
 

 

 

El 69 Rally Costa Brava es decidirà a la jornada del dissabte 

 Després de la disputa dels sis primers trams del rally, tots els certàmens estan per decidir. 

 Èxit del nou reagrupament a la vila marinera de Palamós, realitzat vora el mar i amb un gran 

ambient. 

 El 69 Rally Costa Brava finalitzarà el dissabte a partir de les 18h30, i el lliurament de premis tindrà 

lloc el diumenge a les 9h al Pont de Pedret de Girona. 

Hi havia moltes ganes de Rally Costa Brava. Participants, organització i espectadors van gaudir en la 

jornada del divendres d'un gran espectacle als trams gironins, pels quals van transcórrer els més de 170 

vehicles que van prendre la sortida. 

Dividida en dos bucles de tres trams cadascun (Els Àngels, Santa Pellaia i La Ganga), aquesta jornada va 

servir per a començar a definir als equips que es disputaran la victòria en les diferents categories i 

disciplines que formen el rally. El primer bucle va estar marcat per les baixes temperatures, encara amb 

l'asfalt fred i delicat, mentre que el segon va finalitzar ja entrada la nit. Entre els bucles es va celebrar un 

espectacular reagrupament a Palamós a tocar de la Platja Gran, que va permetre als participants reposar 

forces gaudint del sol i la bona gastronomia al cor de la Costa Brava. 

Ja des del primer tram, entre els vehicles de Velocitat un equip es va destacar de la resta, el dels 

holandesos Mats Van Den Brand / Sander Van Barschot (BMW M3), que va anar ampliant gradualment 

l'avantatge enfront dels seus perseguidors, els francesos Jean François Berenguer / Aline Berenguer 

(BMW M3), els vencedors de l'edició 2019 d'aquest rally. Al final de l'etapa, 31 segons els separen. 

En tercera posició es troben Xesús Ferreiro / Xabier Anido (Ford Escort RS1800), primers entre els vehicles 

del Campionat d'Espanya de Rallyes per a Vehicles Històrics. La quarta posició l'ocupen Antonio Sainz / 

David de la Puente (Subaru Legacy), liderant la classificació entre els vehicles que puntuen per al 

Campionat d'Europa FIA de Rallyes Històrics. 

Entre els vehicles inscrits en el Campionat de Catalunya de Rallyes de Vehicles Clàssics i Històrics, la dupla 

Quim Manresa / Miquel Amblàs (Subaru Impreza) manté un còmode avantatge respecte als seus 

perseguidors, Jordi Ventura / Josep Autet (Volkswagen Golf GTI) i Rubén Cervera / Cristina Inés (Ford 

Escort RS2000). 



 

 

 

En Regularitat, destaca la solidesa amb la qual Carles Miró / Iván Matavacas (Porsche 911SC) s'han situat 

líders provisionals tant del Campionat d'Espanya de Regularitat (CERVH) com del certamen de Regularitat 

Sport (FCA RS), malgrat que les diferències són mínimes respecte als seus rivals. En la jornada final del 69 

Rally Costa Brava es coneixerà la identitat dels vencedors del certamen nacional d'aquesta modalitat. 

En el Campionat d'Espanya de Regularitat Sport, Marcos Fernández / Adolfo González-Almuiña (Ford 

Escort RS2000) engegaran el dissabte com a líders, el mateix que faran Joaquim Gummà / Joaquim Turón 

(BMW 323I) en el certamen de Regularitat Super Sport (FCA RSS). 

Els espectadors també podran gaudir dels vehicles Legend, que participen en el rally en exhibició, amb 

una interessant selecció d'automòbils de diferents èpoques d'aquest esport. 

 

Dissabte 20 de novembre – Segona etapa del 69 Rally Costa Brava 

Set trams formen la segona i definitiva etapa del rally. Els trams a disputar-se són Osor, Collsaplana i 

Cladells a doble passada, a més del tram en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que oferirà una ocasió 

única per a molts participants de rodar amb els seus vehicles de competició sobre el traçat de Gran Premi. 

Es realitzarà un reagrupament a la localitat de Santa Coloma de Farners, mentre que al Parc d'Assistència 

(Service Park) de Fornells de la Selva l'activitat tornarà a ser intensa, ja que a més de les assistències 

previstes, estarà en marxa el village d'activitats, on els aficionats poden provar simuladors de conducció i 

participar en el seu propi Rally Virtual, adquirir merchandising, miniatures i molt més. 

El 69 Rally Costa Brava és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, Diputació de Girona, 

Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners i Ajuntament de Fornells de la Selva; i el patrocini d’Hotels Ultonia, Costa Brava Mediterranean Foods, GT2i, 

Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, MiRally, Garatge Internacional, 

Suprametal, Coca-Cola, Alcalà Auto Taller, Sport, L’Esportiu i Integral Apps. 

 

Contacte premsa: Sergi Blasco (comunicacion@rallyclassics.org)  
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