Albert Llovera-Diego Vallejo es queden molt a prop
de finalitzar el Ral·li Catalunya 2012.
El coratge de que van fer gala Albert Llovera i el seu equip, en la present edició del Ral·li
RACC 2012 (48 Catalunya-Costa Daurada), no va ser suficient per poder arribar fins al parc
tancat final de la prova. En aquesta ocasió, un problema de motor de l’Abarth Grande Punto
S2000, va deixar a Llovera-Vallejo fora de la carrera, en la part final de la penúltima especial
del ral·li (segon pas per Santa Marina) o el que és el mateix, a menys de 8 km cronometrats
d’acabar la prova del mundial de l’especialitat organitzada pel RACC.
Cal esmentar que Llovera, una vegada acabada la segona etapa, va ser traslladat a un hospital de Tarragona per realitzar-li diferents proves, com diu ell, una petita posada a punt.
Abans d’iniciar l’última jornada de competició, Llovera comentava d’aquesta manera quin
havia estat el motiu del seu pas per l’hospital: Durant tota la setmana he patit un
procés gripal amb molta febre, suava molt, això al final ens va preocupar. Em
vaig anar a urgències d’un hospital de Tarragona i em van comentar que tot
era a causa d’una retenció de líquids. És a dir, res greu i per tant la competició
continuava.
I sense pensar-ho dues vegades va reprendre la competició com si res hagués passat. Va
competir a un excel·lent nivell en aquesta tercera etapa, fins i tot havia recuperat diverses
posicions en la classificació absoluta (34è en el moment de l’abandonament), però l’incident
esmentat el va deixar sense recompensa final, aquestes eren les paraules d’un Llovera molt
decebut: El motor de l’Abarth ha dit prou, ens hem quedat molt prop del final
de la penúltima etapa. Una pena, tots havíem lluitat molt per arribar al final,
però no ha pogut ser per molt poc.
Després de proclamar-se campió d’Espanya de ral·lis de terra (Grup N) i estar en el podi
absolut final de l’esmentada especialitat, el pilot d’Abarth volia acabar la temporada amb
una bona actuació en el Catalunya 2012, ho ha aconseguit a mitges, va faltar arrodonir el
ral·li amb un bon resultat final.
Servei de premsa.
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