L’esport és un factor clau en els èxits que Girona acumula els últims anys. Està sent una
eina de promoció de la ciutat, però sobretot està sent un sector que mostra al conjunt
de la societat valors tan necessaris per al nostre progrés com l’esperit de sacrifici, la
cultura de l’esforç, el treball en equip, l’estil de vida saludable, o la superació de
reptes.
Els esports de motor són també un bon exemple d’aquests valors, lligats a més a una
important tradició popular vinculada a les quatre i les dues rodes. Són molts els
gironins i gironines que destinen part del seu temps lliure a gaudir de la conducció, i
fins i tot a competir en alguns casos. Per mantenir aquesta afició, és important que
com a ciutat i com a territori siguem capaços d’oferir els espais i les proves de
referència on desenvolupar-la.
I és també important per atraure aficionats de fora, que aprofiten el Rally per gaudir
de la ciutat més enllà de la competició esportiva. Des de l’Ajuntament hem fet una
aposta de Girona com a destinació turística esportiva, com a punt de trobada
d’esportistes que veuen en la ciutat i el seu entorn el lloc ideal on trobar-se, entrenar,
competir, o simplement, poder practicar l’esport que més els agrada.
Per això per nosaltres és una prioritat mantenir l’aposta conjunta entre l’Ajuntament i
el Rally Costa Brava per fer d’aquesta prova un autèntica eina de dinamització del
sector del motor. L’any passat vam introduir-hi millores importants logístiques i
d’espai, que van ser ben rebudes per l’organització i els participants. Enguany, volem
que el Rally Costa Brava sigui un èxit encara més gran, que satisfaci a tots els aficionats
al motor que tenim a casa nostra, i que ajudi a sumar-ne de nous.
Espero que aquest Rally Costa Brava sigui com sempre un punt de trobada entre el
motor i la ciutat, i que poguem continuar creixent plegats en els propers anys.
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