59 Rally Costa Brava FIA

La Costa Brava s’ha convertit al llarg dels anys en un escenari ideal per acollir
de manera regular pilots i cotxes arribats de tot el planeta per participar en
proves automobilístiques de gran nivell i repercussió. En aquestes comarques,
hi ha molta afició pel món del motor i estic convençut que quedarà demostrat
els dies 4 i 5 de novembre amb motiu del Rally Costa Brava FIA.
Amb un historial de 59 edicions, aquest ral·li és el més antic de l’Estat i
conserva l’interès i l’encant dels seus inicis. No es veuen cada dia cotxes
clàssics de tots els temps, com els Lancia Stratos i els Lancia 037, o pilots
llegendaris, de manera que animo els amants d’aquest esport que es desplacin
a presenciar algun dels trams, com fan en cada edició. Gaudiran d’un bon
espectacle.
El Club RallyClassics posarà a prova, un cop més, la seva capacitat
organitzativa. La seva experiència és una garantia perquè el Rally Costa Brava
torni a deixar satisfets als seguidors, als municipis per on passa i als pilots,
molts dels quals provenen de l’estranger. Aquesta notable presència
internacional dóna molta projecció internacional a la prova i, en conseqüència,
al país, que pot demostrar així que és capaç d’acollir esdeveniments de
rellevància i que tenim un potencial esportiu envejable.
El fet que el Rally Costa Brava sigui puntuable per diversos certàmens de
caràcter estatal i europeu és una bona mostra de la bona salut del campionat,
que compta amb un alt reconeixement per part dels estaments que regulen
aquesta modalitat.
Des de la Secretaria General de l’Esport, ens felicitem que Catalunya pugui
viure durant l’any ral·lis com aquest, que promouen els esports de motor i que,
en paral·lel, aporten riquesa a l’entorn on es celebra. A més, vull agrair la
implicació dels Ajuntaments per on transcorre la prova, així com de la resta
d’institucions i voluntaris que en fan possible un any més el bon
desenvolupament.
Desitjo molta sort als pilots i estic convençut que el Rally Costa Brava tornarà a
ser un èxit a tots nivells.
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