
Albert Llovera: Ha estat un test molt vàlid pensant en Burgos.  

Albert Llovera i el seu equip, PCR Sport, es van plantejar la participació en el 13è Ral·li de terra de Cervera com una jornada 
de prova pensant en la propera cita del Campionat d’Espanya de l’especialitat, en la qual el pilot d’Abarth pot decantar de 
manera definitiva el títol de Grup N (GN) al seu favor. 
Amb aquesta mentalitat va sortir a competir, amb David Uson en el backet de la dreta de l’Abarth Grande Punto S2000, i es 
va situar entre els cinc millors de la prova, dominant sense problemes el GN. Després de les 6 especials disputades, 3 pas-
sades pel tram A (15,92 km) i 3 pel B (11,14 km), es van situar en l’esmentada cinquena plaça a 6’07” de l’equip guanyador, 
Roma-Barceló, i superant amb claredat (5’01”) al seu immediat perseguidor en el GN 

En les diferents assistències del ral·li, Llovera deixava clar que la prova estava sent molt positiva tant pel treball fet en la seva 
mecànica com a nivell físic: Estem fent una bona posada a punt tant per als tendons de les meves mans com per al 
cotxe. Sobretot al principi he notat la inactivitat, però no ha costat molt tornar a pilotar al ritme habitual. Hauré de 
recuperar la preparació física, estic convençut que per a la propera del nacional espanyol estaré al 100%. Llovera 
també valorava de manera molt positiva el treballa fet en la mecànica del S2000: En aquesta carrera ens hem centrat en 
les reaccions del cotxe, m’agrada molt la seva resposta sobretot a les zones ràpides; a les més tècniques haurem 
de fer algun canvi. També és cert que per a aquesta carrera hem muntat rodes usades ja que en cap moment la 
classificació final era l’objectiu.  

Si l’objectiu a Cervera no tenia en compte l’esmentada classificació final, a Lerma (Burgos), el proper 22 de setembre les 
coses seran molt diferents. Llovera sortirà a disputar la Baja del Cid amb l’objectiu d’estar entre els millors i sobretot ser el 
més ràpid del GN.

Servei de premsa. 

Resultats - 13è Ral·li de terra de Cervera.

Classificació scratch:
1.-Nani Roma-Pilar Barceló (Mitsubishi Colt) 1h03’20 , 2.-Josep M. Membrado-Josep R. Ribolleda (Mitsubishi 
Lancer Evo X), a 0’56 , 3.-Carles Llinás-Kiko Torra (Ford Fiesta), a 2’28 , 4.-Ruben Fernández-Miguel A. Irigoyen 
(Mitsubishi Lancer Evo VII) a 4’41”, 5.-Albert Llovera-David Uson (Abarth Grande Punto S2000) a 
6’07” .

Classificació Grup N4:
1.-Llovera-Uson (Abarth Grande Punto S2000) 1h09’27”, 2.-Zimmer-Argemí (Subaru Impreza S) a 5’01” . 


