
Gil Membrado va tornar a fregar el podi, en aquesta ocasió va quedar a 2 punts, de la tercera plaça del podi de la categoria GIAND. Una categoria en la qual 
el passat dissabte Dani Sordo no va donar opció a la resta de pilots que competeixen amb la mecànica pensada i feta a les instal·lacions de PCR Sport a la 
Torre d’Oristà.

La climatologia va ser un mal son pels organitzadors en el decurs de la setmana. Per a preservar al màxim l’estat de la pista, van decidir retardar 2 hores l’inici 
de la competició, és a dir, a les 19 hores es van iniciar les mànigues lliures que es van disputar a 5 voltes com estava previst. Perquè el timing no s’allargués 
fins a altes hores de la matinada, es va decidir disputar una única final a 8 voltes i amb doble puntuació.

La llarga espera que van haver de superar els equips presents el Port d’Envalira, no va afectar Gil que va sortir per totes des dels entrenaments lliures. Va 
saldar aquesta primera sortida a la pista amb un crono de 56”590 en la seva millor volta, a tan sols 1”5 d’un Dani Sordo sorprès. Sense cap dubte que un pilot 
tan jove estigués tan prop del seu crono no li va passar desapercebut.

La màniga qualificativa va seguir en la mateixa línia. El d’Olost va tornar a ocupar la 3a posició amb un temps global 4’39”985, sent superat tan sols per 
l’esmentat Dani Sordo i José Roger Chalmeta, que és l’actual subcampió de la categoria reina (GS) de les GSeries andorranes.

Abans de l’inici de l’única final del dia, Gil va rebre els consells d’un Sordo que no sortia de la seva sorpresa pel nivell de pilotatge exhibit pel més jove de la 
nissaga Membrado.
En l’esmentada final les coses no van sortir com hagués volgut, una virolla i problemes en el canvi de velocitats del Giand no el van deixar lluitar per aconseguir 
el seu principal objectiu en aquesta G3. Aquest objectiu no era un altre que compartir podi amb Dani Sordo, un fet que no va aconseguir per molt poc.

Gil Membrado va quedar a 2 punts del podi d’aquesta G3, malgrat tot es mostrava molt satisfet amb l’experiència viscuda al costat de Dani Sordo: “A la final, 
una virolla i problemes en el canvi ens van deixar sense opció al triomf. Malgrat tot Roger anava molt de pressa. Malgrat tot, marxo del traçat andorrà 
molt content de com ha anat la jornada i d’haver pujat al podi convidat per Sordo”.

Així va ser, Gil s’havia quedat amb la mel en els llavis una vegada acabada la seva final. No obstant això, el pilot de Cantábria va considerar que es mereixia 
estar entre els guanyadors de la GIAND.

El pilot d’Olost va marxar del Circuit Andorra content per com s’havia desenvolupat la jornada però a més ja anava canviant el xip perquè, com ens va comentar, 
“la setmana vinent tinc exàmens a l’escola.”

A més, no oblidem que el dissabte dia 15 (si la climatologia ho permet) està prevista la G4 de les Crèdit Andorrà GSeries, on continuarà competint de tu a tu 
amb pilots que li dupliquen i/o tripliquen la seva edat.
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