
Edgar Montellá va acabar en el podi 
absolut, un cap de setmana difícil
Diuen que bé està el que bé acaba i això el pot aplicar Edgar Montellà per recordar el seu debut en la Pujada al Farell, 7a prova del Campi-
onat de Catalunya de Muntanya 2018. El jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va acabar el cap de setmana en el podi absolut de 
la prova (3a posició) després d’una última pujada espectacular, en la qual va aconseguir rebaixar en gairebé 5” el seu millor registre fins a 
aquest instant.

Els membres de l’Escuderia Montbui Racing Vallès van repetir l’escenari de sempre per al seu retorn al calendari de CCM, després de 
diverses temporades d’absència. Així doncs, la carretera BV-1243, entre els punts kilométricos 2.560 i 6.710, va tornar a acollir la pujada.
En total 4,150 km, d’un traçat tècnic amb un desnivell total de 223 metres i una pendent mitjana del 5,3 %, un recorregut que Montellà va 
conèixer aquesta mateixa setmana.

Quant a la climatologia, es van repetir les altes temperatures amb les quals s’han disputat les últimes pujades tant del certamen català com 
de l’espanyol de l’especialitat. Sens dubte, a cap moment va donar la sensació que l’estiu estigués a la seva recta final.

Edgar Montellà va viure un autèntic calvari al Farell. Tot va començar després dels assajos lliures del dissabte (dia 22) quan va haver d’anar 
a les instal·lacions del seu preparador amb problemes d’embragatge, la nit es presumia llarga i tibant.

Al moment de l’inici de les mànigues d’entrenaments oficials, Edgar i el seu equip estaven en l’assistència, disposats a prendre la sortida, tot 
semblava que havia tornat a la normalitat. Malgrat tot, els cronos no acabaven de sortir com esperava.

Després de la primera pujada de carrera, i d’haver marcat un temps de 2’48”422, el Jove Pilot de l’Automòbil Club no estava gens satisfet: 
Tinc als CM més ràpids (Ramonet, López) molt per davant i també m’han superat els Turismes de Gerard, Salvans, ... No és normal.
Així com en altres ocasions m’he adaptat de manera ràpida a traçats en els quals no havia competit mai (Chantada, Fito, ...) aquesta 
vegada dóna la sensació de tot el contrari. De totes maneres no em rendeixo, vaig a fer uns canvis en algun reglatge i a veure si 
les coses surten millor.

I ho va aconseguir! Va ser capaç de millorar en gairebé 5” el seu temps de la pujada anterior i es va situar in extremis en les posicions d’honor 
del Farell,

La penúltima prova del Campionat de Catalunya 2018 serà la mítica Pujada a Sant Feliu de Codines, que aquesta temporada complirà la 
45a edició. Els encarregats que tot es desenvolupi amb normalitat el dissabte 10 de novembre seran els components de l’Escuderia Vall del 
Tenes.
Abans de la cita esmentada, Montellà viatjarà a Totana (Múrcia) per disputar la Pujada a la Santa, última prova del Campionat d’Espanya de 
l’especialitat és disputarà el cap de setmana vinent (dies 27 i 28 de setembre). En terres murcianes, Montellà esgotarà al màxim les seves 
possibilitats d’estar en el podi final del Campionat d’Espanya de Muntanya (Categoria II).

Servei de premsa.

Resultats XIX Pujada al Farell.

Scratch.
1. Ramon Plaus (Speed Car L18 CM/PR), 2’42”031, 2.Albert López (Demon Car CM+) a 0”782, 3.- Edgar Montellà (Speed Car GT-R CM/
PR) a 1’517, 4. Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) a 3”121, 5. Joan Salvans (Porsche GT3 CUP) a 4”088,


