
És un orgull per Palamós i Sant Joan poder acollir per 5è any 
consecutiu el Rally Costa Brava Històric, una prova de 
renom entre els ral·lis de vehicles clàssics europeus que 
cada any se supera amb èxit de participació d’equips tant 
nacionals com internacionals. 
 
Fa cinc anys que Palamós va obrir les portes a aquest 
esdeveniment, gràcies a la bona entesa entre l’Ajuntament 
de Palamós i l’equip de RallyClassics que, edició rere edició, 
deixa palesa la seva professionalitat i voluntat per fer 
d’aquest esport una festa no només pels que la viuen des 
del volant d’un clàssic sinó també per al públic en general 
que podem gaudir de l’espectacle que aquests ens 
ofereixen. 

 
Durant els quatre dies de celebració d’aquesta prova esportiva, el passeig del Mar de Palamós 
es converteix en la seu d’aquest esdeveniment que genera molta expectació entre la població. 
El municipi rep amb els braços oberts a la gent del món del motor amb l’objectiu que la seva 
estada al municipi sigui satisfactòria i puguin gaudir al màxim de la nostra vila i la seva oferta 
gastronòmica, comercial, turística i cultural. 
 
La situació sanitària causada per la pandèmia mundial ens va obligar l’any passat a celebrar 
una edició una mica diferent del ral·li però malgrat tot es va poder realitzar amb èxit i sense 
perdre l’essència que el caracteritza. Tinc el convenciment que aquest any, amb la millora de la 
situació sanitària i complint també estrictament els protocols de seguretat estipulats, la 
seguretat sanitària dels participants i espectadors estarà totalment garantida. 
 
Estic convençut que, un any més, el Rally Costa Brava Històric ens farà viure molt bons 
moments i ens oferirà l’oportunitat de poder gaudir de nou de la gran habilitat dels pilots, i 
d’apreciar la bellesa i singularitat dels seus vehicles clàssics al municipi de Palamós. 
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