
Edgar Montellà (SilverCar) a 7 dècimes del 
triomf absolut en Alcover.

Edgar Montellà (SilverCar) va complir amb els objectius marcats en el retorn a la competició. A la Pujada Alcover 2021, primera prova de la temporada del 
Campionat de Catalunya de Muntanya, va superar un inici una miqueta irregular per a protagonitzar una segona pujada de carrera espectacular, en la qual va 
superar tots els seus rivals i va recuperar una segona posició del podi absolut que en alguns moments va veure perillar. Al final només el va superar el “mestre 
Ramonet”, així l’anomena, encara que per tan sols 7 dècimes.

La opinió d’Edgar Montellà:
Edgar Montellà (SilverCar) va començar la jornada sent el més ràpid de la primera mànega d’entrenaments, un fet que pot resultar irrellevant ja que en aques-
tes mànegues ningú ensenya les seves cartes. No obstant això, en la continuació les coses es van torçar per al pilot de l’ACA Esport, continuava millorant els 
seus registres, però no prou per a superar a Arrufat, mentre que era evident que Plaus encara no havia dit la seva última paraula.

A la primera pujada de carrera van saltar les alarmes, Edgar era tercer en CM i a més en la classificació escratx el Porsche de Jordi Gaig també ho havia superat. 
Montellà no s’ho explicava: Ens han comentat que el setup és el correcte però els temps no són els que esperàvem. He tingut algun problema amb la 
pressió de les rodes, però... Farem algun petit canvi a la segona pujada a veure si aconseguim millorar el crono.

En aquesta ocasió el pilot andorrà va encertar de ple. El crono marcat, 2’13”300, no tan sols li va servir per a marcar el srcatch de la segona pujada sinó que a 
més va ser el segon millor temps de la jornada. Edgar ens va comentar d’aquesta manera el canvi realitzat: He modificat el meu pilotatge: em van comentar 
que a nivell de la mecànica tot estava correcte i que intentés pilotar menys agressiu i així ho he fet. Molt satisfet pel resultat, la idea és continuar 
millorant cada dia. 

La pròxima cita serà a Callús, en concret a la Pujada Callús - Sant Mateu de Bages. La prova organitzada pel Moto Club Manresa està prevista pels dies 17 i 
18 d’Abril.

Servei de Premsa.

Resultats de la Pujada Alcover 2021 - Campionat de Catalunya de Muntanya
  

El pilot d’Encamp va parar el crono en 2’13”300, en la segona pujada de 
carrera: escratx en aquesta pujada i segon millor crono de la jornada.


