
 

 

 

 

 

 

 

Torna la cita motorista de l’estiu a Girona! 
La Crom Ride 2018 ja té data per la seva segona edició: dissabte 30 de juny.  

L’estiu és la millor època per sortir a gaudir de la teva moto. Et proposem un plan: la Crom Ride 
2018 – amb sortida des de Girona – ja compta amb data al calendari motorista. El dissabte 30 
de juny sortirà de nou per una ruta que combina mar i muntanya, per racons que compten amb 
molts dels paisatges més atractius de la Península, a la Costa Brava i els Pirineus. Les 
inscripcions estan obertes des del dijous 22 de febrer de 2018 i es tancaran el 10 de juny o fins a 
omplir les places disponibles. 

Et presentem els punts clau de l’Edició 2018  

Com en la primera edició – a la que hi 
varen participar més de 160 motos – la 
Crom Ride es presenta com a 500km 
organitzats per divertir-se i on l’objectiu 
principal és gaudir de la conducció en 
carretera oberta – bé sigui sol o en grup 
– i com a cirereta, els llocs insòlits amb 
els que compta la província de Girona. 
Pensada per a motociclistes de tots els 
nivells, l’itinerari queda composat per 
carreteres que són una meravella per 
anar en moto. 

Amb sortida (a partir de les 6:00) i arribada (a partir de les 19:30) al Pavelló Girona-Fontajau – 
on també hi habilitaran un Village de caràcter festiu i obert al públic, amb exposició de marques 
col·laboradores – la Crom Ride és una ruta circular que es composa de diversos trams amb 
Controls de Pas perquè hi puguis segellar el Carnet de Pas que t’entreguen amb la teva 
inscripció. Els controls de pas s’ubiquen als llocs de màxima categoria de la província. 



 

 

 

 

A l’edició 2017 els controls es varen ubicar a Tossa de Mar, on es podia fer un cafè amb vistes de 
cinema, a Sant Hilari Sacalm al cor de les Guilleries, a Ripoll, al peu de l’històric Monestir, a la 
curiosa població de Llívia, un enclavament als Pirineus envoltat de territori francès a la que hi 
arribaven per la revirada Collada de Toses; el misteriós Estany de Banyoles i finalment Peralada 
on alguns es varen quedar amb ganes de brindar amb un bon cava (mentre que altres es varen 
llançar a la piscina!). Els Controls de Pas d’aquesta edició encara estan pendents de desvetllar, 
però segur que ens sorprendran. 

 

Amb la inscripció, els participants, a més del Carnet de Pas, rebran un dorsal numerat i un regal 
de benvinguda, i inclou l’esmorzar i sopar del dia 30 de juny. A més, si has passat per tots els 
controls i no t’has oblidat de segellar, al retornar a Girona rebràs un altre regal. L’any passat no 
ens va deixar indiferents!  

 

 



 

 

 

La inscripció general té un cost de 60€ fins el 30 d’abril, data a partir de la qual passarà a costar 
65€. Si vas amb acompanyant, seran 25€ addicionals que inclouen també els àpats i els regals. 
També compta amb un tarifa jove de 50€ per a menors de 25 anys (o aquells nascuts a partir de 
1993 inclòs), per aconseguir aquesta tarifa hauràs d’enviar una foto del teu DNI a 
info@cromride.cat i t’enviaran un cupó de descompte. La novetat d’aquest any és que les 

inscripcions es poden formalitzar i pagar directament al web amb tarja de 
crèdit o PayPal. 

Per a que puguis preparar bé la teva ruta, la Crom Ride ofereix als seus 
participants dos opcions per a recórrer la seva proposta: si estàs més 
pendent de la tecnologia i utilitzes navegador, t’enviaran els tracks per a 
que puguis carregar-los al teu dispositiu. Si ets més de la vella escola, pots 

comprar el Road Book en paper de Vectornote per 15€ directament amb la teva inscripció.  

Les verificacions administratives es realitzaran en el propi Pavelló Girona-Fontajau durant tot el 
divendres 29 de juny i a les 20:15h es farà el briefing de la jornada següent. Per a aquells que no 
puguin atendre-hi, es transmetrà en directe a través de les xarxes socials.   

Tindràs un altre record amb la foto de sortida i arribada que prenen al Village i que podràs 
descarregar-te directament des del web de manera gratuïta. A més hi haurà un equip de 
fotògrafs distribuïts al llarg de la ruta i ubicats a les corbes més belles que et dispararan mentre 
estàs rodant i gaudint. Aquestes imatges es podran adquirir després directament al web dels 
fotògrafs. 

Conclou la jornada segellant el darrer control per a rebre el regal de finisher i sopa amb tots els 
participants per compartir anècdotes amb els teus amics, us en rieu d’aquell tram que us ha fet 
suar o recordeu com heu dinat de bé en aquell restaurant de la Cerdanya, escoltant tantes 
històries com maneres hi ha de viure-la. 

Entra a www.cromride.cat per tenir tota la informació i inscriure’t. Pots seguir a @cromride a 
Instagram, Twitter i Facebook on també hi ha sorteig d’inscripcions i productes de patrocinadors, 
així que no t’ho perdis! 
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