
Gil Membrado competirà en les Crèdit Andorrà 
GSeries 2021, amb l’equip Elegant Driver
Serà la seva segona temporada consecutiva al volant d’un 
GIAND, en el Circuit Andorra
Gil Membrado (Olost de Lluçanes, 25 Octubre 2007), tornarà a passar diversos caps de setmana de l’hivern, 
en aquest cas del 2021, en les instal·lacions del Circuit Andorra, preparant o competint en les Crèdit Andorrà 
GSeries, pilotant un GIAND preparat per PCR Sport.
La gran novetat de la present temporada és, que ho farà integrat en la potent estructura ELEGANT DRIVER, 
amb el que veurà ampliades les seves possibilitats d’estar en la lluita pels podis de la categoria GIAND.

Cal recordar que el jove piloto del RACC va ser la gran sorpresa de la passada temporada en les instal·lacions 
andorranes. Va aconseguir diversos triomfs parcials i una vegada disputats els tres meetings, es va situar en 
el segon lloc de la classificació final dels GIAND. Sense cap dubte una excel·lent actuació en la temporada del 
seu debut.

El calendari particular de Membrado Jr, per al 2020 era exigent, però després de l’espectacular inici, tot sem-
blava possible. A causa de la seva joventut (12 anys a l’inici de la temporada) només podia disputar proves dels 
campionats d’Autocros, en la categoria júnior, Divisió CarCros.
L’inici del Campionat de Catalunya va començar de manera esperançadora. En la primera de les proves, dispu-
tada en el Circuit de Lleida, va aconseguir el triomf a més de dominar totes les mànegues que va disputar. Sense 
cap dubte va aconseguir el debut desitjat.

Quan es disposava a debutar en el Campionat d’Espanya de l’especialitat, va arribar l’aturada que va obligar a 
posar en standby tots els projectes que el Team Membrado tenia preparats. Malgrat tot quan hi havia la mínima 
possibilitat, entrenar era un mal menor.

Quan es va recuperar l’activitat en els circuits, Gil va seguir la mateixa línia de l’inici del 2020 i va continuar acu-
mulant triomfs en els meetings que va disputar. La recompensa de la bona feina realitzada pel pilot i el seu equip 
van ser els títols de campió d’Espanya de Autocros Júnior Divisió CarCros i de campió de Catalunya d’Autocros 
absolut.

Per a Gil Membrado, formar part d’un equip com el ELEGANT DRIVER, és una motivació extra. En la seva 
opinió: Estar al costat de pilots experimentats és una excel·lent manera d’aprendre i millorar el meu pilo-
tatge.

Així doncs, a partir de 9 de gener del pròxim any, Gil començarà la seva segona participació en les Crèdit 
Andorrà GSeries, amb la intenció d’estar entre els més ràpids, encara que, sobretot, el seu principal objectiu 
serà continuar progressant com a pilot.

Servei de premsa.


