
 

 

 

Presentat el 69 Rally Costa Brava (18-21 novembre) 

 Avui s’ha presentat a Girona el 69 Rally Costa Brava, una de les proves d’automobilisme clàssic més 

antigues i prestigioses d'Europa. 

 L’acte ha comptat amb la presència de Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, qui ha posat en valor 

una edició que compta amb rècord de vehicles inscrits, tot i celebrar-se fora de les seves dates habituals.  

 Hi participaran 185 vehicles i equips de gairebé 20 nacionalitats diferents. 

L'espera ha estat llarga, però el Rally Costa Brava ja ho té tot a punt per a la disputa d'una nova edició. 

Serà del 18 al 21 de novembre quan Girona es converteixi en epicentre de l'automobilisme clàssic, amb 

la disputa de l'últim rally de la temporada del Campionat d'Europa FIA de Rallyes Històrics, el Campionat 

d'Espanya de Rallyes per a Vehicles Històrics i els Campionats de Catalunya de Regularitat, a més dels 

vehicles Legend d'interès especial. 

Aquesta serà una edició única del rally més antic d'Espanya, ja que, a causa de la situació sanitària, es 

disputarà fora de les seves dates habituals del mes de març. D'aquesta manera, la prova clausurarà la 

temporada 2021 dels rallyes històrics. 

L’acte de presentació, celebrat aquest matí a l’Ajuntament de Girona, ha servit de preàmbul per a l’inici 

d’una edició que engegarà motors el dijous 18 de novembre. Les autoritats han pogut descobrir de 

primera mà les peculiaritats dels vehicles de competició de dècades passades, representats a l’acte per 

la presència d’un Lancia Stratos, icona dels rallyes de la dècada dels setanta. 

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona: “els amants i les amants del motor estem d’enhorabona amb la 

celebració del 69 Rally Costa Brava. Ens enorgulleix ser l’epicentre del rally, i també que els beneficis de 

la prova s’estenguin per tota la demarcació. Destaquem que és extraordinari que en uns moments tan 

difícils s’hagi assolit un nou rècord d’inscrits, i sens dubte aquest serà un preludi perfecte de la celebració 

del 70 aniversari de Rally Costa Brava que ens espera al pròxim mes de març”. 

Quim Ayats, diputat de la Diputació de Girona: “és importantíssim que es disputi una nova edició del 

Rally Costa Brava, i que es faci amb aquest èxit de participants i de presència de nacionalitats tan 

diverses. Valorem molt positivament aquesta celebració, que permetrà que es segueixi donant a conèixer 

l’oferta lúdica, cultural i econòmica del conjunt de les comarques gironines”. 



 

 

 

 

Alex Romani, president del Club RallyClassics: “amb aquesta edició arribem al desè any de col·laboració 

entre Girona i el Rally Costa Brava, i ho fem amb unes dades de participació que ens situen en nivells 

previs a la pandèmia. Aquest any obrim una nova dimensió del rally, amb més dies d’activitat, més trams 

cronometrats i noves ubicacions al llarg del recorregut. Esperem que tothom s’apropi a veure i gaudir del 

69 Rally Costa Brava.”  

 

Moltes novetats per a un rally consolidat 

El 69 Rally Costa Brava creix en tots els sentits amb l'objectiu d'oferir a la comunitat automobilística un rally 

històric de referència a nivell europeu. 

El rally comptarà amb un total de 13 trams cronometrats, 7 diferents, amb 175 quilòmetres cronometrats. 

Això suposa un increment del 32,5% respecte a l'itinerari previst per a l'edició de 2020. 

Els trams a realitzar-se seran: Els Àngels, Santa Pellaia i La Ganga a la jornada del divendres, i Osor, 

Collsaplana, Cladells i Circuit de Barcelona-Catalunya a la jornada del dissabte. 

El tram del Circuit de Barcelona-Catalunya serà l'únic que es realitzi en una sola ocasió, i marcarà el retorn del 

Rally Costa Brava al traçat barceloní, un fet que ja havia ocorregut anteriorment en les edicions de 1993 i 

1995. En tots dos casos el rally se celebrava llavors sota la denominació Rally Catalunya – Costa Brava i era 

puntuable per al Campionat del Món de Rallyes. 

L'augment del nombre de trams anirà acompanyat de nous reagrupaments. Palamós acollirà un 

reagrupament el migdia del divendres, entre els dos bucles del dia. Serà a la Platja Gran, on els vehicles 

quedaran exposats perquè el públic s’hi pugui acostar. D'altra banda, Santa Coloma de Farners se suma 

al Rally Costa Brava amb un reagrupament que tindrà lloc el dissabte al migdia. Una oportunitat perfecta 

per a acostar la prova a la capital de la comarca de la Selva. 

 

 

 



 

 

 

 

Programa horari del 69 Rally Costa Brava 

Una altra gran novetat respecte a les edicions anteriors és l'augment del nombre de dies del rally. 

L'activitat engegarà a Girona el dijous 18 de novembre, un dia que estarà reservat per a les verificacions 

administratives i tècniques obligatòries. A partir de les 19h tindrà lloc la cerimònia de sortida del 69 Rally 

Costa Brava, que es realitzarà a la nova ubicació del parc tancat, el Pàrquing de la Rotona del Pont de 

Pedret. Els participants podran triar si deixar el seu vehicle al parc tancat o tornar al parc d'assistència, 

que canvia d'ubicació per a desplaçar-se al polígon de Fornells de la Selva, un espai ampli i perfectament 

comunicat. 

El propi parc d'assistència serà el lloc des d'on s'iniciarà la competició el divendres 19 a partir de les 9h 

del matí, amb l'arribada a parc tancat prevista a partir de les 18h 50m després de la realització dels 6 

primers trams. L'etapa del dissabte engegarà a les 7h 15m des del parc tancat i el primer participant 

finalitzarà el rally a la mateixa ubicació a les 18h 30m. El lliurament de premis se celebrarà el diumenge 

21 de novembre a les 9h al podi, moment en el qual es posarà punt i final a la prova. 

Participants en el 69 Rally Costa Brava 

Més de 180 equips de gairebé 20 nacionalitats diferents se citaran a Girona per a disputar el 69 Rally 

Costa Brava. Entre ells estaran els principals especialistes de l'automobilisme històric a nivell europeu i 

nacional, tant en Velocitat com en Regularitat. 

A ells se sumaran els participants Legend, amb una minuciosa selecció de vehicles històrics, i noms 

il·lustres que no s'han volgut perdre el rally. Entre aquests destaquen Maurizio Verini (guanyador Rally 

Costa Brava 1975), Jacques Almeras, Dani Solà (guanyador Rally Costa Brava 2006), Daniel Alonso 

(guanyador Rally Costa Brava 2016 i Campió d'Europa de Rallyes Històrics Categoria 4), Serge Cazaux 

(guanyador Rally Costa Brava 2018) o Jean François Berenguer (guanyador Rally Costa Brava 2019). 

Esment a part mereixerà la presència d’Adartico Vudafieri, vencedor del rally al 1971 i imatge del pòster 

d'aquesta edició. Vudafieri serà present a les cerimònies de sortida i de lliurament de premis. 

 



 

 

 

 

 

El 69 Rally Costa Brava és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, 

Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners i Ajuntament de Fornells de la Selva; i el patrocini d’Hotels Ultonia, Costa Brava Mediterranean Foods, 

GT2i, Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, MiRally, Garatge 

Internacional, Suprametal, Coca-Cola, Alcalà Auto Taller i Integral Apps. 

 

Tota la informació i documentació del rally ja està disponible a la pàgina web de RallyClassics: 

https://rallyclassics.club/ca/69-rally-costa-brava/  

Contacte premsa: Sergi Blasco (comunicacion@rallyclassics.org)  
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