
Albert Llovera (GIAND PCR Sport), es va acomiadar de les Crèdit Andorrà GSeries de la present temporada 
aconseguint la segona posició en la G3 (dissabte dia 24), amb triomf inclòs en la final A. En la G4 (diumenge 
dia 25) no va poder repetir l’excel·lent actuació de la jornada anterior, el trencament del canvi de velocitats en la 
màniga de qualificació, el va deixar sense opcions a lluitar pels punts en els restants parcials del meeting.

La primera experiència del pilot de Fiat en la pista gelada del Port d’Envalira, va tenir un inici complicat en el 
primer meeting. A partir d’aquest instant la presència d’Albert en els podis ha estat habitual, aquesta era la valo-
ració que feia de l’experiència: En primer lloc vull comentar que dissabte que ve no podré competir en la 
G5 a causa d’un compromís professional que tinc a Galícia.
Quant als parcials disputats, m’ho he passat molt bé derrapant, m’agrada molt i més en un recinte de les 
característiques d’aquest circuit.
M’he adaptat bé al format de competició i la prova està que ara mateix estic en la tercera posició amb 
opcions matemàtiques al triomf de les GS2. Una experiència espectacular.

Albert també valora de manera molt positiva l’opció que ha tingut de provar el seu estat físic després de les repa-
racions que li van fer a finals de l’any passat: És evident que per estar entre els millors en aquestes compe-
ticions sobre gel has d’estar al 100%, o almenys molt a prop, físicament. Els canells m’han respost molt 
bé i crec que estic preparat per afrontar reptes més ambiciosos durant la temporada normal.

En clau de futur, Llovera no deixa de valorar opcions per a aquesta temporada: En aquest sentit també les 
Crèdit Andorrà GSeries han estat un excel·lent banc de proves per treballar amb un servo fre. Si es dóna 
la possibilitat de poder competir en Rallycross, de moment és solament una possibilitat, seria una solu-
ció que intentaríem posar en el cotxe, en aquestes carreres a l’esprint pot ser una gran ajuda.

Albert Llovera ha passat el seu primer hivern competint en el Circuit Andorra - Pas de la Casa i pot ser que no 
sigui l’últim, tot dependrà de com estigui de saturada la seva agenda per aquestes dates.
Aquesta temporada, s’ha quedat les portes d’entrar en la lluita pel títol. Que podria passar amb un marge de 
temps més ampli per poder desenvolupar els comandaments per pilotar amb les mans?

Servei de premsa.

Albert Llovera segueix guanyant en les 
Crèdit Andorrà GSeries GS2 2018


