
 

 

 

Revelats el pòster i l’itinerari del 70 Rally Motul Costa Brava 

 

 Motul inicia una nova etapa com a patrocinador del Rally Motul Costa Brava i 

el Rally Costa Brava Històric by Motul. 

 La prova es disputarà del 17 al 20 de març de 2022 a Girona i obrirà la temporada 

dels rallyes històrics a nivell continental. 

 L'itinerari inclou 155 quilòmetres cronometrats i una dotzena de trams en carreteres 

mítiques. 

 

Motul, marca especialista en la formulació de lubricants, reafirma el seu compromís pel món del 

motor amb el patrocini de la 70a edició del Rally Costa Brava, que se celebrarà del 17 al 20 de març 

de 2022 a Girona. 

Amb aquest acord, la companyia serà present de manera activa com a Title Sponsor en el rally més 

antic de l’estat, i un dels més prestigiosos d'Europa, que posa en valor la competició entre vehicles 

clàssics i congrega a equips de més de 20 nacionalitats diferents. 

En paraules de Sandra Iniesta, directora de Màrqueting de Motul Ibèrica: “La història de Motul està 

estretament lligada a la competició, sent per a nosaltres les curses un laboratori de proves on 

demostrar la fiabilitat tècnica dels nostres productes. La coincidència en els valors com la passió pel 

motor i l'amor pels vehicles clàssics fan d'aquesta col·laboració l'engranatge perfecte. Estem molt 

orgullosos de poder donar suport a aquestes dues cites tan importants a nivell local i d'escala 

internacional reafirmant així el nostre compromís local i la contribució amb els clàssics”. 

Per a Alex Romani, president del Club RallyClassics: “No hi ha millor manera de celebrar el 70 

aniversari del Rally Costa Brava que amb l'entrada de Motul a l'engranatge que representa 

l'organització d'aquests grans esdeveniments. Aquesta nova etapa coincideix amb un moment en el 

qual s'està donant cada vegada major valor als clàssics, en benefici dels participants, dels 

col·leccionistes i dels espectadors”. 

 

 

 



 

 

 

El pòster oficial del 70 Rally Motul Costa Brava continua fidel a la línia seguida durant els últims anys 

i és un homenatge als guanyadors de la prova fa quaranta anys. En aquesta ocasió, els protagonistes 

són els italians “Tony” / “Rudy”, vencedors del Rally Costa Brava al 1982 al volant d'un Opel Ascona 

400 de Conrero Squadra Corse. La fotografia original és obra de Joan Aymamí. 

 

70 Rally Motul Costa Brava – 17 a 20 de març de 2022 (Girona) 

La prova torna a la seva data habitual i obrirà la temporada dels rallyes històrics a nivell continental, 

amb un esdeveniment puntuable per al Campionat d'Europa FIA de Rallyes Històrics, el Campionat 

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

més d'incloure la categoria Legend per a vehicles d'interès especial. 

En la seva 70a edició, el Rally Motul Costa Brava espera superar el rècord de 185 equips inscrits 

aconseguit en l'edició de 2021, celebrada de manera excepcional a finals de novembre. 

Només quatre mesos després, els motors tornaran a bramar per les icòniques carreteres gironines 

en un rally per al qual l'organització ha dissenyat un recorregut molt similar, perfeccionant i posant 

en valor totes les novetats estrenades en el 69 Rally Costa Brava. 

El rally comptarà amb 12 trams, 6 diferents, per a un total de 155 quilòmetres cronometrats. 

L'activitat del rally s'iniciarà el dijous 17 de març, la jornada reservada per a les verificacions 

administratives i tècniques obligatòries. El parc d'assistència i el Village tornaran a estar situats a 

Fornells de la Selva, en un espai ampli i perfectament comunicat a tan sols uns minuts del centre de 

Girona. D’altra banda, el Pàrquing del Pont de Pedret, a Girona, també repetirà com a ubicació del 

parc tancat i el podi del rally, des d'on a partir de les 18h30 del dijous tindrà lloc la cerimònia de 

sortida del 70 Rally Motul Costa Brava. 

El divendres 18 de març es realitzaran sis trams, repartits en dos bucles de tres trams cadascun: Els 

Àngels, Santa Pellaia i La Ganga. Entre tots dos bucles es realitzarà un reagrupament a Palamós, on 

els vehicles quedaran exposats enfront de la Platja Gran. La jornada finalitzarà al parc tancat a partir 

de les 18h50. 

La jornada decisiva arribarà el dissabte 19 de març, amb la disputa dels últims sis trams, repartits en 

dos bucles de tres trams: Osor, Collsaplana i Cladells, amb un reagrupament al migdia a Santa 

Coloma de Farners. Els cotxes seran rebuts en el podi de Girona a partir de les 18h. 

 

 



 

 

 

 

Atès que les classificacions finals es publicaran ja ben entrada la nit, el lliurament de premis se 

celebrarà el diumenge 20 de març a les 9h al podi, moment en el qual es posarà punt i final al 70 

Rally Motul Costa Brava. 

Per a aquesta edició, que commemora el 70 aniversari del Rally Costa Brava, s'estan preparant 

algunes sorpreses que seran anunciades pròximament. 

Està previst que el període d'inscripcions s'obri a principis del mes de gener. 

 

El 70 Rally Motul Costa Brava és possible gràcies a la col·laboració d’Ajuntament de Girona, Diputació 

de Girona, Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, 

Ajuntament de Fornells de la Selva, Ajuntament de Palamós i Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners; i el patrocini d’Hotels Ultonia, Costa Brava Mediterranean Foods, GT2i, Blunik, Michelin, 

Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, Garatge Internacional, Suprametal, 

Coca-Cola, Alcalà Technology, Sport, L’Esportiu i Integral Apps. 

 

La informació del rally ja està disponible a la pàgina web de RallyClassics. 

Contacte premsa: comunicacion@rallyclassics.org 

https://rallyclassics.club/ca/70-rally-motul-costa-brava-2022/
mailto:comunicacion@rallyclassics.org

