
Després de diversos mesos d’incertesa, Gil Membrado (Speed Car) va poder debutar en el CEAX, en el meeting disputat en les instal·lacions de l’Escuderia 
Mollerussa. A més Membrado, fidel ael seu estil, va tenir el debut somiat, va vèncer totes les mànigues que va disputar, arrodonint el seu excel·lent cap de 
setmana amb un triomf molt treballat en la Final.
Era, sense cap dubte, un dels reptes de major exigència de l’any, amb pilots que repetien en la categoria i altres, com el cas de Gil, que debutaven entre els 
júniors, Al final les evolucions sobre la pista van ser les que van decidir i Membrado Jr., va tornar a Olost amb un altre triomf en la bossa.

Aquesta primera cita ha arribat amb set mesos de retard.
Aquest primer meeting del CEAX, ha servit per a posar una mica de normalitat a un any que està sent molt complicat per a tots. A més en el tema merament 
esportiu, ha estat la confirmació de l’excel·lent preparació del Team Membrado malgrat la falta de competició.

En la sessió de qualificació (entrenament), Gil Membrado (SpeedCar) va ser el més ràpid 47”794, tot i que va quedar clar que no valien excessos de confi-
ança, just per darrere, Josep Aranda, va quedar a 084 mil·lèsimes.

Les mànegues classificatòries van ser dominades amb autoritat per Gil Membrado. Va aconseguir creuar, les tres vegades, la línia d’arribada clarament 
destacat respecte als seus rivals.

En la final la situació es va complicar en la sortida, tocs entre 4 dels pilots participants i, una vegada restablerta la situació la incògnita era si hi hauria temps 
de recuperar les posicions perdudes. Molt aviat es va resoldre la incògnita, Gil fent gala de la seva serenitat va imprimir un ritme excel·lent que, sense cometre 
errors, li va portar fins al triomf en aquesta final.

Satisfacció en el TEAM MEMBRADO en finalitzar el meeting.
Una vegada consumat el debut en el CEAX, Membrado i el seu equip es mostraven satisfets amb el nivell exhibit, davant rivals d’entitat dins de la categoria: 
“Teníem confiança en les nostres possibilitats però, mai se sap. En la llista d’inscrits hi havia el subcampió de la passada edició a més de pilots d’al-
tres comunitats als quals normalment no coneixem. Al final tot ha sortit bé, sens dubte un bon cap de setmana per a començar, ara només esperem 
que no sigui l’últim aquesta temporada.:A més afegien, Continuarem treballant per a millorar el nostre nivell i estar preparats en el cas que la pròxima 
cita del CEAX es disputi en la data prevista.

Així doncs, una vegada superat el repte inicial, el Team Membrado continuarà treballant pensant en el que ens pot oferir el futur. De moment incertesa és la 
paraula que millor defineix aquest futur encara que en cas d’una evolució positiva cal estar preparat.

Servei de premsa.

Classificacions CEAX Mollerussa - Júnior

Qualificació.
1. Gil Membrado (Speed Car Xtrem), 47”794 , 2. Josep Aranda (Speed Car Xtrem) a 0”084., 3. Sergi Perez (Yacar) a 0”599, 4. Pol Duran (Speed Car Xtrem) 
a 0”631, 5. Aleix Costa (Speed Car Xtrem), 0”917,

Classificatòries.
1. Gil Membrado (Speed Car Xtrem), 3 punts , 2. Josep Aranda (Speed Car Xtrem) 8 p., 3. Pol Duran (Speed Car Xtrem) 10 p. , 4. Sergi Perez (Yacar) 12 p., 
5. Aleix Costa (Speed Car Xtrem), 15 p.,

Final
1. Gil Membrado (Speed Car Xtrem), 8’33”615 , 2. Josep Aranda (Speed Car Xtrem) a 8”485., 3. Aleix Costa (Speed Car Xtrem) a 8”793 , 4. Pol Duran (Speed 
Car Xtrem) a 11”932, 5. Sergi Perez (Yacar) a 13”996.

Gil Membrado compleix 13 anys i ho celebra 
guanyant el seu primer meeting del CEAX
El pilot del RACC, per fi, va poder debutar en el Campio-
nat d’Espanya de Autocros.


