
Edgar Montellà disputarà les 
Crèdit Andorrà GSeries 2018
Després de tancar una temporada 2017 excel·lent, en la qual ha aconseguit els seus objectius en l’especialitat 
de Muntanya, Edgar Montellà canviarà, tant de vehicle com d’especialitat, amb la intenció de limitar en tant que 
sigui possible la inactivitat hivernal i mantenir viu el ritme de competició.
El subcampió de Catalunya de Muntanya 2017, que compta amb el suport del Programa de l’escola de conduc-
ció Snowdriving del Circuit Andorra, deixarà el seu Speed Car en el garatge i se situarà als comandaments d’un 
GIAND, preparat per PCR Sport, per lluitar per les posicions capdavanteres de les GSeries2 2018.

El certamen que es disputa en el Circuit Andorra - Pas de la Casa, centrarà els esforços de Montellà fins a prin-
cipis de Març. El primer meeting es disputarà, el 27 de gener, a la pista gelada del Port d’Envalira, curses que 
es repetiràn els dies 3, 10 i 24 de Febrer, per tancar de manera definitiva la present edició de les GSeries2, el 
dia 3 de Març.
Completar el pressupost necessari per afrontar aquest repte ha estat, com és habitual, el primer escull a superar. 
Finalment el jove pilot andorrà comptarà amb l’ajuda dels seus patrocinadors habituals, als quals cal afegir per 
a aquest certamen, el Circuit Andorra - Pas de la Casa i PCR Sport.

Després d’un any absent en la competició de la pista andorrana, Edgar Montellà valora de manera molt positiva 
l’opció de poder tornar a les GSeries: Tres mesos sense competir és un període molt ampli. En aquests 
mesos d’hivern l’única opció són les carreres sobre gel del Circuit Andorra. L’any passat no vaig poder 
competir, però aquesta vegada la situació ha estat favorable i no he dubtat un moment a apuntar-me a les 
GSeries. És evident que tant el vehicle com el format de les carreres son molt diferents als que està acostumat 
Edgar, malgrat tot: Considero molt positiu poder mantenir l’activitat competitiva a l’hivern. La tornada a la 
temporada “normal” serà molt més fàcil.

Un altre factor pel qual el pilot de l’Automòbil Club d’Andorra es mostra amb un plus de motivació és: Poder lluir 
la publicitat de les persones que confien en mi durant tot l’any, en proves que es disputen a Andorra. 
Espero completar un bon campionat.

Edgar Montellà tindrà el primer contacte amb el gel del Circuit Andorra - Pas de la Casa l’últim cap de setmana 
de Gener. Durant la tarda del divendres (dia 26) participarà en les mànegues d’entrenaments lliures mentre que, 
a partir de mitja tarda (17.00 hores) de la jornada següent, començarà la lluita decisiva contra el crono.

Servei de premsa.


