Raül Ferré (cat II) va debutar, pujant al
podi, a la Subida Ubrique-Benaocaz.

El pilot de l’ACA Esport va disputar el seu primer meeting
amb la Silver Car CS, amb asfalt sec.

Després de dos anys d’absència de les localitats gaditanes, els equips que lluiten en el CEM durant aquest 2021, van competir en la Pujada
Ubrique-Benaocaz que, per fi, va poder celebrar en el seu escenari habitual el seu 25o aniversari.
Raül Ferré (Silver Car CS), segon en la categoria II, va completar una excel·lent actuació representant a l’ACA Esport, en una competició
marcada per les altes temperatures.
Molta calor a Ubrique i ambient festiu entre els aficionats (Com sempre).
La celebració de la Pujada Ubrique-Benaocaz no es va disputar en les seves dates habituals (a finals d’abril) i aquests dos mesos de retard
es van notar en les temperatures que van haver de suportar els equips que van competir en la prova i els aficionats que van presenciar in-situ
la competició.
La temperatura en les hores centrals del dia va superar els 30°, encara que també és cert que els residents en la zona ens van comentar que
teníem molta sort. En aquesta època de l’any els 40º són habituals en la zona de la Serra d’Ubrique.

Categoria II (“barquetes”).
Raül Ferré (Silver Car CS). El més ràpid en la primera pujada de carrera.
La primera jornada de competició (dissabte dia 25), es va iniciar amb les pujades d’entrenaments en les quals el pilot de l’ACA Esport va
poder posar en practica, al volant del seu Silver Car CS, tota la informació que tenia al cap després de les pujades realitzades amb un cotxe
de carrer, els dies previs a la competició. Destacar que Ferré era la primera vegada que competia a Ubrique.
El pilot andorrà va completar aquesta primera jornada marcant un temps de 2’18”599, que el va situar com a líder provisional de la categoria
II, per davant de Javi Villa que va parar el crono en 2’21”596, un crono molt inferior a l’esperat i que feia pensar en algun problema en la
mecànica de l’experimentat pilot asturià.
Durant les dues pujades de carrera disputades el diumenge (dia 26) es va confirmar, el ritme que va marcar Villa no el va poder seguir Ferré,
encara que no va tenir cap problema a situar-se de manera clara en la segona posició del podi de la seva categoria.
Una vegada acabat el meeting, Raul ens feia la següent valoració: Hem tingut un problema amb un “manguito” al final, però crec que
els temps han estat molt bons, hem estat prop del Villa, que ha corregut moltes vegades a Ubrique. Estem contents de l’evolució,
és la primera carrera en sec que fem. Ja sabem on podem millorar una mica, amb aquests cronos haguéssim lluitat amb Joseba
Iraola (Norma Turbo) en el 2018. Estar a 1” el Vila crec que ara mateix està molt bé, ja que és tot un referent sobretot per la seva
experiència.
De tota manera sempre vull més, continuarem estudiant i treballant en la mateixa línia que al nostre entendre és la correcta. Marxem
cap a casa amb un resultat molt bo.
En referència a les característiques de la pujada, el comentari era el següent: Crec que és, probablement, el traçat més tècnic, difícil i
perillós en el qual he corregut. Al meu entendre es pot córrer, però l’asfalt està molt delicat sobretot per a les barquetes. Això sí, el
lloc i l’afició espectaculars.
La quarta cita del Campionat d’Espanya de Muntanya 2021 es disputarà a Galícia, en concret a la carretera DL.-617, carretera que conflueix
en les localitats de Montforte de Lemos i Belesar. La prova de l’Escuderia Chantada es disputarà els dies 31 de juliol i 1 d’agost.
Servei de premsa.

