
Edgar Montellà (Silver Car S3) no va trobar la seva 
millor versió a la 48 Subida a Chantada.
Edgar Montellà (Silver Car S3) no va estar afortunat en Chantada. Va ser el més ràpid entre els CM en els entrenaments oficials, però a l’hora de la 
veritat la seva mecànica no va tenir l’eficàcia d’altres ocasions i malgrat provar diferents opcions en el seu setup, cap va donar el resultat desitjat. 
La cinquena plaça en la categoria 3, posa molt complicades les seves opcions de pujar al podi final de certamen.

Les vinyes de la Ribeira Sacra de Lugo, una vegada més, en l’escenari de la pujada.  
Els dirigents de l’Escuderia Chantada van seguir fidels als seus orígens i van preparar, per a la 48a edició de la seva prova, el recorregut de sempre. És a 
dir, la sortida es va donar en Belesar, just en el pont vell sobre el riu Miño i va continuar durant 1,9 km, per la carretera DL.-617, enmig de les vinyes de la 
comarca de Lugo esmentada. En la corba denominada de “Els Xiprers”, punt intermedi del recorregut, es va enllaçar amb la carretera DL.-533, perquè es 
va disputar els 2,4 km, restants, fins al final prop de la localitat de Chantada. 

Així doncs, hi ha dues parts ben diferenciades, en la primera més tècnica entre les vinyes i en la segona on es poden superar, els més ràpids, els 200 km/
hora. En total 4,300 km, de recorregut amb un desnivell de 415 metres, un pendent mitjà del 7,5% i un pendent màxim del 9,3%.

El programa horari tenia previstes: una pujada d’entrenaments lliures (només per a prioritaris RFREDA), dues pujades d’entrenaments oficials i una de 
carrera el dissabte (dia 23) i una d’entrenament i dos de carrera el diumenge (dia 24), que es van disputar seguint l’horari preestablert. 

La calor, en algunes hores del dia sufocant, no va faltar a la cita de la Ribeira Sacra de Lugo.
A pesar que durant les jornades prèvies semblava que la climatologia respectaria als presents a la pujada gallega del CEM, la realitat va ser molt diferent. 
La xafogor, sobretot durant les hores centrals del dia, va fer patir als que competien i als aficionats que es van situar en els limítrofs del traçat.

CM: La màxima igualtat continua sent la tònica entre els CM.
Edgar Montellà (Silver Car S3) segueix sense poder pujar al podi d’una prova del CEM 2022 durant la present temporada. En Chantada va tenir un inici 
esperançador en marcar els millors cronos en les mànigues d’entrenaments. La situació va canviar quan es va disputar la primera pujada de carrera 
(dissabte), els cinc primers de la classificació van estar separats per 1” i escaig. Montellà va ser el cinquè classificat a menys de 3 dècimes del podi.

En les dues pujades disputades el diumenge, no va variar la situació i el pilot andorrà va estar a dècimes dels seus adversaris, però sense poder millorar 
la cinquena posició ni baixar els seus cronos per sota del 1’58”, un fet que l’hagués donat opcions a entrar en l’anhelat podi final.

Una vegada situat el seu Silver Car al parc tancat final, un abatut Montellà no trobava explicació al succeït: “Vam començar molt bé i a més sense pren-
dre cap risc. Els temps aconseguits en entrenaments (1’58”104) em feien sentir optimista en una prova en la qual l’any passat vam assolir el triomf 
i que m’agrada el seu traçat. Aquesta vegada res ha sortit com esperàvem. Quan milloràvem en la part inicial les coses no anaven tan bé en la part 
final i viceversa. Vam intentar amb els reglatges que vam utilitzar l’any passat amb els que vam guanyar la categoria, però el resultat tampoc va ser 
l’esperat. La situació ha estat d’una impotència total, veure com tots els teus rivals progressen i tu no ho aconsegueixes, és sens dubte frustrant.”

Classificació Categoria 3: 1. Mario Asenjo (Silver Car S3) 3’53”542, 2. Benito Pérez (BRC B49) a 1”071, 3. Javier Rodriguez (BRC B49) a 2”587, 4. Antoni 
Arrufat (Silver Car S3) a 2”881,  5. Edgar Montellà (Silver Car S3) a 2’995, 

Una vegada superat l’escull de Chantada, els equips del CEM 2022 tenen dos mesos de vacances, en concret fins a l’últim cap de setmana de setembre 
(dies 24 i 25) en què es disputarà la Subida a la Santa (Totana - Múrcia), penúltima cita del certamen.

Servei de prema.


