Salutació Secretari General de l’Esport:
65 Rally Moritz Costa Brava

M’adreço per primera vegada a la gran família del Rally Costa Brava i a l’entitat organitzadora. Ho faig
amb la satisfacció de veure el bon estat de salut que conserva aquest esdeveniment, el ral·li més antic
de l’Estat, i l’elevada projecció que ens dóna com a país la presència de multitud d’equips estrangers,
sobretot europeus.
Enguany, tot fa preveure que la 65a edició serà de luxe, ja que el Club RallyClassics ha aconseguit
doblar el nombre d’inscrits i atreure uns 80 equips internacionals de reconegut nivell. Més al·licients
per un esdeveniment emblemàtic del nostre motor que tindrà el nucli central a Girona i que pot quedar
en la memòria dels seguidors més fidels dels vehicles històrics.
Puntuable pels campionats europeu, estatal i català de vehicles històrics, any rere any aquesta cita
manté l’essència dels orígens i tornarà a situar Catalunya al món gràcies a la projecció que farà del
nostre territori durant les dues etapes. L’eficaç experiència organitzativa de RallyClassics, que sap
vendre molt bé el producte, i la nombrosa afició que en cada edició s’aplega al llarg del recorregut ho
converteixen en una gran festa de l’automobilisme. I que per molts anys sigui així.
Des de la Secretaria General de l’Esport ens alegrem que el Rally Costa Brava continuï tan viu, i novament hi donem suport perquè és un instrument molt bo per fomentar els esports de motor, molt arrelats al nostre país, i perquè té un impacte econòmic i turístic molt important per als nostres pobles i
ciutats, la qual cosa evidencia el pes que té l’esport en la dinamització de l’economia catalana.
Acabo amb un just i especial agraïment als nombrosos voluntaris que per 65a vegada sereu claus per
al bon desenvolupament de la prova, i als municipis, institucions i empreses que hi doneu suport.
També vull donar la benvinguda a Catalunya als esportistes i acompanyants que veniu de fora, amb el
desig que gaudiu de la vitalitat esportiva i cultural del nostre país.
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