
 

 

19è Ral·li Costa Brava Històric 

 
El Ral·li Costa Brava Històric s’ha caracteritzat sempre per la 

seva singularitat i tradició. Una cita que ha sabut combinar 

l’esperit competitiu d’una de les proves de regularitat més 

importants del calendari del món del motor i l’essència dels 

ral·lis d’abans, amb la possibilitat de tornar a veure circular 

per les nostres carreteres vehicles mítics com els Lancia 

Stratos o un Morris Oxford de 1960, com en aquesta edició. 

 

Aquests ingredients permeten oferir una experiència molt 

seductora, gairebé única, als participants. Això fa que cada 

vegada en siguin més, un terç dels quals arribats de més 

enllà de les nostres fronteres. Es tracta, doncs, d’una 

experiència que no es limita només a l’asfalt, sinó que va molt 

més enllà. Ajuda a dinamitzar l’activitat econòmica, a desestacionalitzar el turisme fora dels 

mesos d’estiu –en especial, a Palamós, epicentre del Ral·li– i a projectar internacionalment la 

imatge de la Costa Brava i les comarques gironines per la seva gran repercussió mediàtica.  

 

L’edició d’enguany, al llindar ja dels vint anys d’existència, és especialment motivadora per 

dues raons. Per una part, perquè es recupera la normalitat plena després de dues edicions 

marcades i condicionades per la situació pandèmica. I per l’altra, perquè serà el més llarg de 

les darreres edicions, amb 1.100 quilòmetres i més de vint trams de regularitat repartits en 

tres etapes, que faran les delícies de pilots i aficionats.  

 

Les comarques gironines, i Catalunya en general, hem acreditat sempre una sòlida tradició en 

l’automobilisme, ja que comptem amb un rellevant nombre de pilots, empreses i instal·lacions. 

Gràcies a l’expertesa de RallyClassics i a la col·laboració d’entitats i institucions com la 

Diputació de Girona, podem tastar un any rere l’altre l’espectacularitat d’aquesta prova, 

classificatòria per al FIA Trophy i possiblement la segona amb més prestigi de l’especialitat en 

tot el món, darrere la de Montecarlo.  

 

Per tot plegat, us encoratgem a gaudir en primera persona d’aquest Ral·li, ja sigui 

presenciant-ne in situ algun tram o bé fent un recorregut pel temps i visitant l’exposició de 

vehicles històrics al passeig de Palamós.  
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