
La mecànica deixa KO a Edgar Mon-
tellà a la IX Pujada a les Ventoses
Edgar Montellà va haver de desistir de seguir competint a Les Ventoses 2018 en trencar el seu motor 
en la primera pujada de carrera i quedar-se parat a meitat de recorregut. Fins llavors, la participació 
del Jove Pilot de l’Automòbil Club havia superat diferents problemes mecànics que el van deixar sense 
opció a comparar els seus cronos amb els rivals directes. 
   
Els organitzadors de l’esdeveniment, Escuderia Penedès, van mantenir el traçat de les últimes edi-
cions amb chicane inclosa. En concret, l’escenari el van marcar a la carretera TP-2442, entre els punts 
quilomètrics 0,600 km i 7,300 km. En total 6,700 km d’un recorregut variat, zones ràpides al principi i 
sinuoses en la continuació.

Quant a la climatologia, cal destacar que el sol va lluir amb força pràcticament durant tota la franja 
horària en la qual es va disputar el meeting. Les temperatures, que van estar de manera constant 
sobre els 30º, van complicar el treball dels pilots i dels equips en general.

Edgar Montellà no va tenir sort en aquesta cinquena prova del calendari català de Muntanya. Segons 
ens va comentar, bomba de gasolina, embragatge, motor ... van ser els problemes que, al final, el 
van portar a l’abandó definitiu. Aquestes eren les seves paraules a la recta final de la prova: És un 
diumenge per oblidar, ens ha passat una mica de tot i a més, no he pogut competir al moment 
de la veritat. A l’inici de la carrera em sentia bé i les sensacions eren molt bones fins que el 
cotxe s’ha parat. No val la pena donar-li més voltes, d’aquí ens en anem directament al local del 
nostre preparador perquè demà pugui començar amb la reparació del Speed Car. Sortir en les 
millors condicions a Alp és l’objectiu. 

Aquesta temporada, Montellá seguirà actiu durant els mesos d’estiu defensant les seves opcions 
de podi de la categoria II del CEM 2018. L’obstacle a superar serà la Pujada Alp 2500 que es dispu-
tarà a mitjans de juliol (dies 13, 14 i 15). Aquest meeting també serà vàlid per al certamen català de 
l’especialitat.

Servei de premsa.


