
Els escenaris del Campionat del Món de Rallycross (RX2) continuaran sent, una temporada més, els obstacles 
a superar per un Albert Llovera molt motivat i il·lusionat davant els reptes que estan a punt d’iniciar-se.
L’entorn del pilot d’Andorra la Vella en els circuits no tindrà canvis substancials. Els tècnics de PCR Sport, amb 
l’inestimable suport dels enginyers Joan Navarro i/o Alèxia Llobera, seran els responsables de la posada a punt 
i de l’assistència en els circuits en què competeixi, de la mecànica de Llovera.

El calendari que plantegen aquesta temporada els organitzadors del RX2, consta de les següents proves:
1. 27-28/4 Barcelona, 2. 11-12/5 Bèlgica, 3. 25-26/5 Gran Bretanya, 4. 14-15/6 Noruega, 5. 6-7/7 Suècia, 6. 
31/8-1/9 França, 7. 30/11-1/12 Sud-àfrica.

El pilot de Fiat afrontarà la temporada amb el mateix proto amb el qual va competir en la passada edició del 
certamen. Fins a aquest moment, els únics canvis previstos són els obligats pel nou reglament de la competició. 
A mesura que avanci la temporada, la previsió és utilitzar l’experiència de la passada temporada per a afinar al 
màxim la posada a punt en cadascun dels escenaris.

Com sol ser habitual en els mesos previs a l’inici de la competició, Albert està 100% concentrat a organitzar la 
logística de la temporada i, el més important, completar el pressupost necessari per a poder concentrar-se en la 
competició una vegada iniciada la temporada.
Així doncs, ara mateix els viatges (molts quilòmetres al volant) i visites a possibles espònsors, són activitats 
ineludibles, així ho comentava: Estem en el moment calent de la temporada. Competirem en un Campionat 
del Món en el qual el nivell és TOP. És important disposar de mitjans per a lluitar del tu a tu amb els rivals.
Això ens porta a un pressupost important que intentarem completar abans de l’inici de la competició. 
D’aquesta manera, quan comenci el Mundial ens podrem centrar en les carreres.

A part de les activitats esmentades, Llovera també ha trobat temps per a mantenir el millor to del seu estat físic: 
És evident que l’aspecte físic és bàsic. No podem deixar de costat l’entrenament per a poder afrontar les 
llargues jornades en els circuits amb la ment clara.
Cal afegir que Llovera també a seguit fent, durant aquesta pretemporada, els esdeveniments publicitaris als 
quals ha d’acudir o les conferències que dona, de manera habitual, tant a Andorra com a Espanya.

Queden dos mesos perquè comenci el RX2, en aparença un llarg període de temps que per a Albert Llovera i el 
seu equip (PCR Sport) passarà molt ràpid.  

Servei de Premsa.
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