
Gil Membrado (Olost, 25/10/2007), va completar la seva participació en la Diada off-road de Lleida, aconseguint el triomf entre els Car 
Cross de la categoria júnior. La prova, organitzada per l’Escuderia Lleida, era la primera del calendari del Campionat de Catalunya de 
l’especialitat.

La climatologia també va tenir el seu moment de protagonisme a l’inici de la jornada. Una boira molt espessa cobria les instal·lacions del 
Circuit de Lleida, la visibilitat era nul·la i en conseqüència els organitzadors van haver de retardar 1 hora (de les 10 a les 11 hores) l’inici del 
meeting. En la continuació, el sol i una temperatura primaveral va acompanyar a tots els afeccionats que van seguir en directe les diferents 
mànegues que es van disputar.

Membrado va deixar sense opcions als seus rivals.
Una vegada iniciada la competició, Membrado va confirmar el seu excel·lent nivell de pilotatge al volant del Speed Car i no va donar opció 
a la reacció dels seus rivals. En la primera mànega classificatòria, un instant de dubte en la sortida, va ser aprofitat pel seu company de 
l’Escuderia Mollerusa, Josep Aranda, per a superar-lo. No obstant això, abans de finalitzar la primera volta, Membrado havia recuperat el 
primer lloc i havia iniciat la seva cavalcada en solitari cap al triomf parcial.

En la segona mànega classificatòria, el jove pilot d’Olost es va posar al capdavant en la mateixa sortida, posició que va saber mantenir fins 
al pas per la meta final.

La final també va tenir un inici ajustat entre Membrado i Aranda, aquesta situació va ser aprofitada pel primer per a superar el jocker i 
situar-se just darrere del seu rival, a l’espera de la millor ocasió per a avançar-lo. Aquest avançament es va produir a mitja carrera i a partir 
d’aquest instant, fent gala d’un pilotatge molt fi i sense cometre errors, no va tenir problemes per a alçar-se amb el primer triomf de la 
temporada.

El triomf la millor recompensa al treball realitzat.
Abans de pujar al podi de vencedors, Gil i el seu entorn es mostraven molt satisfets tant pel triomf com per la manera en què es va acon-
seguir. Dani Balasch ens va comentar que: “Crec que aquest triomf és la recompensa del treball de preparació que s’ha fet fins ara. 
Gil assimila molt bé tota la informació que se li dóna i la posa en pràctica de manera impecable a la pista”. A més afegia: “Estem 
on estem, però hem de continuar treballant per a mantenir el nivell i continuar progressant de cara a reptes més exigents que no 
trigaran a arribar”.

No hi ha dubte que Dani es referia a la cita del Campionat d’Espanya que es disputarà, en aquest mateix escenari, a la fi del pròxim mes 
de Març (dies 28 i 29).

Servei de premsa.

Classificació FINAL - DIV Júnior Car Cross

1. Gil Membrado (Speed Car Xtrem), 8’26”179, 2. Josep Aranda (Speed Car Xtrem), a 3”567, 3. Pol Duran (Speed Car Xtrem), a 6”875, 
4. Pol Salichs (Speed Car Xtrem), a 13”175, 5. Aleix Costa (Speed Car Xtrem), a 19”029 ....

Gil Membrado (Speed Car) protagonitza 
el debut somiat a Lleida
El pilot del RACC va dominar amb autoritat el primer 
meeting del català júnior de Car Cross


