Edgar Montellà en el top5 d’un
Fito passat per aigua

Edgar Montellà (Speedcar GT-R /CM-PR) va deixar el Principat d’Asturies amb sensacions contradictòries, després de competir en la 48
Subida Internacional al Fito. La prova asturiana va tornar a ser vàlida per als campionats d’Europa, Espanya i Astúries de l’especialitat.
Montellà, integrat en el programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, va perdre la 4a posició de la Categoria II, que va estar ocupant durant tot el cap de setmana, en l’última pujada de carrera i per 17 mil·lèsimes. Malgrat tot, el jove pilot d’Encamp estava satisfet de la
seva tercera participació consecutiva en la pujada asturiana.
La climatologia adversa va ser la gran protagonista de la primera jornada de competició. La pluja va acompanyar als, gairebé, 100 pilots
inscrits, en els diversos campionats, provocant diversos incidents. El retard en la celebració de les diferents mànegues es va anar acumulant
i al final l’organització va haver de suspendre la tercera pujada d’entrenaments dels pilots de l’europeu, per falta de visibilitat.
Durant el segon dia del meeting, les condicions van millorar de manera clara. Malgrat tot, les primeres pujades es van celebrar amb asfalt
mullat mentre que, la que tancava la prova, es va disputar amb la carretera seca encara que les zones humides eren nombroses al llarg de
la pujada.
La prova es va disputar en l’escenari de sempre, o sigui, en un recorregut de 5,350 km, de la carretera regional AS260 que uneix les localitats
de Arriondas i Colunga. En concret, es va córrer en el tram comprès entre les fites quilomètriques 0,800 i 5,100, amb un desnivell de 318
metres i un pendent mitjà del 5,83%.
Categoria II (CM Promoció)
Edgar Montellà (Speed Car GT-R) va aprofitar els entrenaments lliures per a dissipar els dubtes amb les quals va iniciar el seu desplaçament a Arriondas (Astúries). El pilot de l’ACA Esport, va estar entre els millors en tot moment acabant el primer dia de carrera en la 4a plaça
de la Categoria II.
El segon dia del Fito 2019, va començar amb les mateixes sensacions per a Edgar. No obstant això, en la pujada decisiva (la 3a) es va veure
superat per Joseba Olea, per la mínima diferència esmentada i va haver de conformar-se amb el 5è lloc final.
Amb tot, els punts assolits en El Fito, acumulats als aconseguits en Estepona, el situen en la 3è lloc de la provisional de la categoria II del
CEM.
Una vegada superat el desengany inicial, Montellà ens comentava: Aquesta última pujada es va plantejar complicada des d’inici. L’asfalt estava sec en general, però hi havia zones humides, això ens feia dubtar a tots quines rodes muntar. Una vegada en carrera, els
dubtes apareixien quan havies d’afrontar alguna d’aquestes zones que sabies que no estaven del tot seques.
Al final 17 mil·lèsimes ens van desplaçar fins a la 5a plaça, però en general estic satisfet de com ha anat la pujada. Hem estat per
davant de pilots que l’any passat ens superaven amb claredat, Ara hem de continuar treballant per a llimar les diferències dels
pilots que han pujat al podi, sens dubte estan un esglaó per sobre.
Així doncs, Edgar sembla haver recuperat les sensacions de temporades anteriors: Crec que del tot encara no, però estic convençut
que estem treballant en la bona direcció. En el Fito m’he trobat molt a gust amb la mecànica i només manca recuperar el punt de
confiança que em permeti resoldre dubtes sense aixecar el peu de l’accelerador.
La pròxima cita del CEM 2019 es disputarà a mig juny (dies 8 i 9) a les Illes Canàries. Concretament serà Tenerife (zona sud) la que acollirà
als pilots que disputaran la 10a Subida Guia de Isora, tercera cita del calendari del certamen esmentat. La prova serà organitzada per l’Escuderia Tance Isora Motorsport.
Servei de premsa.
Classificació 48 Subida Internacional al Fito.
Categoria II.
1. Domingo Estrada (Silver Car S3) 5’59”059, 2. Garikoitz Flores (BRC B49) a 2”204, 3. Benito Perez (Silver Car S2) a 7”114, 4. Joseba Olea
(Demon Car R2 EVO) a 11”556, 5. Edgar Montellà (Speed Car GT-R) a 11”573.

