
Llovera-Haro guanyen el Ral·li de terra de Lorca.
Albert Llovera, en el seu afany per preparar fins a l’últim detall la seva participació en la següent 
prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra, no va dubtar a acceptar la invitació de l’Automò-
bil Club de Lorca per disputar el I Rally Tierras Altas de Lorca. El pilot d’Abarth va respondre a la 
confiança que van dipositar en ell els organitzadors amb una espectacular actuació que el va portar 
fins a l’esglaò mes alt del podi del Parque Almenara.

Albert Llovera-Àlex Haro, al volant de l’Abarth Grande Punto S2000 preparat per PCR Sport, van 
estar lluitant per les posicions de podi des de la primera especial. Van acabar la primera etapa de la 
prova murciana a 8” del pilot local Francisco Hernández.  
La jornada del diumenge no va començar gens bé per al pilot d’Abarth, la pols que aixecava el seu 
predecessor li va fer reduir el ritme i va perdre 40” i... semblava que tota opció al triomf. Però abans 
d’iniciar l’última especial, Llovera i Haro van decidir jugar-se el tot pel tot, van demanar un inter-
val de 3’ després de la sortida del seu rival (l’especial tenia 27 km)  i al final... van obtenir la millor 
recompensa.

Per a Llovera el test realitzat a Lorca ha sortit rodó, així s’expressava en baixar del podi: Millor 
impossible. Era un recorregut amb només quatre especials (dues diferents) però en 
el qual s’intercalaven zones ràpides amb altres més trencades, habituals a les proves 
de tot terreny.  
Hem fet un ral·li molt regular i en veure que el triomf estava al nostre abast abans 
de l’última especial, hem decidit anar a per totes. Tot va sortir perfecte i hem pogut 
arrodonir el nostre pas per Lorca pujant a la primera posició del podi.  
Albert, que té com a principal objectiu el Campionat d’Espanya de l’especialitat, seguirà preparant la 
cita de la Baja Aragón el cap de setmana vinent a Àger (Lleida):  Ara mateix l’objectiu és revi-
sar l’Abarth per poder lluitar dissabte que ve en la prova del català. Al costat d’Àlex 
Haro, mantenir el ritme de competició tornarà a ser l’objectiu encara que... mai se 
sap, si hi ha opció de lluitar pel podi no la desaprofitarem.        

El Ral·li de terra d’Àger, organitzat per WRC Management, es disputarà dissabte que ve (dia 9) a 
partir de les 15h00. El traçat de la 4ª prova de la Copa de Catalunya de l’especialitat tindrà dues espe-
cials cronometrades, de 6,85 km i 11,30 km respectivament, que s’hauran de superar tres vegades 
cadascuna.

Servei de premsa.

Resultats del I Rally Tierras Altas de Lorca.

1.-Llovera-Haro (Abarth Grande Punto S2000), 58’48”, 2.-Hernández-Zornoza (Mitsubishi 
Evo IX) a 0’19”, 3.-Gómez-Lumbrera (Peugeot 206 RC) a 2’25”.
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