Edgar Montellà es manté en el podi del CEM - Cat III
aquesta vegada a la Subida Bolulla - Tàrbena.
Montellà: “Amb problemes des de l’inici, hem salvat els papers en la tercera pujada de carrera”

Canvi radical d’ubicació per a iniciar la segona part de la temporada del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM). Aquest cap de setmana
els equips habituals del certamen es van traslladar a la Costa Blanca alacantina, en concret a la localitat de Bolulla, per a disputar la cinquena
prova del CEM, la 2a edició de la Pujada Bolulla - Tàrbena.
A la cita va acudir Edgar Montellà (Silver Car S3) per a defensar o millorar, si hi havia la possibilitat, la segona posició que ocupava abans
de la primera cita mediterrània del CEM 2021.
Així doncs, el pilot de l’ACA Esport va tornar a ser un de les protagonistes en la lluita pel triomf en la categoria III. Finalitzades les tres pujades
vàlides per a la classificació final, es va situar en la tercera plaça, va repetir el resultat de la passada temporada, en una jornada en la qual
la seva actuació va anar de menys a més.
Les fortes pluges van respectar la comarca de la Marina Baixa.
La meteorologia, protagonista negativa la setmana passada a la Comunitat Valenciana, va respectar l’escenari de la pujada de l’Automòbil
Club AIA. La competició es va disputar amb l’asfalt de la carretera CV-715, sec i per tant els equips participants van evitar l’estrès que sempre
provoca els canvis de rodes en moments puntuals.

Categoria III
Edgar Montellà (Silver Car S3). Va salvar el podi en l’última pujada de carrera.
Després del triomf de Chantada, Montellà esperava mantenir la ratxa positiva en una pujada tan diferent com és l’escenari de la pujada
Bolulla-Tàrbena. Amb l’afegit que, tot just començar, la mecànica del seu CM va voler posar emoció al meeting.
Així ens ho comentava el pilot de l’ACA Esport: En la segona manga d’entrenaments, es va trencar una ròtula de la suspensió, no hem
pogut travessar la línia d’arribada. Amb el temps just de reparar l’avaria hem sortit a la carrera i hem fet algun segon de més, que
ens ha deixat endarrerits respecte als nostres rivals.
En la continuació, última de entrenaments i segona de carrera, no hem trobat la solució i la situació ha continuat empitjorant. En
algun moment m’he vist fora del podi.
A l’última pujada la situació ha millorat: Amb el tercer lloc, hem aconseguit una plaça en el podi de la carrera, a més pensant en el
campionat, Benito (Pérez) i Mario (Asenjo) no s’han escapat tant i ampliem diferències amb la resta de rivals.
Ara ja pensem en Totana (Múrcia), tenir el SilverCar, 100% competitiu i intentar aconseguir un altre triomf i entrar de ple en la lluita
pel títol de la categoria més igualada del CEM.
Com bé diu Montellà, a la fi de setembre (dies 25 i 26), hi haurà una nova oportunitat per a continuar amb la lluita pels llocs d’honor, en
aquesta recta final del campionat. La cita serà a Totana (Múrcia), en la 35 Subida al Santuario de la Santa, una prova habitual del CEM i en
conseqüència, un traçat ben conegut pels pilots que segueix el certamen en les últimes temporades.
Servei de premsa.

