
M’adreço per primera vegada a la gran família de RallyClassics i 
ho faig amb la satisfacció de veure que, malgrat els efectes 
encara vigents de la pandèmia, l’entitat manté intacte l’esperit 
d’oferir experiències úniques als amants del motor organitzant 
esdeveniments de cotxes clàssics a Catalunya. 
 
El Rally Costa Brava Històric es va poder celebrar l’any passat 
sota estrictes protocols de seguretat i va ser una de les edicions 
més igualades que es recorden. Enguany, aquest ral·li de 
regularitat arriba a la majoria d’edat amb una reputació 
internacional guanyada a pols per l’equip humà que l’organitza i 
un format molt apreciat pels participants.  
 

 
El 18è Rally Costa Brava Històric, el més important d’àmbit estatal per a vehicles 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 que treballarem intensament en 
la nova etapa que fa pocs mesos hem iniciat a 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 clàssica de la regularitat 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 de nombrosos equips d’aquí i de l’estranger atrets pels al·licients 
que ofereix la prova, tant a nivell esportiu com cultural i turístic.  
 
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 que reuneix tots els requisits per continuar creixent 
i engrescant la fidel afició als vehicles històrics.  
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