
Edgar Montellà en el top5, entre els CM, 
a la Pujada a Font-Romeu
Edgar Montellà (Speed Car), amb la ment parcialment a Chantada, va disputar la Pujada a Font-Romeu sense prendre 
riscos, va poder completar les 5 pujades previstes amb un millor crono de 47”803, que el va situar en la 5a plaça entre els 
CM i en la 6a de la classificació absoluta.

El traçat de la prova del ASAC 66 és, sens dubte, molt particular. Només té 1,300 km, en el qual els pilots tenen com a prin-
cipal dificultat, una rotonda i un llarg revolt de dretes. La mitjana aconseguida pels més ràpids s’acosta als 100 km/h.
Els organitzadors de l’esdeveniment preparen el recorregut en la carretera CD 618, amb sortida en el “Pont donis Cochons” 
i arribada a l’entrada de la població que dóna nom a la pujada.
La pluja no va voler perdre’s la cursa i, just quan anaven a iniciar la seva segona pujada els vehicles de la sèrie A (sense 
carrosseria), va aparèixer de manera intensa i intermitent.
Després d’uns minuts de tensió, la situació es va normalitzar i la tercera pujada de carrera es va poder disputar amb total 
normalitat.

CM.
Edgar Montellà, per al pilot del Programa dels Joves Pilots del ACA, anar a Font-Romeu a principis del mes d’agost ja és 
com una tradició. Aquest era el comentari que ens feia una vegada acabada la seva tercera participació consecutiva en el 
particular traçat de la localitat francesa: Per a nosaltres en aquesta ocasió, l’objectiu principal era mantenir el Speed 
Car en perfectes condicions al final la nostra participació i ho hem aconseguit. Cal tenir en compte que dimecres 
que ve ens desplaçarem a Chantada per a disputar la prova del nacional espanyol en el qual ens juguem el podi en 
la provisional en la categoria II.

Tornant a la pujada de l’ASAC66, Montellà ens comentava: Ha estat una excel·lent preparació per a mantenir el ritme de 
competició, aquesta prova és molt curta, res a veure amb Chantada, però t’obliga a mantenir la concentració i estar 
centrat en tot el que comporta un cap de setmana de competició.

Una vegada superat en repte de Font-Romeu, Edgar Montellà i el seu equip centraran l’atenció en la pròxima cita del Cam-
pionat d’Espanya de l’especialitat. En la 46 Pujada a Chantada l’objectiu serà estar en el podi de la Categoria II, pensant a 
lluitar fins al final per situar-se entre els millors en la classificació definitiva del campionat.

Servei de premsa.

Classificacions de la 36ema Course de Côte Font-Romeu

Absoluta. 1. Nicolas Verdier (Dallara F32), 45”126, 2. Robert Barriere (Norma GBC) a 1”575, 3. Raül Ferré (Speed Car GTR) 
a 1”784, 4. Dimitri Pereira (BRC B49) a 1”875, 5. Santi Guitart (Demon Car R34) a 2”147, 6. Edgar Montellà (Speed Car 
GTR) a 2”677 ... 

CM. 1. Robert Barriere (Norma GBC) a 46”701, 2. Raül Ferré (Speed Car GTR) a 0”209, 3. Dimitri Pereira (BRC B49) a 0”300, 
4. Santi Guitart (Demon Car R34) a 0”572, 5. Edgar Montellà (Speed Car GTR) a 1”102 ...


