
Edgar Montellà (Silver Car) repeteix la 
segona posició a la XVI Pujada a la Trona.

Edgar Montellà (Silver Car) volvió a estar en la lluita per la primera posició del podi de la categoria CM-Promo. En aquesta ocasió el seu 
rival habitual, Ramón Plaus, se li va escapar una mica més que en les dues últimes proves del Campionat de Catalunya (CCM), disputades 
amb anterioritat. Amb tot, Montellà va acabar satisfet la jornada de competició i motivat per a afrontar la densa agenda del mes de juny.

Edgar Montellà (SilverCar): En aquesta ocasió, Ramonet el va superar de manera més clara (3”) i una vegada més aquesta temporada 
es va situar en la segona posició. Malgrat tot es mostrava satisfet de la seva participació a La Trona: El ritme ha estat bo malgrat els 
incidents que s’han produït durant la jornada que potser han influït en la concentració a l’hora d’afrontar una pujada tan exigent. 
De tota manera hem acabat amb el cotxe en perfecte estat i aquest era un dels objectius, aquesta setmana se’n va cap a Tenerife.

En referència a la segona de les pujades de carrera, Montellà es mostrava autocrític amb la seva actuació: He millorat el crono però si no 
hagués comès alguns errors de pilotatge hagués estat més a prop d’un Ramonet al qui no aconsegueixo superar. Sens dubte va 
molt ràpid.

El primer cap de setmana de juny (dies 5 i 6), Montellà i el seu equip es desplaçaran a l’illa de Tenerife per a disputar la Subida Guia de 
Isora, segona prova vàlida per al Campionat d’Espanya de l’especialitat. Mentre que una setmana després (dies 12 i 13) espera estar amb 
el Silver Car (si no hi ha retards en la tornada de Canàries), a Sant Jaume dels Domenys per a disputar la doble pujada a Les Ventoses, 
vàlida per al certamen català.

Servei de Premsa.

Resultats XVI Pujada a La Trona - Campionat de Catalunya de Muntanya.

El pilot de l’Automòbil Club d’Andorra va acabar satisfet de la seva pres-
tació, en el seu debut en la prova de V-Line Racing


