
Edgar Montellà (Silver Car) molt a prop del 
triomf absolut a la Pujada Alp 2500

La Pujada Alp 2500 era esperada per ser l’única del Campionat de Catalunya de Muntanya en què els Turismes més potents tenen opció de vèncer als CM. 
El duel es va produir i no va decebre a ningú, la incertesa de qui seria el vencedor Gaig (Porsche) i Montellà (Silver Car), es va mantenir fins a finalitzar l’última 
de les pujades de carrera.
La possibilitat que vencés un Turisme en les últimes temporades es va fer realitat i Jordi Gaig (Porsche GT3 R) va pujar a l’esglaó més alt del podi, escortat 
per Edgar Montellà i Toni Arrufat pilotant els seus respectius CM - Silver Car.

Les altes temperatures van seguir presents en la prova de Cerdanya Racing.
Les previsions climatològiques també van encertar, en referència a la calor que passarien els presents en la localitat d’Alp durant el passat cap de setmana, 
Temperatures que van superar de llarg els 30°, amb un sol que va lluir amb força durant els dos dies.
Els pilots consideraven, la majoria, que els millors cronos s’haurien de fer durant la primera pujada de carrera amb l’asfalt menys calent, després la realitat va 
ser ben diferent en alguns casos.
Quant als aficionats, buscar una zona amb ombra va ser l’objectiu. Els que es van situar en la part alta de la pujada van tenir un ambient més agradable a causa 
de l’aire que va fer durant tot el dia.

Gaig i Montellà un duel esperat que no va decebre a ningú.
La lluita es va iniciar en les mànegues d’entrenaments oficials. En la primera de les pujades va ser el pilot de l’ACA Esport que va parar el crono en 3’12”028, 
no obstant això el que a priori era el seu gran rival, Jordi Gaig, es va situar en la segona, una cosa inhabitual en altres pujades, a només 1”523. Joan Salvans 
(Porsche) era el tercer en discòrdia a 2”.
En la segona pujada es van mantenir les posicions i pràcticament les diferències entre els dos primers, mentre que en la tercera plaça, encara que lleugerament 
distanciat (2”627) se situava Ramon Plaus amb CM-Silver Car, amb intenció d’unir-se a la “festa”.

Va arribar el moment de la veritat, primera pujada de carrera, i el pilot català resident a Andorra (Jordi Gaig) va prendre el comandament, encara que per només 
3 i 5 dècimes respecte a Montellà i Toni Arrufat que finalment va ser el tercer en discòrdia.
Era evident que tot estava per decidir i que en la segona pujada vàlida per a la carrera, malgrat la calor, els cronos continuarien baixant. Així va ser, els dos 
protagonistes principals van rebaixar gairebé 1”, però l’avantatge va continuar sent per a Jordi Gaig respecte a un cada dia més entonat Edgar Montellà.

Opiniones de los protagonistas.
CM Promoción.

Edgar Montellà (SilverCar), El pilot que compta amb l’ajuda de programa de Formació del ACA, va mostrar a Alp que segueix la seva progressió després de 
superar moments de dubtes a l’inici de temporada.
A Alp li va posar les coses molt complicades a Giag i el seu potent Porsche GT3, el triomf absolut va quedar a prop: No ha pogut ser, però estem molt satisfets 
de com han anat les coses a Alp. Continuem baixant els cronos de temporades anteriors i a més, en aquesta ocasió, hem guanyat entre els CM, un 
bon resultat penant en el campionat.
Quant al triomf absolut crec que vèncer a Gaig i el seu Porsche en aquesta pujada no és fàcil, de tota manera hem estat a prop, però després de la 
primera de carrera que, al meu entendre, és on s’havia de fer el millor temps he vist que no seria possible.

A més afegia: Malgrat tot ho hem continuat intentant i de manera increïble hem rebaixat el crono de la primera pujada, però no ha estat suficient. Ara 
a preparar Chantada del certamen espanyol de l’especialitat.

Una vegada disputada la Pujada Alp 2500, l’activitat en el Campionat de Catalunya de Muntanya queda en estand-by fins al primer cap de setmana d’octubre. 
Llavors es disputés la Pujada a Ullastrell.
Malgrat tot, la majoria de pilots que van estar a la Cerdanya, tindran l’oportunitat de seguir en actiu a la fi d’aquest mes de juliol. Els dies 31 juliol i 1 agost es 
disputa la Course de Côte de Font Romeu.
En el mateix cap de setmana es disputarà la prova gallega del Campionat d’Espanya de l’especialitat, serà la 47a Pujada a Chantada..

Servei de premsa

El pilot de l’ACA Esport va mantenir una espectacular lluita amb el pilot català, resi-
dent a Andorra, Jordi Gaig (Porsche GT3 R).



Resultats X Pujada Alp 2500 - Campionat de Catalunya de Muntanya.


