Les carreteres gironines estan a punt per rebre de nou
l’emblemàtic Rally Costa Brava. Ho fan per 68a vegada, una
xifra a la qual poques competicions poden arribar, però que
aquesta cita organitzada per RallyClassics celebra en plena
forma i consolidada com un referent internacional entre els
ral·lis històrics.
Si en remetem a les dades objectives, el Costa Brava pot
presumir de tornar a superar el rècord de participants, amb
més de 190 pilots, la meitat dels quals estrangers. És la
primera prova puntuable pels Campionats d’Europa, Espanya
i Catalunya de Velocitat en Ral·lis Històrics, i compta amb un
recorregut de 449 quilòmetres durant dues atractives jornades
que generaran un impacte econòmic i turístic molt important a
les poblacions implicades.
Però estem parlant, també, d’un esdeveniment que porta
associats altres al·licients menys tangibles però tant o més
rellevants. El ral·li, el més antic d’Espanya, està valorat per la
Federació Internacional i pels pilots com el millor de la temporada, projecta Catalunya al món gràcies
a una organització modèlica i a la multitudinària participació d’esportistes de 16 països, i ens serveix
per reivindicar la tradició catalana de l’automobilisme i la passió per un esport que al nostre país
manté en plena activitat un nombre molt destacat de practicants i professionals, empreses i
instal·lacions.
Tenir tan a prop cotxes mítics que ens fan reviure la millor època dels ral·lis és un luxe que no podem
desaprofitar. I ho fa possible RallyClassics, amb l’Alex Romaní al capdavant, a qui vull felicitar per la
feinada prèvia i l’èxit posterior, a tots nivells, que comporta donar continuïtat a aquesta competició.
El Govern vol posar-hi el seu granet de sorra i, novament, donarem suport a una prova que tenim
marcada en vermell en el nostre calendari anual d’esdeveniments esportius internacionals.
La 68 edició del Rally Costa Brava tampoc seria possible sense la participació dels municipis -amb
Girona com a centre neuràlgic-, els patrocinadors, els col·laboradors i els voluntaris. A tots ells, us
agraeixo que feu costat a la seva celebració. Estic convençut, a més, que els pilots ens oferiran un
espectacle d’alt nivell en cada tram i que l’afició s’ho passarà d’allò més bé.
Acabo donant la benvinguda al grup d’esportistes i seguidors de fora del nostre territori, als quals
desitjo molta sort i que gaudeixin de l’hospitalitat i els atractius del poble català.
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