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La Diputació de Lleida, mitjançant el programa 
“Moturisme Ara Lleida” que impulsa el Patro-
nat de Turisme, col·labora amb l’organització 

de la RodiBook 2017, l’esdeveniment motociclista 
més important que se celebra a les comarques de 
Lleida i que té lloc els dies 1 i 2 de setembre amb 
punt de partida i d’arribada a Vielha, capital de la Val 
d’Aran. La RodiBook, que enguany celebra la sisena 
edición, és un esdeveniment motociclista no compe-
titiu per carreteres obertes al trànsit pel Pirineu català 
i francès i que té un nombre màxim de 700 partici-
pants. La prova consisteix en un itinerari sorpresa 
d’uns 700 km de recorregut que els pilots descobrei-
xen amb l’única ajuda d’un llibre de ruta, el roadbook. 

Durant la celebració de l’esdeveniment tots els as-
sistents rebran informació del programa “Moturisme 
Ara Lleida” mitjançant l’espai Ara Lleida, instal·lat al 
pàrquing de l’antiga caserna militar de Vielha i que és 
gestionat per la secretaria tècnica del projecte. També 
rebran el desplegable que conté informació detallada 
sobre 10 rutes moturístiques i 2.000 quilòmetres de 
recorregut per carreteres del Pirineu i les Terres de 
Lleida, amb corbes i paisatges de gran bellesa que 
abracen el conjunt de les comarques lleidatanes, en 
el welcome pack que l’organització ha preparat per a 
cadascun dels assistents a l’esdeveniment. 

Finalment, el Patronat de Turisme ha organitzat un 
concurs fotogràfic per a Instagram adreçat tant a par-
ticipants com a espectadors de la RodiBook 2017. 
Les fotografies es poden penjar fins al 10 setembre a 
Instagram amb els hashtags #Rodibook2017, #Ara-
lleida, #ADNLleida, #RodibookAralleida, #Moturis-
meAralleida. El guanyador podrà gaudir d’una esta-
da per a dues persones en un allotjament moturista 
de les comarques de Lleida més una activitat d’oci. 

Establiments adherits

El programa “Moturisme Ara Lleida”, disposa de 67 
establiments adherits, 40 dels quals són d’allotjament 
turístic i la resta de restauració, cafeteria i museus. 
Recentment s’ha dut a terme una segona convoca-
tòria per la qual s’incorporaran al projecte una vin-
tena de nous establiments. Tots ells disposen d’una 
sèrie de serveis a les seves instal·lacions específica-
ment pensats per atendre les necessitats i facilitar al 
màxim la comoditat del turista motoritzat.

La Diputació de Lleida col·labora amb la  
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L’event motociclista se celebra els dies 1 i 2 de setembre amb punt de partida i d’arribada a Vielha, 
capital de la Val d’Aran amb un itinerari sorpresa d’uns 700 km de recorregut

S’adjunta una fotografia del punt d’informació Moturisme-Ara 
Lleida als participants de la RodiBook 2017.
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