
Edgar Montellà, es jugarà el títol 
de les GS2 a l’última prova
A la doble jornada (G3 i G4) de les Crèdit Andorrà GSeries GS2 disputades el cap de setmana passat, Edgar 
Montellà va aconseguir superar algun problema amb la mecànica del seu GIAND, i va aconseguir la 6a posició 
en la G3 i sobretot el triomf en la G4, resultats que li permeten seguir optant al títol de l’esmentat campionat.

El pilot del Snow Driving Andorra va arribar dissabte passat al Circuit Andorra - Pas de la Casa, amb l’objectiu de 
decantar a favor seu l’empat, amb Miquel Socias, que reflectia la provisional abans de l’inici del G3.

Les bones intencions de Montellà no van quedar reflectides de manera immediata a la pista. Socias va estar més 
encertat que el pilot andorrà i el va superar tant en la volta ràpida com en la super especial. A més, en la final A, 
Montellá solament va poder completar 1 volta en patir el trencament del canvi de velocitats.
Així doncs, una vegada finalitzada la G3 (dissabte dia 24) el nou líder provisional era el pilot mallorquí (Miquel 
Socias) amb 15 punts d’avantatge respecte al seu rival directe (Edgar Montellà).

Lluny de tirar la tovallola, Montellà va afrontar unes hores més tard la G4 (diumenge dia 25) amb l’únic repte de 
recuperar el temps perdut i tornar a tenir l’opció de lluitar pel títol, aquesta vegada ho va aconseguir.
Va assolir el millor crono en la volta de qualificació, el segon lloc en la super especial i el triomf en la Final A. 
Una vegada sumades les puntuacions d’aquesta G4, el pilot andorrà li va recuperar al seu rival 13 dels 15 punts 
perduts en la jornada anterior. D’aquesta forma la lluita pel triomf en les GS2 torna a estar molt oberta entre tots 
dos pilots.

Una vegada acabat el dens cap de setmana en les instal·lacions del Port d’Envalira, Montellà es trobava satisfet 
en general de com s’havien desenvolupat els meeting disputats. Aquest era el seu comentari: En la G3 vam 
començar regular però semblava que podíem arreglar el resultat en la final. A l’inici de la segona volta hi 
havia opcions al triomf i això hauria representat sumar uns punts molt valuosos. Precisament en aquest 
inici del segon gir es va trencar el canvi de velocitats del GIAND i ... Allí ens vam quedar.

La sort va canviar en la G4: Tot va sortir bé des del principi. Vam assolir la pole-position i a més el nostre 
rival directe sempre el vam tenir per darrere. Era indispensable recuperar punts i tot va sortir com espe-
ravem. Dissabte que ve ens ho haurem de jugar el tot pel tot.

Així és, dissabte que ve (dia 3) es disputarà la G5, últim meeting de les Crèdit Andorrà GSeries 2018. El títol de 
campió de les GS2 estarà en joc, Edgar Montellà partirà amb 2 punts de desavantatge. Tot es possible.

Servei de premsa.


