
Edgar Montellà (Silver Car S3) frega el podi 
de la Pujada Internacional al Fito. 

Edgar Montellà (Silver Car S3), va aconseguir la 4a plaça en la categoria III, a la 49a edició de la Pujada Internacional al Fito, cursa amb la que es va donar 
el tret de sortida del CEM 2021. A Montellá el podi se li va escapar en una segona pujada vàlida per la classificació final, que ell mateix va qualificar de nefasta. 

Al Principat d’Astúries, la pluja protagonista.
Com de costum, la pluja estava “convidada” a l’esdeveniment i no va faltar a la cita, encara que també és cert que no ho va fer ni amb la intensitat ni amb la 
insistència que marcaven les previsions, sobretot, durant la jornada del dissabte.
Així doncs les pujades d’aquesta primera jornada es van disputar amb l’asfalt, més o menys, mullat, circumstància que va provocar inquietud al parc d’assistència 
i més d’un esglai als participants mentre completaven les diferents mànegues.
No va millorar la situació durant el diumenge. Va estar plovent en l’escenari de la prova fins abans d’iniciar la competició així doncs, l’asfalt continuava sent una 
dificultat afegida per als equips que van continuar competint durant aquesta segona jornada. L’asfalt es va anar assecant a mesura que avançava el dia, però 
va continuar lliscant molt.

Categoria III (CM-Promoció)
Edgar Montellà (Silver Car S3), El podi es va escapar, però el pilot d’EM Motorsport és optimista.
En finalitzar la seva participació en la present edició de la Pujada al Fito, Montellà es mostrava satisfet en línies generals de la seva actuació en la sempre 
complicada muntanya asturiana.

Aquestes eren les seves paraules abans de retirar el seu CM del parc tancat final: En general ha estat un cap de setmana positiu, només em retrec a mi 
mateix el pilotatge de la segona pujada de carrera que ha estat nefast. He comès diversos errors que m´han costat la pèrdua d’uns segons molt 
valuosos. He perdut la tercera posició del podi que, en principi, semblava possible. He recuperat diverses posicions en l’última pujada, però ... M’han 
faltat 3”. De cara a la classificació provisional de certamen no és un mal resultat, hem començat sumant i caldrà veure si els que estaven avui en el 
Fito estaran en les següents proves.

Amb tot, Edgar és conscient que és important millorar les seves prestacions: En aquest cas ens ha faltat regularitat en la segona pujada. És un factor a 
millorar, haurem d’estar més concentrats i no cometre aquests errors, aquest serà un objectiu complir. No hem començat el CEM al 100%, però sóc 
optimista, agafarem el millor ritme molt aviat.

Els equips que tenen el Campionat d’Espanya de Muntanya com a objectiu de la temporada 2021, s’hauran de desplaçar a les Illes Canàries, en concret a Tene-
rife, per a participar en el segon acte del certamen. La 12a Pujada a Guia de Isora es disputarà el primer cap de setmana de Juny (dies 5 i 6), prova organitzada 
per l’Escuderia Tance Isora Motorsport i amb la localitat que dóna nom a la pujada (Guia de Isora) com a centre d’operacions de l’esdeveniment.

Servei de Premsa.

Resultats 49a Subida Internacional al Fito - Campionat d’Espanya de Muntanya.

La cursa inicial del Campionat d’Espanya de la especialitat (CEM) mar-
cada, altre  vegada, per la climatologia adversa.


