
Edgar Montellà (Silver Car) trenca el crono a 
la 48a Pujada a Sant Feliu de Codines.

El Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Edgar Montellà, va ser el gran triomfador de la 48a Pujada a Sant Feliu de Codi-
nes, penúltima prova del Campionat de Catalunya de l’especialitat.
Montellà va protagonitzar una actuació TOP en la qual, a més de vèncer en totes les pujades disputades (dues d’entrenaments i 
dues de carrera), va rebaixar el millor registre de la prova en més de 1”5. A partir d’ara el temps a batre serà 2’12”996.

En el podi absolut, el pilot de l’ACA Esport va estar flanquejat per Jordi Gaig (Porsche) i Antoni Arrufat Boté (Silver Car) mentre que en 
el lliurament de premis als millors CM, l’esmentat Montellà va tenir al seu costat a Antoni Arrufat Boté i a Eduald Carbonell (Demon Car). 

Fred al matí (temperatures fregant els 0°).
En una pujada tan complicada com la de Sant Feliu, evitar les dificultats atípiques que pot provocar la meteorologia sempre és d’agrair. En 
aquesta edició l’asfalt es va mantenir sec en tot moment encara que, sobretot en les pujades d’entreno, l’ambient era fred i això no ajudava 
en res a què, per exemple, els pneumàtics agafessin la temperatura adequada. A les zones on no tocava el sol, l’asfalt estava més fred que 
a les assolellades.  

Edgar Montellà (Silver Car): 
Avui hem fet una carrera de 10. L’hem preparat a consciència, des del 2017 no disputava la pujada de Sant Feliu i ha sortit gairebé 
et diria millor del que esperàvem. En la segona pujada d’entrenaments ens hem quedat a 1 dècima del rècord de la prova. En les de 
carrera, les prestacions han seguit millorant, els cronos ho demostren. En la primera hem millorat el temps de Ramonet del 2016, 
que fins a aquest moment era el millor registre aconseguit en la pujada de Sant Feliu. En la segona i última no hem baixat de 2’13” 
però ens hem quedat molt a prop. Sens dubte un dia per recordar. 
Aquest era el resum que feia un satisfet Montellà en acabar la jornada.

Lamentava l’absència del seu gran rival, Ramonet Plaus, amb qui s’està jugant el títol de CM 2021: No hi ha cap dubte, la meva satisfacció 
hauria estat encara major si Ramonet hagués estat competint. Desitjo que es recuperi el més aviat possible i a la Pujada a Ullastrell, 
ens puguem jugar el títol a la carretera.

En la disputa de la XI Pujada Santa Maria de Vilalba - Ullastrell, organitzada per + Gas Factory Marc Gené, es decidirá el títol català de la 
categoria CM. Edgar Montellà estarà en el frec a frec final.

Servei de premsa

El pilot encampadà va assolir el millor registre a les quatre pujades disputades a més 
de deixar el record del traçat en 2’12”996 




