
Edgar Montellà, es situa 
líder de les GSeries2 2018
Després del triomf absolut aconseguit en la 2a cita de les Crèdit Andorrà GSeries2 de la present temporada, 
Edgar Montellà (GIAND - PCR Sport) se situa com a líder provisional d’un campionat marcat per les diferències 
mínimes entre els millors. El pilot de SnowDriving Andorra encapçala aquesta provisional, empatat a 71 punts 
amb el jove pilot mallorquí Miquel Socias.

Per segona vegada consecutiva, la climatologia va ser un element que va fer que el treball de tots els presents 
en el Circuit Andorra - Pas de la Casa fos molt complicat. En aquesta ocasió va ser la neu, en alguns moments 
va caure de manera intensa, la que va complicar l’estat de la pista i va limitar la visibilitat.

Montellà va arribar al Port d’Envalira disposat a rescabalar-se del seu debut dubitatiu en les GSeries2 2018 i ho 
va aconseguir amb escreix.
En els entrenaments cronometrats va ser el més ràpid (58”991), va anar l’únic que va baixar dels 59”, assegu-
rant-se la pole-position de la Fianl A.
En la Super Especial, va mostrar una gran regularitat en les 5 voltes disputades però al final va ser superat pel 
seu gran rival el dia d’avui Miquel Socias. El pilot andorrà va parar el crono en 5’04”781.
En la disputa de la Final A, de poc li va servir sortir de la primera posició. Diversos rivals li van robar la cartera 
quan el semàfor es va posar verd i va haver de remuntar posicions. Al final 2a posició molt a prop del guanyador 
Albert Llovera.

Així doncs, triomf i liderat per a Edgar Montellà que va deixar les instal·lacions andorranes molt content per la 
seva actuació: En conjunt, crec que he competit molt bé. Des del mateix inici tot ha sortit com tenia previst 
i ens hem situat en la lluita pel triomf. Esperem seguir en aquesta línia, no serà fàcil, Socias serà un rival 
molt dur de cara al triomf final.

Malgrat l’optimisme amb el qual va concloure el meeting, Montellà no va dubtar a esmentar una llacuna en la 
seva actuació: En la final crec que he fet la pitjor sortida de la meva vida. No sé què ha passat, però la 
realitat és que en un tancar i obrir d’ulls m’he trobat a la 4a plaça. Sort que ho hem pogut arreglar en les 
cinc voltes de carrera.

Dissabte que ve (dia 10) més i millor. Aquesta és la intenció d’un Edgar Montellà amb la motivació recuperada 
després de l’excel·lent treball protagonitzat en la jornada d’avui.

Servei de premsa.


