
Gil Membrado segueix en el podi del Circuit 
Andorra. El títol en les GSeries 2021 és possible.
Tercera posició en la G3, només superat per Nil Solans y 
José “Cohete” Suarez.  
Per fi es va poder reprendre la competició en la pista gelada del Circuit Andorra. La tercera prova de l’any tampoc va servir per a decidir de manera definitiva 
les posicions en el provisional del campionat. Gil Membrado no perd l’esperança, la treballada tercera posició aconseguida en aquesta G3, li serveix per a 
assegurar una mica més en el subcampionat de la categoria GIAND i mantenir les possibilitats de poder donar-li un ensurt al seu company en l’equip Elegant 
Driver, l’experimentat José “Cohete” Suarez.

Els organitzadors de les Crèdit Andorrà GSeries 2021, van tenir una setmana molt complicada, a causa de les previsions meteorològiques que es van anar suc-
ceint durant la setmana. Al final la G3 es va poder disputar, això sí a doble jornada, amb una pista en excel·lents condicions i un final molt agradable (diumenge 
al matí) amb el sol brillant amb força en el Port d’Envalira.

Destacar que el meeting es va disputar en una altra variant del traçat andorrà, en el qual, l’espectacular corba, coneguda com la parabòlica, només es completa 
fins a la meitat. En aquest punt, una corba de 90º enllaça amb una de les zones tècniques del nord el circuit abans de conectar amb la recta de contra-meta.
Per a Gil el nou traçat no va semblar incomodar-li, de les seves paraules es desprèn que prefereix les zones tècniques, però... procura adaptar-se al traçat en 
el qual s’hagi de competir.

Els entrenaments lliures, disputats en horari nocturn (dissabte dia 6, entre les 17 i 19 hores), van tenir un desenllaç positiu per al pilot del RACC. Va completar 
les 7 voltes de què constava la mànega amb un millor temps de 48”920, a 1 dècima de la tercera posició i una mica més allunyat de Nil Solans i José “Cohete” 
Suarez que, a priori, eren els que tenien que lluitar pel triomf.

En la mànega qualificativa, la situació va millorar de manera espectacular per a Membrado. Després d’acumular els cronos de les quatre voltes (se’n van dispu-
tar set) vàlides per a la classificació, es va situar en la segona posició amb un temps de 3’13”598. Nil Solans va ser el més ràpid, mentre que per darrere de Gil 
van quedar els seus companys en l’equip Elegant Driver, Socías i “Cohet3” Suarez.

En la final 1A, Membrado tenia la difícil missió de superar a Solans si volia guanyar la G3. Sens dubte era un repte complicat, però que es va convertir impossible 
en quedar-se clavat a la sortida. Solans i Baumel se li van escapar i la lluita va ser per aconseguir una segona plaça que li donaria l’últim lloc del podi de la G3. 
En la segona volta es va posar darrere del pilot francès, no obstant poder superar-lo era una dificultat afegida, Gil va aconseguir-ho in-*extremis, a base d’una 
habilitat pròpia d’un pilot amb moltes proves a la seva esquena.
Abans de pujar al podi de vencedors de la categoria GIAND, ens va fer aquest comentari: La sortida no ha estat bona. Solans s’ha escapat, l’objectiu era 
poder atrapar i superar a Baumel. No ha estat fàcil, mentre he anat darrere he vist algun punt on era factible avançar-lo, al final ha sortit bé.

Així doncs, quedant per disputar 65 punts (G4), Gil té un desavantatge en la provisional de 25 punts. La situació no és la millor, però cal recórrer al comentari 
habitual en aquests casos: Les carreres cal disputar-les i no s’acaben fins que ensenyen la bandera quadriculada.
Això succeirà, si la climatologia ho permet, dissabte que ve (dia 13), data en la qual es correrà l’últim meeting de les GSeries 2021.

Servei de premsa.

Classificació de las Crèdit Andorrà GSeries 2021 - G3.


