
Ha estat una decisió molt dura de prendre però hem arribat a la conclusió que és la més 
assenyada en aquests moments. Així doncs, molt a contra cor, Albert Llovera no estarà en 
el podi de sortida de Barcelona de la prova vàlida per al Campionat del Món de l’especialitat 
organitzada pel RACC.

A més el pilot d’Abarth, comentava d’aquesta manera els intensos dies que ha viscut intentant 
poder compaginar la recta final del calendari de la present temporada: En traslladar la ter-
cera prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis de terra al segon cap de setmana d’oc-
tubre (dies 11 i 12) es va trastocar la nostra planificació. La prova del Bierzo es disputa 
solament deu dies abans de l’inici del Catalunya i això comporta un marge de temps 
molt limitat per a la posada punt del Abarth Grande Punto S2000. Crec que a nivell de 
pressupost, sobretot, és l’opció mes encertada, tot i que m’encantaria poder disputar 
un any més el Catalunya, un ral·li en el qual, com he dit sempre, em trobo com a casa.

Com ha comentat Llovera, la decisió ha estat molt meditada i consensuada amb l’entorn del 
seu equip: En aquest aspecte m’he sentit molt recolzat tant pels integrants del meu 
equip com pels esponsors que confien en mi. Em sap greu per ells i també pels afec-
cionats que any rere any no deixen d’animar-me des de les cunetes de les especials o 
als parcs d’assistència. Aquesta temporada no podrà ser però... espero tenir una nova 
oportunitat en un futur pròxim.

La 49ª edició del Ral·li Catalunya-Costa Daurada es disputarà a partir del proper dia 25 d’Oc-
tubre per un traçat parcialment modificat en el qual destaca, com a gran novetat, la disputa de 
les especials de terra en l’última etapa del ral·li (dia 27).

Servei de premsa. 

Albert Llovera descarta participar en el Ral·li 
Catalunya-Costa Daurada 2013.


