Salutació del president
70è Ral·li Costa Brava
No és tan senzill que una prova esportiva arribi als setanta anys, com aconseguirà enguany
el Ral·li Costa Brava, el més antic de l’Estat espanyol i un dels més prestigiosos d’Europa. El
ral·li arriba a la setantena edició com una cita ineludible del calendari esportiu de les
comarques gironines. Un esdeveniment de rellevància en l’àmbit automobilístic que atrau
aficionats al motor d’arreu, que projecta internacionalment el nom i la imatge de les nostres
comarques i que proporciona un apreciable impacte econòmic, tant directe com indirecte.

Superades ja definitivament les dificultats derivades de la pandèmia de la covid-19, el Ral·li
Costa Brava torna amb més força que mai, i amb un nou patrocinador de pes en el món del
motor, 155 quilòmetres cronometrats repartits en una dotzena de trams que transcorren per
carreteres mítiques, i la previsió de batre el rècord de participants.

Aquest any, a més, es recuperen les dates tradicionals, de manera que la prova tornarà a
obrir el Campionat Europeu de Ral·lis Històrics de la FIA, una modalitat en què la tradició,
l’esperit dels vells ral·lis i l’amor pels vehicles clàssics són tan importants o més que la
velocitat, i que està generant un interès creixent en els darrers anys.

La bona salut del ral·li és fruit de la magnífica tasca que, any rere any, porta a terme
RallyClassics, amb Àlex Romaní al capdavant. El seu compromís i la seva feina garanteixen
la continuïtat d’un dels esdeveniments esportius amb més trajectòria del país, que és també
un referent europeu en el món dels ral·lis històrics.
Us animem a gaudir en directe de la bellesa i l’espectacularitat del ral·li, amb la col·laboració
d’institucions i entitats. Estic convençut que el 70è Ral·li Costa Brava serà un èxit esportiu i
social encara més notable que en edicions anteriors.
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