
Els pilots de l’ACA entre els més ràpids 
de la Pujada al Coll del Pollastre
Una vegada més aquesta temporada els pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) han mostrat un excel·lent nivell en una prova del 
regional català.
En aquesta ocasió l’escenari va ser el Coll del Pollastre (Arenys de Munt), prova que, després d’una quinzena d’anys d’absència de 
qualsevol calendari de competició, vol recuperar el protagonisme d’antany.
Aquesta 4a edició ha estat de preinspecció de cara a figurar l’any vinent al calendari català de l’especialitat.

Edgar Montellá (Speed Car CM) va aconseguir el triomf absolut, amb ensurt inclòs, mentre que Gerard de la Casa (Seat Ibiza Kit Car) 
va ocupar la 2a posició de la categoria Turismes i la 3a plaça en el podi absolut de la pujada. Montellá i De la Casa van ser els únics pilots 
que van defensar els colors de l’ACA a la cita d’Arenys de Munt.

Els membres de A Fondu Competició Club Esportiu, organitzadors de l’esdeveniment, van treballar molt i bé perquè la prova es desenvo-
lupés sense contratemps importants i ho van aconseguir.
Van marcar un recorregut de 3,45 km, en la carretera BV-5031, entre els punts quilomètrics 17,75 i 14,30. Un traçat ràpid amb un desnivell 
total de 118 metres, una pendent mitjana del 3,3 %.

Les 5 pujades programades, 2 de carrera i 3 d’entrenaments, es van disputar amb l’asfalt sec però amb restes de tempestes anteriors  
que es mantenen sobre l’asfalt, en ser una carretera sense massa tràfic.

Categoria CM-PR

Edgar Montellà va aconseguir el triomf absolut però tant ell com el seu equip, van haver de treballar molt dur per poder completar la 
pujada definitiva, així ens ho explicava el Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra: Després d’aconseguir rebaixar el record de la 
prova en l’última pujada d’entrenaments l’objectiu era fer-ho en carrera. En aquesta primera de carrera vam fer una excel·lent 
pujada fins que, amb la meta a la vista, vaig agafar una zona molt bruta i en obrir gas el Speed Car es va girar i vaig topar, contra 
la tanca de protecció, amb la part posterior del cotxe. Per un moment vaig pensar que s’havia acabat la meva participació en el 
Coll del Pollastre.

No obstant això, seguint la línia de no donar-se mai per vençut, en arribar a l’assistència van veure una possibilitat de poder sortir en 
l’última pujada de carrera i ho van intentar: I va sortir bé. El treball del meu equip i de tots els que van ajudar a solucionar el pro-
blema va ser impecable. Vaig sortir a l’última pujada amb la responsabilitat d’agrair el treball fet en el meu Speed Car i, al final, 
vaig poder aconseguir el triomf. Va ser un matí intens, vaig baixar de 2’ en la tercera pujada d’entrenaments, vaig tenir un toc 
considerable i finalment vaig guanyar la prova. Més varietat impossible.

Categoria Turismes.

Gerard de la Casa, va competir a Arenys de Munt, de manera ocasional, al volant del seu Seat Ibiza Kit Car. Era la primera vegada 
que sortia a una pujada com a campió d’Espanya de l’especialitat i, encara que no va tenir opcions al triomf, va acabar la jornada molt 
satisfet: Sens dubte, després de l’anul·lació d’Urbasa (Navarra) feia diverses setmanes que no competíem, vam decidir reservar 
el Subaru per a propers compromisos, però d’altra banda mantenir el ritme de competició era important. Després de repassar la 
llista d’inscrits i confirmar la presència de Jordi Gaig al volant del seu potent Porsche 911 GT3 Cup, era evident que era impos-
sible guanyar entre els turismes. De totes maneres, crec que vam competir bé i vam repetir podi, absolut i turismes,

El pilot de Baporo Motorsport, té la convicció de la prova de A Fondu Competició tindrà recorregut en el català de l’especialitat: La pujada 
és molt bonica i ha estat molt ben muntada. Crec que els organitzadors han fet un excel·lent treball. A més, cal destacar la gran 
quantitat d’afeccionats que van viure en primera persona les curses.

El proper repte que hauran de superar els pilots andorrans, habituals en el Campionat de Catalunya, serà la 46a Pujada a Sant Feliu de 
Codines, penúltima prova del certamen esmentat, que es disputarà els dies 2 i 3 de novembre. Cal esmentar que, per motius personals, 
Montellá no podrà disputar la cita de Sant Feliu de Codines.

Servei de premsa.

Resultats IV Pujada al Coll del Pollastre

Absoluta.
1.  Edgar Montellà (Speed Car GT-R CM/PR) a 2’05”794, 2. Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 CUP), a 1”715,  3. Gerard de la Casa (Seat 
Ibiza Kit Car) a 7”183, 4. Narcís Pou (Lancia Delta) a 11”508, 5. Sergi Morilla (BMW M3) a 13”709. 

Turismes.
1. Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 CUP), a 2’07”509,  2. Gerard de la Casa (Seat Ibiza Kit Car) a 5”468, 3. Narcís Pou (Lancia Delta) a 
9”793, 4. Sergi Morilla (BMW M3) a 11”994, 5. Oriol Gómez, a 12”703.


