
Edgar Montellà al podi absolut de la 
Pujada Callús - Sant Mateu
Edgar Montellà, Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra, va saldar amb una excel·lent tercera posició a la clas-
sificació absoluta (segon al CM-PR) la seva participació en la XX Pujada Callús - Sant Mateu de Bages, segona 
cita del calendari de la present edició del Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM). 
   
Aquest cap de setmana, sobretot el diumenge (dia 15), la climatologia va estar de part dels presents a la pista 
i a les cunetes de la carretera entre Callús i Sant Mateu de Bages. La pista va estar completament seca durant 
quatre de les cinc pujades de la competició, en la primera l’asfalt encara tènia restes de les pluges de la matinada 
anterior, i els pilots van gaudir d’un ambient agradable típic de primavera.

Els organitzadors de la prova, el Moto Club Manresa, van mantenir el recorregut d’anys anteriors a la carretera 
BV-3003, concretament entre els punts quilomètrics 0,750 i 5,750. El ja habitual traçat d’exactament 5km de 
longitud compta amb un desnivell suau que dóna lloc tant a zones molt ràpides com a parts de gran dificultat 
tècnica.

Absent a Alcover, per a Edgar Montellà (Speed Car) era la seva primera participació a una prova del CCM 2018. 
Encara que volia estar més a prop dels més ràpids de la categoria CM, se’n va anar de Callús amb bones sen-
sacions, així ens ho explicava: Quin dubte cap que m’hagués agradat guanyar, però els de davant van molt 
ràpid i seguir el seu ritme és complicat. Quant als temps, m’han superat Munné i Ramonet, però he estat 
en els cronos que ells feien fa un parell de temporades. És una referència positiva per a mi.
També estic satisfet pel fet que per fi hem pogut fer proves amb asfalt completament sec, és la primera 
vegada aquest any i serà molt positiu de cara al que ve.
Entre els test que tenia pensats l’Edgar per a St.Mateu hi havia el tema rodes, així ens explicava les primeres 
impressions: És cert, en aquesta pujada hem començat a treballar amb Pirelli per utilitzar els seus pneu-
màtics. Les primeres sensacions són positives, encara que hi ha molta feina per fer a partir d’ara mateix. 
Però, com dic, crec que la cosa pot funcionar.

El certamen català de muntanya 2018 continuarà el primer cap de setmana del mes de Maig (dies 5 i 6) amb la 
disputa de la XXII Pujada a Prades, una prova amb un gran palmarès (va ser vàlida per a l’europeu els anys 82 
i 83), que no se celebrava des del 2001. L’Escuderia Baix Camp ha decidit recuperar-la, una decisió celebrada, 
sobretot, pels nostàlgics de l’especialitat. 

Servei de premsa.

Resultats de la XX Pujada Callús - Sant Mateu de Bages.
Scratch.
1.Francesc Munne (Demon Car EVO), 2’39”835, 2.Ramón Plaus (Speed Car-CM PR) a 0”803, 3.Edgar Montellá 
(Speed Car-CM PR) a 3”016, 4.Pedro L. Mayol (Demon Car-CM+) a 3”534, 5.Albert López (Demon Car-CM+) 
a 4”371.

CM-Pro
1.Ramón Plaus (Speed Car-CM PR) a 2’40”739, 2.Edgar Montellà (Speed-Car) a 2”213, 3-Jaume Vilardell 
(Demon Car-CM PR) a 3”568.


