
Edgar Montellà guanyador absolut 
de la XXII Pujada a Prades
Edgar Montellà (Speed Car), en una última mànega excel·lent, va aconseguir un crono de 2’38”101 i el primer 
triomf absolut de la temporada en una prova vàlida per al Campionat de Catalunya de Muntanya (CCM).
Aquest triomf rellança les possibilitats del pilot andorrà d’estar entre els millors de l’esmentat certamen al final 
d’una temporada que ha començat de manera irregular.

La pluja és sens dubte una mala aliada pels Speed Car, en aquesta ocasió no va ser una excepció. Després d’un 
matí que amenaçava l’element esmentat al final va caure en la tercera màniga d’entrenaments. Va haver-hi millor 
sort en les dues mànigues de carrera, l’asfalt es va anar assecant encara que el seu estat enganyava i podia 
donar ensurts de vegades incontrolables.

El traçat de la pujada va estar situat entre les fites quilomètriques 11 i 15,047 de la carretera T-700, que uneix les 
localitats de Vimbodí i Prades. En total 4 km, després de l’última modificació que van haver de fer els membres 
de l’Escuderia Baix Camp a la zona de la sortida, en concret van haver de retardar mig quilòmetre aquesta línia 
de sortida per problemes de logística.

Després d’unes setmanes complicades en les quals va perillar el seu futur immediat al món de la competició, 
Edgar Montellà va superar un principi de meeting en què donava la sensació de que no trobava el seu millor 
ritme, així ho comentava una vegada rebut el guardó de guanyador: En la primera pujada no he arribat a la 
línia d’arribada a causa d’un problema en la direcció del meu Speed Car. En les dues següents els turis-
mes amb millors temps em van superar de la mateixa manera que Ramonet també estava per davant.
En la continuació la situació es va complicar una mica més per al pilot que compta amb el suport del Programa de 
Joves Pilots de l’Automòbil Club: Cert, en la primera carrera tant Gerard com Salvans em van superar amb 
claredat. Si volia guanyar no quedava una altra que anar a per totes en l’última carrera; l’asfalt estava 
una mica millor, ho vaig provar i aquesta vegada va sortir bé. Vaig aconseguir rebaixar el meu crono en 
gairebé 20” i d’aquesta manera superar als dos turismes. Sens dubte un triomf que arriba al moment 
precís per seguir lluitant pels objectius que ens vam marcar a l’inici de temporada.

Dins de dues setmanes, en concret el 20 de Maig, els equips que habitualment competeixen en el Campionat 
de Catalunya de Muntanya tindran un nou repte a Guardiola de Berguedà. Serà la VII Pujada Guardiola - Cer-
danyola, tercera prova del calendari de l’esmentat campionat que una temporada més estarà organitzada per 
l’Escuderia Foc als Pistons. 
En aquesta ocasió Montellà faltarà a la cita en estar competint el mateix cap de setmana en la Pujada al Fito 
(Astúries). 

Servei de premsa.

Resultats XXII Pujada a Prades

Scratch.
1. Edgar Montellà (Speed Car-CM PR), 2’38”101, 2.Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 2”565, 3.-Gerard de 
la Casa (Subaru Impreza WRC) a 2”809, 4. Pau Trenado (Seat León) a 17”574, 5. Enric Roselló (Demon Car) a 
19”042,


