
En l’aspecte esportiu, el I Ral·li de terra del Bierzo no va tenir el desenllaç esperat per Albert Llovera i el seu equip. El pilot 
d’Abarth, en aquesta ocasió amb Diego Vallejo al seu costat, no va poder evitar una sortida de pista en la qual es va trencar el 
radiador de la direcció assistida. Aquest incident es va produir en el segon tram (Ponferrada) del bucle de la tarda. En aquell 
moment es va acabar la participació de Llovera-Vallejo en la carrera de l’Escuderia Bierzo Racing.
Malgrat tot, Albert Llovera deixa la comarca del Bierzo content pel suport que ha rebut de la gran quantitat d’afeccionats de 
les regions del nord d’Espanya que s’han desplaçat a Ponferrada. Albert no es prodiga massa per aquella zona, però quan 
ho fa rep l’ànim dels afeccionats que segueixen el ral·li a peu de cuneta o es desplacen al parc d’assistència. 

Fins al moment de l’abandó, Llovera-Vallejo no havien tingut un ral·li tranquil, es van quedar sense frens en la segona pas-
sada per les especials Cubillos i Camponaraya i, encara que van aconseguir arribar a l’assistència de meitat de carrera, ho 
van fer amb un retard de 1’21” respecte al seu rival directe, el pilot canari Alfonso Viera. Així doncs aconseguir l’objectiu desit-
jat a Ponferrada s’havia complicat molt. Després de que els tècnics de PCR Sport solucionessin el problema, el pilot d’Abarth 
va intentar seguir amb normalitat, però la sortida esmentada va tallar la possibilitat de remuntar posicions a la classificació  

La decepció de Llovera era evident després de consumar-se l’abandó en la prova de León: Necessitàvem puntuar i sobre-
tot intentar pressionar a Viera per seguir optant al títol. No està tot perdut però, amb dos abandons (Cervera i Pon-
ferrada) la possibilitat de repetir el títol espanyol de Grup N  es complica. Seguirem lluitant fins al final a veure si 
som capaços de reconduir la situació. 
Per al pilot d’Abarth, va tenir clar després d’acabar els reconeixements que la prova de León no seria un passeig: El recor-
regut em va semblar molt dur, amb molta pedra i zones molt estretes, com per exemple en l’encreuament en el qual 
m’he sortit de la pista. M’han explicat que alguns pilots han hagut de fer maniobra per superar-ho. O sigui un esce-
nari molt desfavorable al meu estil de pilotatge. A més Albert ens comenta, que la sort tampoc va està al seu costat en 
aquest ral·li: Que es trenqui un latiguillo del fre, segurament pel cop d’una pedra, i fer gairebé dues especials sense 
frens, crec que no ens havia passat mai. Després, en la sortida de pista, trencar el radiador de la direcció assistida... 
en fi, amb una mica de sort ens haguéssim reincorporat a la prova havent perdut alguns segons. És evident que no 
era el nostre dia.

Dins d’un mes (en concret els dies 15 i 16 de novembre) Albert Llovera i el seu equip es desplaçaran a terres andaluses per 
disputar el penúltim ral·li del Campionat d’Espanya de ral·lis de terra, serà a Seron (Almeria).

Servei de premsa.

Llovera no va poder acabar el Rally del Bierzo tot i tenir el 
suport incondicional dels afeccionats .


