
Albert Llovera-Diego Vallejo repeteixen 
en el Ral·li RACC 2012.
El Ral·li RACC (48 Catalunya - Costa Daurada) tancarà el cap de setmana vinent (dies 9, 10 i 11) el 
Campionat del Món de Ral·lis 2012. Albert Llovera, habitual en el mundial les dues últimes tempo-
rades, no desaprofitarà l’oportunitat de disputar una prova en la qual se sent molt còmode, tant pel 
recorregut com pel suport que els afeccionats li demostren des de les cunetes.
Després d’aconseguir el títol del campió d’Espanya de ral·lis de terra del Grup N (GN) i situar-se en 
el podi absolut del mateix campionat, el pilot d’Abarth considera que disputar el Catalunya és tot un 
premi de final de temporada.  

Així doncs, el retrobament del tàndem Llovera-Vallejo a l’habitacle de l’Abarth Gran Punt S2000, es 
farà en una carrera de grans dificultats com és el Ral·li Catalunya, una prova de tres etapes  amb un 
total de gairebé 1400 km., dels quals 405,46 km. estan repartits per les 18 especials (9 de diferents) 
a superar durant les tres jornades de competició. 
Com és habitual, la primera etapa tindrà dos especials sobre terra i una amb traçat mixt. A l’edició 
2012 de la prova del mundial organitzada pel RACC, l’especial coneguda com Priorat amb 45,97 km, 
serà las més llarga del recorregut. Els equips l’hauran de superar dues vegades en el decurs de la 
segona etapa (dissabte dia 10).  

El repte del Catalunya és per Llovera la millor manera de finalitzar la temporada, així ho comentava: 
Valoro de manera molt positiva els resultats aconseguits durant la present tempo-
rada, en tots els ral·lis ens hem estat barallant per les posicions de podi i això ha 
tingut els seus fruits a final d’any. En el Catalunya les coses seran diferents, és un 
ral·li molt llarg i quan comences ja has fet molts quilòmetres en els reconeixements. 
Com dic sempre és una prova del mundial, en conseqüència molt exigent per a tots, 
pilot, equip, mecànica,... De tota manera allà estarem, lluitant i donant espectacle 
fins al final.  Un altre aspecte a superar pel pilot d’Abarth, és que aquest any no ha competit sobre 
asfalt: És cert que pot ser un handicap, però ... Intentarem recuperar el feeling de 
manera ràpida.
Quant a l’Abarth S2000, sembla que l’ensurt de Calamocha està oblidat: Doncs sí, com de costum 
l’equip (PCR Sport) ha fet un excel·lent treball i l’Abarth està en perfecte estat per 
iniciar la competició. Cal dir que el va canviar d’especificacions de terra a asfalt 
(assistència del divendres) serà un altre dels moments intensos per a tots del cap de 
setmana.

Les jornades de reconeixements (dies 6 i 7) serviran perquè Llovera-Vallejo descobreixin les novetats 
d’un recorregut que presenta poques novetats respecte a anteriors edicions d’aquest ral·li.  A partir 
del dijous (dia 8), a les 10h00, tindran l’oportunitat de pujar-se a l’Abarth Gran Punt per disputar un 
shakedown que els ha de servir per trobar la millor posada a punt per als trams de terra de la jornada 
següent.

Servei de premsa.


