
Triomf i subcampionat d’Espanya de Grup N per a Llovera-Rozada  

En Ejea de los Caballeros, Albert Llovera-Borja Rozada (Fiat Grande Punto S2000) van confirmar la segona 
posició en la classificació final del G.N del Campionat d’Espanya de Ral·lis sobre terra., guanyant la última 
prova del calendaro de l mencionado campeonato. El piloto de Fiat consiguió la excelente primera posición 
(4º scratch) después de una cerrada lucha con los Mitsubishi Evo IX pilotados por Suarez-Carrera y PerezVe-
lasco. Al final Llovera va superar Perez, mentre que Suarez va haver de retirar-se per un problema mecànic. 
A priori, el protagonismo en la parte alta de la clasificación tenía que ser para Xevi Pons-Xavi Amigo, Oscar 
Fuertes- Helio Casarrubios y a cierta distancia Benito Guerra-Dani Cue, todos al volante de sendos Mitsubishi 
Lancer Evo IX. Però l’abandonament de Pons i Guerra en els compassos inicials de la prova (tercera especial) 
van deixar el triomf en safata a Fuertes. El van acompanyar en el podi Taña-del Corral i Jessen-Sanjuan.  

Llovera-Rozada van iniciar el ral·li seguint el guió previst, es van situar després de les dues primeres especi-
als (13,72 kms., i 17,64 kms. respectivament), en la tercera plaça del Grup N però a prop dels rivals que els 
precedien, José A. Suarez i Jonhatan Perez. Després del segon pas per les referides especials, el pilot de Fiat 
va millorar de manera notable seus cronos acabant aquesta secció a 30” de Suarez però amb 5” d’avantatge 
sobre Perez. 
En la continuació, dos especials més de 12,94 kms., i 5,95 kms., va seguir la progressió de Llovera-Rozada, 
van marcar el millor temps de totes les especials de G.N i van completar la seva gran remuntada amb el triomf 
en la categoria. 
 
Estic molt satisfet pel subcampionat de G. N, que és sens dubte la recompensa a una temporada molt 
regular en què hem estat sempre lluitant per estar en el podi, ho hem aconseguit en diverses ocasions 
i en unes altres ens hem quedat molt a prop, amb l’excepció de Guijuelo. Crec que hem completat una 
excel·lent temporada. Aquesta era la valoració de la temporada que feia Llovera mentre esperava pujar al 
podi de la prova aragonesa, un ral·li que ha tingut dues parts ben diferenciades, així ho comentava: Sobre 
el paper quedava clar que els trams inicials eren molt ràpids i res favorables per a nosaltres, ho vam 
poder confirmar en els reconeixements. Així doncs el nostre objectiu era mantenir distàncies al prin-
cipi per a després recuperar el temps perdut. Tot ha sortit bé, hem mantingut un excel·lent ritme des 
de l’inici, a part dels dos primers trams no hem conservat res, això ens ha permès estar a prop dels 
millors i aprofitar els problemes d’equips amb vehicles amb més potència per escalar posicions en la 
classificació absoluta. Sens dubte el millor final de temporada que podíem imaginar. 

Classificació I Ral·li de tierra Ejea de los Caballeros-Grupo N.  
1.-Llovera-Rozada (Fiat Grande Punto S2000) 56’05.5, 2.-Perez-Velasco (Mitsubishi Evo IX) a 0’13.8,  3.-Font-
Julia (Mitsubishi Evo IX) a 2’23.6 , 4.-Ascarza-Pardo (Mitsubishi Evo IX) a 5’59.3 .

Servei de premsa.
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