Després del parèntesi de l’any passat, obligat per la pandèmia,
em satisfà veure que el Rally Costa Brava torna a les carreteres
gironines amb energies renovades, la il·lusió de continuar
creixent i unes xifres de participació extraordinàries quan falta
només un any perquè arribi a les set dècades de vida.
Plenament consolidat com una cita important del calendari
esportiu català, estatal i internacional, queda palesa la il·lusió
d’organitzadors i pilots de deixar enrere els efectes de la crisi
sanitària i tornar a prendre part en el ral·li més antic dels que es
corren a la península. Edició rere edició, creix el prestigi de
l’esdeveniment gràcies a l’empenta i la capacitat organitzativa
de RallyClassics. La meva felicitació, doncs, per la trajectòria de
l’entitat i l’agraïment per la ferma aposta de mantenir aquesta prova mítica de
l’automobilisme, que enguany servirà per cloure el Campionat d’Europa.
El 69è Rally Costa Brava, un referent internacional entre els ral·lis històrics, és un bon
instrument per potenciar els esports de motor a Catalunya i un exemple, també, de la força
transformadora que té l’esport a Catalunya, un aspecte clau en les polítiques de la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física. Volem una nova Catalunya esportiva, que s’enriqueixi
dels valors que té aquest sector i que transformi socialment i econòmicament el país. Per
assolir aquest repte, comptem amb la complicitat i la bona feina de les entitats esportives, i
fruit d’aquest treball conjunt farem de l’esport un pilar d’una societat que volem més
saludable.
D’altra banda, la celebració d’aquesta prova reforça al món la imatge d’una Catalunya oberta
que entén la celebració d’esdeveniments com un instrument de dinamització econòmica i
turística, i de progrés que enriqueix tot el país, des de les grans ciutats fins a les petites
poblacions.
Estic convençuda que ens esperen uns dies d’allò més vibrants, comptant amb l’expertesa de
RallyClassics i la presència d’uns 300 equips, molts dels quals arribaran de fora del territori
català.
Acabo agraint el suport que, al costat del Govern, donen a la competició els Ajuntaments
implicats i la resta d’institucions i entitats col·laboradores. Alhora, desitjo molta sort als pilots i
copilots, principals protagonistes d’un ral·li emblemàtic i reconegut en el món del motor.
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