
A la G2 de les GSeries que es disputen en el Circuit Andorra, Gil Membrado, al volant d’un GIAND preparat per PCR Sport, va aconseguir 
una meritoria quarta posició que el va situar líder de la classificació provisional de la categoria GIAND, de l’esmentat campionat.

Cal destacar, que per a aquesta segona cita del seu calendari, els organitzadors van preparar una variant diferent del seu circuit, que en 
aquesta ocasió tènia un recorregut d’1,1 km. Aquesta variació la van concretar en la part nord del traçat, just en la parabòlica situada des-
prés de la recta d’arribada. Un revolt esquerre al mig de la parabòlica enllaçava amb la zona més tècnica del traçat.

En aquest segon meeting de les GSeries, els entrenaments lliures eren de vital importància per a conèixer al volant del GIAND, abans 
l’havien reconegut caminant, la dificultat real que comportava la variant esmentada. El pilot d’Olost va superar de manera excel·lent aquest 
primer repte, amb un crono de 55”353, se situava com la 5a millor volta en aquests lliures.

La màniga qualificativa no va aportar novetats de relleu per a Membrado. Va parar el crono en 3’43”215, situant-se en la 6a posició 
d’aquesta QP. Quant a la seva millor volta (56”180), el va situar en la segona línia de la graella de sortida de la final 1B.
Una vegada finalitzada aquesta màniga qualificativa, Gil comentava el perquè no li sortien del tot els cronos. Així d’expressava: “Hi ha 
molta neu a la pista i això provoca reaccions en el GIAND molt diferents a les de fa 15 dies.” Dani Balasch (la seva persona de confi-
ança) afegia: “Gil té un pilotatge molt fi, d’anar pel lloc. És evident que l’afavoreix quan a la pista hi ha gel sense neu per damunt.”

Va iniciar la final 1B des de la posició esmentada amb la mentalitat de guanyar posicions en competició, no hi havia una altra opció. Va fer 
bona part de la prova en tercera posició, però en un final trepidant va aconseguir fer un avançament increïble a l’última corba del traçat, que 
el va situar de la segona plaça d’aquesta final.

En la final 2B va aconseguir un triomf molt treballat que li va permetre tancar la G2 amb excel·lents sensacions.

En els moments previs al lliurament de premis, les calculadores, a vegades manuals, van treballar a fons per a avançar uns minuts el resul-
tat final. Comentar que Gil es va mantenir en tot moment aliè al nerviosisme general del moment. Fins i tot en l’instant que li van dir que era 
líder provisional del campionat, va semblar no immutar-se.
És evident que surt a la pista per a lluitar pel triomf però, també és clar, que el seu objectiu (formar-se com a pilot) va una mica més lluny.

Ara tindrà un parell de setmanes de repòs, almenys de proves de gel. El dissabte dia 8 de febrer la G3 de les GSeries, serà el repte.

Servei de premsa.

Classificació GSeries G2 - GIAND

Gil Membrado líder de la classificació 
provisional dels GIAND
Final d’infart en la segona cita de les GSeries andorra-
nes. Gil a 1 punt del podi de la G2


