
Llovera retornarà al Mundial en el Ral·li RACC.
Potser no es troba al cent per cent físicament, però si molt millorat i amb una motivació insuperable. 
En aquestes condicions Albert Llovera no va dubtar un instant a posar-se en marxa per tornar a com-
petir en el proper Ral·li Catalunya - Costa Daurada, última cita del calendari del Campionat del Món 
de Ral·lis S2000 (SWRC) de la present temporada. Al costat d’ell estaran: Diego Vallejo, al’habitacle 
d’Abarth Grande Punto S2000. Al parc d’assistència comptarà amb el suport dels tècnics de l’equip 
PCR Sport i de la fisioterapeuta (imprescindible en aquests moments), Lili López.

Així doncs, el tàndem Llovera-Vallejo tornaran a la seva activitat habitual després de gaire-be de tres 
mesos d’atur forçós. A la seva volta a la competició hauran de superar una cursa de grans dificultats 
com és el Ral·li Catalunya, una prova de tres etapes amb un total de gairebé 1600 km., dels quals 
406,52 km. estan repartits per les 18 especials (9 de diferents) a superar durant les jornades de com-
petició.
La dificultat que caracteritza a les últimes edicions de la prova del RACC és la barreja d’especials de 
terra, asfalt o mixtes en el decurs de la primera etapa del ral·li. Les especials de més kilometraje del 
Catalunya 2011 seran: Terra Alta de 35,94 km. mixta, a completar dues vegades durant la primera 
etapa. Mentre que a la jornada següent (2ª etapa) Priorat amb 45,97 km. serà el principal escull a 
superar, també en dues ocasions.

Com dèiem, Llovera a la seva tornada a una prova del mundial es troba esperançat i amb ganes 
de tancar la temporada amb una bona actuació: És evident que aquest és l’objectiu, tenim 
moltes ganes de competir i el fer-ho en la prova que considero de casa sempre ajuda. 
Estic impacient per asseure’m en el “backet” de l’Abarth i veure com responen els 
meus braços a les exigències del traçat del ral·li. No hi ha hagut temps material de 
preparar un test, així que aprofitarem el “shakedown” per veure com estem de posada 
a punt, tant el Grande Punto com jo mateix. A mes feia aquesta referència al seu estat físic: 
Sóc optimista, els equips mèdics de Medisport i de l’Hospital Ntra. Sra. de Meritxell 
han fet un treball impecable per fer possible el meu retorn als ral·lis aquesta mateixa 
temporada. 
A l’apartat tècnic, Albert afronta el Catalunya sense novetats dignes de ressenyar a la seva mecànica: 
Al cotxe li hem fet una bona revisió i poc més. Sortirem amb un “setup” que no casti-
gui els meus braços i a mesura que avanci el ral·li farem les variacions que estimem 
oportunes.       

Llovera-Vallejo començaran dimarts que ve (día 18) la seva activitat a l’escenari del ral·li, serà el 
primer contacte amb les especials. Les sempre denses jornades de reconeixements són el primer 
repte per al pilot d’Abarth. A partir del dijous, sobre les 10h00, serà el moment de valorar el primer 
contacte amb l’Abarth Grande Punto.

Servei de premsa.
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