
Edgar Montella (Silver Car S3) el més ràpid 
entre els CM, en l’inici del CCM 2022.

Edgar Montellà (Silver Car S3) va ser el vencedor de la categoria CM, en la Pujada a Alcover 2022, primera prova del Campionat de 
Catalunya de l’especialitat (CCM) de la temporada recentment iniciada.

Meteorologia variable durant el matí del diumenge (dia 13).
Els organitzadors de la cita d’Alcover, Escuderia TRAMsport, van preparar l’escenari habitual d’aquesta prova, és a dir, entre les fites 
quilomètriques 1,085 i 5,190 de la carretera TV-7041. En total 4,105 km, amb una pendent mitjana del 6,07%.

El que no es va poder preveure a nivell organitzatiu va ser la climatologia que hi hauria durant la matinal del diumenge (dia 13). En aquest 
aspecte les previsions dels homes del temps es van complir i durant les dues primeres hores de competició, la pluja va ser present. En 
principi de manera amenaçadora amb un cel ennuvolat i a continuació amb la pluja que va caure de manera generosa durant la segona 
pujada d’entrenaments. Després tot va canviar, el sol i l’ambient primaveral van ser protagonistes.

Així doncs, no és d’estranyar que els millors cronos de cada pilot fossin els de l’última pujada disputada, és a dir, la segona vàlida per a 
les diferents classificacions finals.

Entre los CM, Montellà de menys a més.
Edgar Montellà (Silver Car S3) va tenir un inici complicat a Alcover, en les primeres pujades d’entrenaments va tenir problemes amb el 
seu Silver i els cronos no eren els desitjats. Fins i tot, en la tercera i última mànega d’entrenaments, no va prendre la sortida.
En les dues pujades de carrera es va produir la recuperació. En la primera, amb asfalt humit en algunes zones, va aconseguir el millor 
crono de tots els CM mentre que en la segona i decisiva, asfalt completament sec, va vèncer en la seva categoria (CM Promoció) i a més 
es va situar en el tercer lloc de la classificació absoluta.

Començar la temporada guanyant sempre és un plus per la moral, d’aquesta manera comentava Edgar l’ocorregut a Alcover, a més 
afegia: El triomf d’avui és encara més valuós perquè ens ha passat una mica de tot a nivell de la nostra mecànica i quant al temps 
també hem pogut competir en sec, amb asfalt humit i en mullat. Sens dubte molt satisfet de la nostra participació a Alcover. 

Un altre factor que també destacava el pilot andorrà era haver provat el Silver en carrera, de cara a pròxims compromisos: Sens dubte, 
l’inici del Campionat d’Espanya de l’especialitat (CEM) està molt a la vora i el “test” d’avui és important de cara a afrontar amb 
més confiança la prova d’Estepona (Màlaga). El CEM és per a nosaltres el principal objectiu de la temporada.

Com bé comenta el pilot d’Encamp, la Subida Internacional Penyes Blanques - Estepona (Màlaga) que es disputarà l’últim cap de setmana 
de Març (dies del 25 al 27), serà el primer punt de trobada de l’any per als equips que disputin de manera regular el Campionat d’Espanya 
de Muntanya 2022.

Servei de premsa.

La matinal de la Pujada d’Alcover 2022 marcada pels canvis meteorolò-
gics, en marges de temps relativament curts.  

https://escuderiatram.com
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