
Gil Membrado entre els assistents a la presen-
tació del FIA Cross Car Academy Trophy 2021. 
El campió d’Espanya de Car Cross 2020, seleccionat per 
la RFEDA, per competir en el Trofeu FIA.
La Real Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA) va escollir a Gil Membrado, campió d’Espanya de Car Cross 2020, 
perquè la representés en el nou trofeu en l’àmbit europeu, impulsat per la FIA, per a llançar la trajectòria esportiva dels pilots 
joves (entre 13 i 16 anys) que, venint del karting, vulguin centrar la seva activitat futura en el món dels ral·lis.

Presentació a Spa-Francorchamps amb Thierry Neuville com a mestre de cerimònies.
Com a representants de la RFEDA, Gil Membrado acompanyat per la seva persona de confiança, Dani Balasch, van assistir 
a l’acte de presentació de la FIA Cross Car Academy Trophy 2021, que es va dur a terme en les instal·lacions del mític circuit 
belga de Spa-Francorchamps.

En l’acte el pilot del Campionat del Món de ral·lis, Thierry Neuville, a més de donar conèixer els detalls del trofeu, va mostrar 
les instal·lacions on es fabriquen les mecàniques que els joves pilots tindran a la seva disposició.
En aquestes instal·lacions, els pilots van tenir l’ocasió d’asseure’s per primera vegada en el backet del qual serà el seu car 
cros, en principi per a deixar el vehicle a mesura del pilot i a continuació, en un circuit annex, ja amb el motor en marxa, per 
a verificar que tot estigués en ordre per a afrontar el primer meeting.

Membrado amb ganes d’iniciar una temporada en la qual aprendre serà l’objectiu.
El jove pilot del RACC no es va perdre detall de les explicacions que va donar tot un campió de món, com Neuville, en 
aquestes jornades de presentació: “No hi ha dubte que serà un campionat en el qual tindré rivals de molt de nivell 
dels quals podré aprendre molt. De moment, tant en les explicacions com després a la pista pilotant el car cros, ha 
estat una primera presa de contacte en la qual ha quedat evident que tot es fa de manera molt professional. Abans 
estava il·lusionat amb el projecte, ara que he pogut veure la realitat del mateix la motivació ha pujat molts enters”.

En referència als instants en què es va posar al volant del car cross, Gil ens va comentar: “Ha estat simplement verificar 
que tot funcionés de manera correcta. En aquesta ocasió no hi havia cronos de manera oficial, per la qual cosa amb 
el Dani (Balasch), vam pensar que el millor era centrar-nos en comprovar si tot anava bé”.
A més afegia: “Ara sí que li estic donant forma al trofeu i vull agrair tant a la RFEDA com al CSD, per haver-me donat 
l’oportunitat de competir a escala internacional, ”.

Gil Membrado encara haurà d’esperar uns dies per a entrar de ple en la competició i veure on està respecte als seus rivals. 
El primer meeting del FIA Cross Car Academy Trophy, es disputarà el dia 18 de juliol a St.Georges (França). 

Servei de comunicació.

Calendari FIA Cross Car Academy Trophy 2021.

18 juliol - ST GEORGES (Francia), 1 agost - TOLDIJK (Holanda), 22 agost - PREROV (Chequia), 
26 setembre - MAGGIORA (Italia), 10 octubre - MOLLERUSSA (España)


