
69è Ral·li Costa Brava

Des de fa molts anys, el Ral·li Costa Brava, el més

antic  de  l’Estat  espanyol,  s’erigeix  com  una  cita

ineludible  del  calendari  esportiu  de  les  comarques

gironines. Un esdeveniment de prestigi reconegut en

l’àmbit automobilístic que atrau aficionats al motor de

tot arreu i també projecta internacionalment la imatge

del nostre territori. 

A  tocar  de  la  setantena  edició,  i  superades  les

dificultats de l’any passat derivades de la pandèmia de la COVID-19, és una

evidència que el Ral·li Costa Brava torna amb més força que mai i amb un

estat de salut envejable.  Tant és així  que enguany creixen els quilòmetres

cronometrats (175) i el nombre de trams cronometrats (13) respecte al 2020, i

es batrà el rècord absolut en participants. Prop de dos-cents equips catalans,

espanyols i europeus prendran part en una prova que tornarà a transcórrer,

gairebé en la seva totalitat, per les carreteres de les comarques gironines. 

A més, el canvi de dates excepcional d’aquesta edició per la situació sanitària

(trasllat del març al novembre) permetrà acollir l’última prova del Campionat

d’Europa FIA de Ral·lis Històrics, a banda de ser puntuable, com és habitual,

per als campionats d’Espanya i de Catalunya. 

Res de tot això arriba per atzar, sinó que és conseqüència de la magnífica

feina organitzativa que, any rere any, porta a terme RallyClassics, amb Àlex

Romaní al capdavant. El seu compromís i la seva passió pel món del motor

garanteixen la continuïtat d’un esdeveniment que ens serveix per reivindicar

la tradició gironina de l’automobilisme, un esport que al nostre país manté en

plena  activitat  un  nombre  molt  important  de  practicants,  empreses  i

instal·lacions. 



Us encoratgem a gaudir en primera persona de l’espectacularitat d’aquesta

cita,  que  és  un  referent  en  el  món  dels  ral·lis  històrics.  L’ampliació  de

l’esdeveniment fins a quatre dies (del 18 al 21 de novembre), del dijous al

diumenge al matí,  també repercutirà en un major impacte econòmic per al

territori.  Amb la col·laboració de tots, institucions i entitats, estic convençut

que el 69è Ral·li Costa Brava tornarà a ser un èxit esportiu i social.
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