
 

 

Crom Ride 2019: 595 kilòmetres de revolts i satisfacció 

La Crom Ride tanca la seva tercera edició amb mig miler de participants 

Crom Ride - Girona, 5 de juliol de 2019 

L’èxit total de la seva tercera edició, amb gairebé 500 inscrits, consolida la Crom Ride com una de les 
rutes organitzades preferides dels aficionats de les rutes en moto. 

Les temperatures extremes, que en ocasions superaren els 40ºC, no varen atemorir els valents que 
assistiren el passat 28 de juny al Village situat al Pavelló de Fontajau (Girona) i que varen prendre sortida 
el dissabte 29 de juny a la Crom Ride 2019. Els 474 pilots, alguns d’ells amb acompanyant, varen gaudir 
de gairebé 600km per les millors carreteres de la província de Girona i del Pirineu.  

El divendres 28 de juny per la tarda s’obria el 
Village Crom Ride 2019 a la ciutat dels quatre rius 
amb la participació de Metzeler, Shad, Galfer, 
Honda MHSA, Suzuki Importcross, KTM Basolí, 
Moto Guzzi-Tecnimoto i B2R Ullastres. A les 
mateixes instal·lacions va tenir lloc l’entrega 
d’acreditacions, on els inscrits varen poder recollir 
el kit del participant que contenia, a més del 
dorsal, una samarreta tècnica, un buff de Benelli i 
altres detalls dels patrocinadors. A més, en aquesta 
edició la Crom Ride va comptar amb el suport del 
Servei Català de Trànsit, encarregat de fer una 
xerrada de seguretat viària abans del brífing.  

A les 6.30h del dissabte 29 de juny es donava inici oficialment a la Crom Ride 2019. 



 

 

Igual que en les edicions anteriors, la ruta Crom Ride va mantenir intacta la seva filosofia: oferir una 
combinació de carreteres d’elevada qualitat paisatgística i de conducció. Evitant al màxim molestos trams 
d’enllaç, el recorregut suggerit es va traçar per carreteres virades, entretingudes i emblemàtiques, 
aconseguint així una ruta circular plena de diversió, amistat i, sobretot, passió. 

Un punt diferenciador d’aquesta 
sortida motorista és que 
l’organització facilita una “ruta 
recomanada”, donant màxima 
autonomia als pilots perquè la 
segueixin, utilitzant GPS o road-
book, o perquè escullin el seu propi 
recorregut alternatiu. D’aquesta 
manera, i donat que no és una 
sortida competitiva, els participants 
varen poder reposar forces a 
voluntat i arribar al seu ritme als 
diferents controls de pas establerts.  

Gràcies a la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona es varen ubicar punts 
de control a diferents localitzacions emblemàtiques i atractives, com el Passeig de Lloret de Mar, el Pont 
de Besalú, la Plaça de Santa Maria de Puigcerdà i la Torre Malagrida de Olot. A més, en aquesta edició, i 
com a novetat, es va establir un punt de control a la localitat nord-catalana de Bula d’Amunt.  

 

Després de 595 excitants kilòmetres, els 431 valents dorsals que no varen cedir a la calor extrema i varen 
aconseguir acabar el recorregut arribaren al Pavelló de Fontajau (Girona) per marcar la darrera casella 
del carnet de pas amb el segell de “Finished” i emportar-se a casa tres premis: recórrer en moto 
localitzacions senyeres de la Costa Brava i els Pirineus; gaudir d’una qualitat motociclista de primera; i, 
per acabar, una bossa de cama Shad i una participació en el sorteig d’un equipament Klim.  

En resum, la Crom Ride 2019 va ser un èxit un any més i la conclusió és unànime: tots a punt per a la 
Crom Ride 2020! 


