà disposats 
els diferents punts de control com també les zones 
d’avituallament dels participants. La inscripció, que té 
un cost de  65 euros pel pilot i 55 per l’acompanyant, 
inclou descomptes als hotels, dinar i sopar típics de 
muntanya el dia de la prova, serveis de neumàtics, 
promocions especials, una samarreta exclusiva, un 
carnet de pas pels controls i una bossa amb pro-
ductes promocionals. A més, si el participant acon-
segueix el segell de tots els controls de pas també 
rebrà un diploma com a recordatori de la seva parti-
cipació en aquesta edició de la RodiBook.

Col·laboració de Moturisme per posar en 
valor el turisme vinculat amb la moto

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme, col·labora en aquesta edició de la RodiBook 
mitjançant el programa Moturisme que impulsa el 
mateix Patronat. Durant la celebració del RodiBook 
el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida farà 
una presentació del projecte Moturisme a tots els 
participants de l’esdeveniment i tots els assistents 
rebran informació i material promocional d’aquest 
programa. També s’instal·larà un tendal de la Di-
putació de Lleida a la població de Vielha al servei 
de l’organització de l’esdeveniment i com a punt 
d’informació del programa Moturisme que impulsa 
des de l’any 2015 el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida per posar en valor i promocionar 
de manera específica el segment del turisme vinculat 
amb els aficionats a viatjar amb moto. 

Moturisme estableix un sistema de garantia mi-
tjançant un segell de qualitat que identifica els esta-
bliments d’allotjament turístic i els d’oferta comple-
mentària que reuneixen la infraestructura necessària 
per a aquest segment de públic. Actualment la de-
marcació de Lleida compta amb 40 establiments 
d’allotjament turístic i altres 28 de restauració, cafe-
teries i museus, entre d’altres, que tenen un seguit 
de serveis a les seves instal·lacions específicament 
pensats per atendre les necessitats i facilitar al màxim 
la comoditat al turista motoritzat. La certificació amb 
aquest segell distintiu de qualitat l’han obtingut els di-
ferents establiments després d’haver superat el curs 
de formació i l’auditoria.

El projecte impulsat pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida és pioner al conjunt de l’Estat es-
panyol i, de la resta d’Europa, només s’ha desenvo-
lupat un producte similar a França, a la zona de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, i en una regió d’Àustria.

Malgrat la duresa de 
la prova, el nombre de     

participants va en augment en 
cada edició gràcies a l’acurada 
organització de l’activitat per 
part de l’equip de Rodi com   

també a la satisfacció que els   
aficionats al món de la moto    

troben en aquest esdeveniment. 
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