Ja tenim a punt una nova edició del llegendari Rally Costa Brava, que amb el temps
s’ha convertit en un símbol del món de l’automobilisme clàssic a casa nostra i a nivell
europeu.
No podem parlar d’aquesta cita sense esmentar els municipis, entitats i patrocinadors
que hi col·laboren de manera decisiva; dels visitants que durant els dos dies de
competició generen una despesa molt ben rebuda per l’economia i el turisme de
Girona i el seu voltant, i dels fidels aficionats que no es volen deixar perdre
l’oportunitat de veure en acció una selecció dels vehicles de les millors èpoques.
Enguany, augmenta considerablement el nombre de participants, especialment
estrangers, una mostra més de l’atractiu d’aquest esdeveniment, que obrirà el
Campionat d’Europa d’Històrics de Velocitat.
El món dels ral·lis ha canviat molt des de la primera edició del Costa Brava, però
aquesta emblemàtica prova ha sabut evolucionar any rere any sense perdre els
orígens, ha guanyat prestigi i aquest 2019 celebra la 67a edició amb el mateix esperit
amb què va néixer el 1953, cosa que el manté com el més antic d’Espanya.
L’experiència organitzativa del club RallyClassics i la tasca impecable del grup de
voluntaris són, però, el secret de l’èxit de la prova, unides a un circuit atractiu i a un
selecte grup de pilots. A banda de tots aquests al·licients, aquesta festa del motor té
afegida una projecció internacional que s’ha consolidat amb els anys. Aquest caràcter
obert, molt propi dels catalans i catalanes, permet mostrar al món el potencial
esportiu de Catalunya i la capacitat organitzativa de les nostres entitats, virtuts que
reforcen l’esport català a primera línia mundial.
Per tot això, i per la important tasca de promoció que fa de l’automobilisme, el Rally
Costa Brava compta un any més amb el suport incondicional del Govern català amb el
desig que contribueixi a augmentar encara més el nivell d’aquesta modalitat i a
promoure’n els seus valors entre la ciutadania.
Catalunya es projecta al món mitjançant l’esport i aquest Rally és un gran exponent
d’aquesta vocació internacional. Gaudim-ne i cuidem-lo entre tots perquè continuï
sent una de les joies de l’esport de Catalunya.
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