
Albert Llovera (GIAND PCR Sport), en la seva segona presència en la pista gelada del Port d’Envalira, va acon-
seguir els seus primers podis en les Crèdit Andorrà GSeries2. En concret, Llovera va obtenir triomf en la Final 
que tancava el meeting, a més d’assegurar la tercera plaça en la classificació absoluta de la prova.

La climatologia, una vegada més, no va posar les coses fàcils a tots els presents en el traçat andorrà. En aquesta 
ocasió les baixes temperatures i la neu van ser una constant durant les tres hores de durada del meeting.

Després de la primera presa de contacte del dia amb la pista (entrenaments lliures), Llovera es va llançar per 
totes en els cronometrats. El seu millor crono va ser de 59”424, que el situava en la 3a plaça de la graella de 
sortida de la Final A.
El pilot de Fiat, va seguir millorant en la Super Especial (5 voltes), amb un temps de 5’05”619, la 3a posició, a 
menys d’1” del rival directe (Montellà), era para ell.
En la final, va arrodonir la seva excel·lent actuació amb un espectacular triomf, després de liderar de manera 
espectacular les 5 voltes disputades.

Amb la lliçó apresa del dissabte anterior, Llovera va ser el millor en la sortida, aquest era el seu comentari: 
El dissabte passat no vaig estar encertat en la sortida i això em va complicar tota la carrera. Aquesta 
vegada ha estat tot el contrari, des del primer moment he agafat avantatge i he procurat mantenir-la.
Molt content de com ha anat tot en aquesta segona cita de les GSeries2. Em diverteixo molt, a més de 
demostrar que puc estar entre els més ràpids.

Llovera diu que s’ha divertit molt, però aquesta vegada ha passat algun moment d’incertesa: Sí, és cert. Les 
últimes dues o tres voltes se m’han fet una mica llargues. Veia que algun rival em retallava distàncies i a 
més escoltava quantitat de sorolls estranys a la meva mecànica.
En algun instant vaig pensar que s’havia trencat la transmissió, en fi ... Coses que solen succeir en finals 
en els quals estàs jugant-te el podi, per exemple.

Si la meteorologia no ho impedeix, dissabte que ve a partir de les 16.00 hores s’iniciarà la tercera cita de les 
GSeries2 en el Circuit Andorra - Pas de la Casa. Amb aquest meeting el trofeu andorrà superarà el seu equador 
de la present temporada.

Servei de premsa.
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