
Quan una prova esportiva celebra setanta anys és que al darrere hi 

el compromís, l’expertesa i la il·lusió d’un grup de persones que 

s’estimen molt el que fan. L’equip humà de RallyClassics és un 

magnífic exemple d’aquest amor a un projecte i ens ho demostren 

fent possible aquests dies la 70a edició del Rally Costa Brava. 

 

Una primera felicitació, doncs, per a l’Àlex Romaní i el seu equip, 

que tornen a l’acció només quatre mesos després de tancar amb 

èxit organitzatiu l’última edició i que ens apropen una vegada més 

tots els atractius d’un esdeveniment especial, el ral·li més antic de 

l’Estat i un dels més prestigiosos d'Europa. 

 

Una edició, amb epicentre a Girona i Fornells de la Selva, que obre de nou el Campionat d'Europa 

de Ral·lis Històrics, a banda de ser puntuable per al català i l’estatal, i que ens ofereix tres jornades 

de competició de vehicles clàssics per les mítiques carreteres gironines, molt apreciades per pilots i 

equips a llarg d’aquestes set dècades. 

 

Automobilisme en estat pur, projecció internacional de Catalunya gràcies a la presència d’equips 

d’una vintena de països i una decidida aposta per la igualtat de gènere caracteritzen el Rally Motul 

Costa Brava 2022. Vull agrair aquesta mirada femenina de la prova, facilitant la inscripció d’equips 

formats per dones i promovent el talent de l’automobilisme femení.  

 

A casa nostra tenim pilots reconegudes, algunes de les quals prendran part en el ral·li, i cal que els 

donem més visibilitat. Tenir referents és cabdal per atraure noves practicants, en la modalitat que 

sigui, i m’alegra veure que RallyClassics comparteix la mateixa visió del Govern en la lluita contra 

les desigualtats de gènere en l’esport. Gràcies per ajudar-nos en aquest camí compartit.  

 

D’altra banda, vull posar de relleu la complicitat existent entre el món públic i el privat, una de les 

claus de l’èxit del model esportiu català, que torna a quedar palesa en aquest esdeveniment. 

Govern, Diputació i Ajuntaments, al costat de les entitats col·laboradores, remem junts per fer 

realitat aquesta cita emblemàtica del nostre automobilisme. Un ral·li amb ADN esportiu cent per 

cent català.  

 

Acabo desitjant una bona cursa als més de 150 equips inscrits, amb la participació dels quals 

fomentem els esports de motor a casa nostra, alhora que reactivem, dinamitzem i 

desestacionalitzem el turisme i l’economia de la Costa Brava. 
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