Tot a punt per a una nova edició del Rally Costa Brava Històric.
Enguany, una 19a edició que compta amb novetats i una de les
xifres de participants més altes de la història. A més, deixa enrere les
afectacions de la crisi sanitària per recuperar tot els al·licients que
l’han consolidat com un dels ral·lis de regularitat per a motos i
cotxes històrics més apreciats i importants del planeta.
El món dels ral·lis té en les comarques gironines un dels escenaris
per excel·lència a Catalunya, per la passió i el compromís que hi han
posat des dels inicis pilots, equips, organitzadors i municipis. En
aquest sentit, el Rally Costa Brava Històric fa créixer aquesta
tradició, i ens permet veure en acció grans referents d’aquesta
modalitat, vencedors de la prova i participants -un trenta per cent
del total- vinguts des de diversos països europeus.
Reforçar l’ADN esportiu català, un dels objectius del Govern, també
vol dir fer possible activitats com aquesta competició, que promou Catalunya al món, difon els
esports de motor i afavoreix la dinamització turística i econòmica dels municipis implicats en les tres
etapes del recorregut.
Vull destacar l’empenta i la capacitat organitzativa del Club RallyClassics, que cada any converteix
l’esdeveniment en un èxit a tots els nivells. Quan afirmem, amb orgull, que els clubs són el pal de
paller del nostre sistema esportiu ens referim a exemples com aquest, en què l’estima per un esport
mobilitza un grup de persones per tirar endavant qualsevol projecte, per complicat que sigui.
L’aposta per incrementar el nombre de dones dins del col·lectiu dels vehicles històrics, tant en
l’àmbit organitzatiu com de participants, és un aspecte que m’agradaria agrair especialment a l’Alex
Romaní i el seu equip de treball. El programa MotorDona, iniciat amb èxit el març passat durant el 70
Rally Costa Brava, tindrà continuïtat aquests dies a Palamós i servirà per animar més dones a formar
part d’un entorn tan masculinitzat com el del motor, en la línia de la voluntat del Govern de generar i
visibilitzar nous referents femenins i afavorir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes en
l’àmbit esportiu.
Des d’Esportcat, incrementem enguany el suport al Rally Costa Brava per garantir com a
patrocinadors el seu desenvolupament i creixement, en el marc del compromís de la Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física d’acompanyar les nostres entitats per impulsar l’esport a cada
racó de Catalunya, promovent el segell propi de cada territori, i cohesionar el país gràcies al seus
valors.
Acabo amb un agraïment pel suport dels Ajuntaments i empreses col·laboradores, i desitjant molta
sort als pilots participants. Animo tothom a presenciar i gaudir d’una cita que, a punt de fer vint anys,
manté ben viva la flama dels esdeveniments de cotxes clàssics a Catalunya.
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