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La Diputació de Lleida, mitjançant el programa 
“Moturisme Ara Lleida” que impulsa el Patronat 
de Turisme, col·labora amb la celebració de la 

primera Quebrantabook, que tindrà lloc el dissabte 29 
de setembre amb punt de partida i d’arribada al Pont 
de Suert, capital de l’Alta Ribagorça, i amb l’objectiu 
d’aplegar un centenar d’inscrits. La Quebrantabook 
2018 és un esdeveniment per als amants de les mo-
tos de caràcter no competitiu, per carreteres obertes 
al trànsit pel Pirineu de Lleida i d’Aragó amb tres op-
cions: la Quebrantabook 200, amb un recorregut de 
200 km; la Quebrantabook 450, de 450 km, i finalment 
la Quebrantabook Xtrem, de 650 km.

La presentació de la primera edició de la Quebranta-
book 2018 ha tingut lloc aquest matí a la Diputació de 
Lleida amb la participació del diputat Joan Ubach; de 

l’alcalde del Pont de Suert, Josep Antoni Troguet; del 
president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, 
Josep Lluís Farrero; d’un responsable de l’organització 
de l’esdeveniment, Tito Pueyo, i del director del Patro-
nat de Turisme, Juli Alegre.

Joan Ubach ha explicat que la Diputació de Lleida 
“està al costat de les associacions i de les entitats per 
promoure activitats al territori, tant en el pla econòmic 
com estratègic, i en aquest cas concret per mitjà del 
Patronat de Turisme estem arribant a un sector molt 
específic com ho és l’aficionat al món de les motos, 
amb una experiència turística que pensem que pot ser 
molt bona per al territori”.

Josep Lluís Farrero ha agraït el suport de la Diputació 
de Lleida per poder tirar endavant iniciatives dels pe-

La Diputació acull la presentació de la Que-
brantabook, que preveu la participació d’uns 
100 motoristes en la seva primera edició i 
compta amb la col·laboració del programa 

“Moturisme” del Patronat de Turisme

L’esdeveniment motociclista no competitiu se celebrarà el dissabte 29 de setembre, amb punt de parti-
da i d’arribada al Pont de Suert i tres recorreguts a escollir pels participants de 200, 450 o 650 km per 
les carreteres del Pirineu de Lleida i d’Aragó
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tits ajuntaments i dels consells comarcals com la Que-
brantabook, perquè sense el seu suport serien molt 
més difícils d’executar. En aquest cas, ha manifestat, 
“el suport arriba també mitjançant un projecte estra-
tègic que impulsa la Diputació de Lleida com ho és 
el programa Moturisme, que lliga perfectament amb 
aquesta prova no competitiva que fem i que aporta 
valor, rutes, paisatge i territori als aficionats al món de 
la moto. La Diputació, per mitjà del Patronat de Turis-
me, va fer una aposta perquè els motoristes puguin 
gaudir de les nostres carreteres plenes de corbes i de 
revolts”.

Per la seva banda, l’alcalde del Pont de Suert, Josep 
Antoni Troguet, ha manifestat que la Quebrantabook 
és una acció de foment de l’economia dins de la pro-
moció econòmica i del turisme. “Al Pont de Suert te-
nim una petita espina clavada des del final dels anys 
70, quan hi havia unes concentracions de motos in-
ternacionals que podien aplegar uns 2.000 o 3.000 
motoristes en aquella època. Des d’aleshores hi ha 
hagut molts intents de recuperar tot allò però no han 
fructificat, i aquesta Quebrantabook va una mica en 
aquesta direcció. Esperem que aquest esdeveniment 
no sigui només una experiència d’un any sinó que ha 
vingut amb vocació de quedar-s’hi”, ha afirmat.

Programa

L’organitzador de la prova, Tito Pueyo ha assenyalat 
que la Quebrantabook és un esdeveniment motoci-
clista no competitiu que transcorre per les belles i es-
pectaculars carreteres del Pirineu de Lleida i d’Aragó 
amb el trànsit obert. La participació en aquesta prime-
ra edició es preveu que estigui al voltant d’un centenar 
de motoristes amb l’objectiu de cara a la segona edi-
ció de poder arribar als 300, “una vegada coneguda 
l’experiència dels que vindran enguany per primera 
vegada dels quals esperem que quedin molt contents 
de la prova i de tota l’organització”.

El traçat que hauran de seguir els assistents és sor-
presa i es desvetllarà el dia de la recepció dels parti-
cipants, el divendres 28 de setembre. L’itinerari inclou 
diferents ports de muntanya. Pueyo ha remarcat que 
en tractar-se d’una prova no competitiva ”no volem 
que es corri, volem que els participants puguin gaudir 
dels paisatges amb què es trobaran”. Els premis no 

seran per al qui arribi primer, sinó per al club que apor-
ti un nombre més alt d’inscripcions, per al pilot masculí 
i femení que vingui de més lluny, per als pilots home i 
dona de major edat i també per als més joves.

El centre neuràlgic de l’esdeveniment serà el Pont 
de Suert, capital de l’Alta Ribagorça, i el centre 
d’operacions serà el Complex Esportiu, on es faran 
les arribades i les sortides i el lloc on també faran els 
àpats els participants dissabte. Al centre esportiu tam-
bé tindrà lloc la Fira de la Moto, amb diferents estands 
i la presència de diferents marques i productes vincu-
lats amb el món de motor de dues rodes.

El tret de sortida de la prova, el dissabte 29 de setem-
bre a partir de les 7 del matí, es farà en el format Ro-
lling Star, és a dir, sortiran cada 30 segons tres motoci-
clistes per iniciar el trajecte. S’ofereixen tres opcions: 
la Quebrantabook 200, de 200 km; la Quebrantabook 
450, amb un recorregut de 450 km, i l’Xtrem 650. En 
aquesta darrera els participants seguiran el mateix 
traçat que els participants de la Quebrantabook 450, 
però després de dinar reiniciaran la marxa amb el tra-
jecte de la Quebrantabook 200 per altres carreteres i 
paisatges del Pirineu.

Tots els participants podran seguir el recorregut 
amb l’ajuda del Roadbook de la Ruta (llibre de ruta) 
i portaran incorporat un GPS, de tal manera que 
l’organització podrà saber en tot moment el lloc on es 
troba cadascun.

Entre les diferents activitats organitzades al voltant 
d’aquest esdeveniment, el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida amb el projecte Moturisme 
Ara Lleida ha organitzat un concurs fotogràfic amb 
els hashtags #AraLleida, #ADNLleida, #Quebranta-
book2018 i #MoturismeAraLleida, on hauran de pujar 
les imatges que capturin durant el seu recorregut per 
les carreteres del Pirineu de Lleida. El premi a la mi-
llor foto consistirà en una estada de cap de setmana 
per a dues persones en un allotjament acreditat amb 
el programa Moturisme i una inscripció gratuïta a la 
Quebrantabook 2019.

Dins del programa d’activitats també s’ha previst per 
als inscrits una visita guiada a la col·lecció de Motos 
de Caldes de Boí el diumenge.

Sr. Joan Ubach Sr. José Antonio Troquet Sr. Josep Lluis Farrero Sr. Toni Pueyo

S’adjunten 4 talls de veu. Un del diputat Joan Ubach; de l’alcalde del Pont de Suert, Josep Antoni Tro-
guet; del president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Josep Lluís Farrero; d’un responsable de 
l’organització de l’esdeveniment, Toni Pueyo.
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