
 

 

 
 

 
Em complau poder-me adreçar als equips participants a la 

XIX edició del Rally Costa Brava Històric, així com al públic 

que visiteu aquest portal web, interessats en una de les 

competicions automobilístiques més reconegudes de les 

que tenen lloc a les comarques gironines. 

Per al municipi de Palamós és un veritable orgull poder ser 

seu d’aquesta competició que transcorre per les 

carreteres del nostre entorn, en un traçat on es destaca en 

tot moment el paisatge d’aquestes terres. Aquest és un 

destacat atractiu per molts dels equips que hi 

competeixen, una bona part d’aquests de fora del nostre 

país. 

Arribem enguany a la 19a edició, després de l’impàs de dos anys on l’organització d’aquesta 

competició ha hagut d’acoblar el programa a la realitat d’una pandèmia.  

Ho fem però, amb més força que mai, tornant a una normalitat de l’activitat que ens permetrà 

continuar creixent amb xifres de participació, aconseguint nivells més alts als d’edicions 

anteriors, tal com ho demostra, a priori, el nombre actual d’inscrits que ja supera el centenar. 

Aquesta és una xifra rècord que ens confirma, un any més, l’èxit d’aquesta activitat que acollim a 

Palamós des de fa sis anys, i que converteix el nostre municipi en capital de la competició de ralli 

amb cotxes clàssics. 

Desitjo als participants que gaudeixin plenament de la prova i de cadascun dels traçats que 

l’organització ha previst per aquesta edició, així com del municipi, que en els moments no 

competitius del ralli s’obre de nou als participants d’aquesta prova esportiva, per tal que 

coneguin el seu paisatge, la cultura o la gastronomia. 

I al públic del ralli, benvinguts i benvingudes, Palamós esdevé el millor escenari del ralli que us 

permetrà apropar-vos a les activitats prèvies a la competició, on poder conèixer de ben a prop, 

els vehicles i els equips participants. 

Veniu i gaudiu-ne, us esperem! 

 

Lluís Puig Martorell 

Alcalde de Palamós 

 


