
Llovera-Vallejo, malgrat tot, segueixen en el Catalunya 2012.

En el seu retorn al mundial SWRC, Albert Llovera-Diego Vallejo (Abarth Grande Punto S2000) estan situats en la 6ª posi-
ció provisional del SWRC (42º lloc de l’absoluta, després de disputar amb diferent sort les dues primeres etapes del Ral·li 
RACC 2012 (48 Catalunya-Costa Daurada). Cal esmentar que Llovera-Vallejo segueixen competint després d’acollir-se a 
l’opció de super ral·li abans d’iniciar la segona etapa.  El trencament d’una vieleta de direcció va provocar una sortida de 
carretera en el segon pas per Terra Alta, 5a especial de terra (1ª etapa), que els va obligar a abandonar.  
   
Els participants en l’última prova del calendari 2012 del Campionat del Món de Ral·lis, van haver de superar una primera 
jornada amb una climatologia molt adversa (sobretot molta pluja) que va deixar l’escenari per on transcorria el ral·li en un 
estat molt delicat. Llovera, malgrat patir un procés gripal, va aguantar tota la etapa fins al punt esmentat (segon pas per 
Terra Alta) on la mecànica del seu S2000 va dir prou.
Una vegada consumat l’abandó, era evident que l’equip Abarth aprofitaria l’opció de super ral·li per seguir en carrera, la 
incògnita era, si els tècnics de PCR Sport tindrien temps material de reparar el cotxe i canviar el setup de terra a asfalt. La 
nit va ser dura per a equip de Llovera, però al final van aconseguir el seu objectiu i van poder reprendre la marxa en aquesta 
segona jornada.
Llovera-Vallejo, van iniciar l’etapa amb l’objectiu d’arribar fins al final. Durant la disputa de les especials eren conscients 
que, en alguns moments, la seva mecànica no respondria de la manera acostumada. Era important mantenir un bon ritme 
de competició i anar solucionant els imprevists que anessin sorgint.
Al final van arribar al parc d’assistència de final d’etapa on, una vegada més, els tècnics de PCR Sport van tenir treball extra 
per deixar en les millors condicions la mecànica de l’Abarth. Demà esforç final per Llovera i el seu equip, després de tot el 
que ha passat, acabar serà la millor recompensa.       

Llovera amb el cansament reflectit en el seu semblant encara treia forces d’on hi havia molt poques, per atendre als afecci-
onats que li demanaven una foto o un autògraf. El pilot d’Abarth va resumir així aquestes dues jornades: Sempre dic que 
la proves del mundial són molt dures, però aquesta vegada la climatologia ens va obligar a fer un gran 
esforç per superar l’etapa de terra. Llàstima de l’abandó al final, crec que sense l’incident de Terra Alta 
tot hagués estat diferent. L’equip ha treballat molt dur i gràcies al seu esforç hem pogut sortir avui. La 
primera etapa d’asfalt ha estat, potser, més complicada a causa del que va passar ahir, així ho comentava Albert: És evi-
dent que sí, com deia es va haver de treballar molt a més molt ràpid. Avui, sobre de tot, volíem acabar 
i ho hem aconseguit. Ara cal recuperar forces, el refredat em segueix molestant, i intentar superar una 
tercera etapa que sobre el paper no sembla tan exigent com les anteriors. Veurem que passa.
     
Demà diumenge (dia 11) es disputarà la tercera i última etapa del Ral·li RACC 2012. Els equips hauran de superar en dues 
ocasions el bucle format per l’especials Riudecanyes (16,35 km), Santa Marina (26,51km) i Serra d’Almos (4,11 km.). En 
total 358,77 km, dels quals 93,94 km seran de velocitat abans d’entrar el cotxe al parc tancat final situat en el Passeig Marí-
tim de Salou.

Servei de premsa.

Classificació absoluta Ral·li RACC 2012.
1.-Loeb-Elena (Citroën DS3 WRC) 3h16’14.1 , 2.- Latvala-Anttila (Ford Fiesta RS WRC) a 0’77.0, 3.-Hirvonen-Lehtinen 
(Citroën DS3 WRC) a 0’47.1 , .... 42.-Llovera-Vallejo (Grande Punto Abarth S2000) a 44’02.8 . 

Clasificación SWRC Rally RACC 2012.
1.-Breen-Nagle (Ford Fiesta), 3h28’40.3 , 2.-Andersson-Axelsson (Proton Satria) a 3’19.3 , 3.-Y Al Rajhi-Orr (Ford Fiesta 
S2000) a 10’09.0 ... 6.-Llovera-Vallejo (Abarth Grnde Punto) a 31’36.6
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