
Albert Llovera deixa Salou amb la moral a tope.
Albert Llovera recordarà el Ral·li RACC (47 Catalunya - Costa Daurada) com una de les proves més 
dures, en tots els sentits, que ha disputat. Malgrat tot, el pilot d’Abarth, recolzat pel seu equip (PCR 
Sport), ha demostrat una vegada més que és supera davant de les adversitats i que és capaç de can-
viar la dinàmica de la competició en menys de 24 hores.
Així doncs Albert Llovera-Diego Vallejo (Abarth Gran Punt) han estat en el podi final del Catalunya 
2011. Al final ha assolit la vuitena plaça de la classificació del Campionat del Món S2000, això sí 
distanciat (a 52’39”) dels guanyadors de la prova i alhora guanyadors del SWRC, l’equip finlandès 
format per Juho Hanninen-Mikko Markkula (Skoda Fabia).     

Durant la jornada d’ahir va haver-hi moments en què seguir en competició semblava difícil, al final 
es va poder solucionar el problema de frens i avui (dia 23) Llovera ha sortit a competir més motivat 
que mai, aquest era el seu comentari: Per primera vegada aquest any teníem l’oportunitat 
de competir sobre asfalt i era important aprofitar-la. En els primers quilòmetres he 
anat una mica despistat, però després dels primers 4 km., hem agafat el ritme ade-
quat i han sortit els cronos que esperavem. Estic molt content d’haver recuperat el 
feeling d’asfalt i ara mateix si hi hagués opció de competir en una altra prova sobre 
aquest element, demanaria l’autorització a Abarth per poder anar-hi. Amb la disputa 
del Catalunya Albert finalitza el seu contracte amb Abarth, i el seu objectiu immediat és començar 
a moure opcions de cara la propera temporada: Aquesta és sens dubte la meva intenció, la 
situació no és fàcil però cal començar a treballar per valorar abans de l’inici de la 
propera temporada que podem fer.  Quin Campionat? Terra? Asfalt? la veritat és que 
no ho sé, però comencem a treballar ja mateix a veure que surt.        

Com es pot comprovar l’energia d’Albert no està ni molt menys a un nivell baix. Acaba de finalitzar 
una setmana molt dura, en la qual ha hagut de superar gairebé tres mesos d’inactivitat i adversitats 
de diversa índole i ja està pensant a completar un pressupost pel 2012. És així ... 

Servei de premsa.

Classificació del Ral·li RACC (47 Catalunya - Costa Daurada) - SWRC

1.-Hanninen-Markkula (Skoda Fabia) 4h19’28.5 , 2.-Al-Attiyah-Bernacchini a 0’14.9 , 
3.-Prokop-Tomanek (Ford Fiesta) a 0’57.7 , ... 8.-Llovera-Vallejo /Abarth) a 52’39.1 .
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