
Albert Llovera va arribar a l’Aeroport del Prat amb un ampli somriure en el seu rostre que, era 
el clar reflexa de la gran satisfacció que sentia per haver trepitjat el podi final del Dakar, per 
tercera vegada consecutiva.

El pilot andorrà, després de rebre el sincer homenatge dels familiars i amics presents en la 
terminal T1 del Prat, es va posar a la disposició dels mitjans de comunicació que van voler 
recollir la seva opinió en la ubicació esmentada. Albert va comentar: Estic mòlt cansat però 
alhora molt content d’haver arribat a Buenos Aires en una de les edicions que, a priori, 
era considerada com la més dura del Dakar sud-americà.

Respecte a la duresa de les etapes va dir: Destacaria que les cinc etapes de Bolívia, es 
van disputar a 4000 metres, van ser les que més em van desgastar físicament. No hi 
ha dubte que la jornada de descans, que al final es pot dir que van ser dues, van anar 
molt bé per recol·locar-me el xassís i recuperar les hores de son que van anar quedant 
pel camí.

Quant al retorn en direcció a Buenos Aires, malgrat els canvis del recorregut, Albert consi-
dera que va ser potser més complicat: No hi ha dubte que la climatologia ens va obligar 
a efectuar esforços que no estaven en el guió, encara que serà sempre una incògnita 
que hauria passat sí s’hagués disputat l’etapa regna, per exemple. En aquesta recta 
final, ho vaig passar molt malament en l’antepenúltima etapa, van ser més de 10 hores 
d’especial i els espasmes em van fer passar moments complicats.

Lluny de relaxar-se i prendre’s un merescut descans, Llovera seguirà uns dies més l’activitat 
coneguda com a post carrera. Compromisos mediàtics i amb els espònsors el tindran ocupat 
uns dies més abans de desconnectar de manera definitiva del Dakar 2017.

Servei de premsa.
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