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Ao redor de 1.100 persoas parti-
ciparán neste exercicio nos cursos de 
condución eficiente do Instituto Ener-
xético de Galicia (Inega), adscrito a 
Economía e Industria, tanto de vehí-
culos turismo como industriais. Este 
programa formativo que o Inega des-
envolve en colaboración co IDAE re-
matará o próximo 30 de xuño. Nos 
próximos meses levaranse adiante no-
vos cursos sobre a materia, que se en-
marcarán xa no exercicio 2011-2012.

Ata o día de hoxe foron 785 os 
alumnos que tomaron parte nos cur-
sos de condución eficiente para vehí-
culos turismos que o Instituto adscrito 
a Economía e Industria promoveu este 
ano en 45 concellos de todo o territo-
rio galego, ao abeiro do convenio de 
colaboración anual que ten con Fae-
pac (Fundación Axencia Enerxética 
Provincial de A Coruña), con Faimevi 
(Fundación Axencia Intermunicipal da 

Enerxía de Vigo) e coa Fundación So-
tavento Galicia.

Está previsto que ata o 30 de xuño 
se formen outros 180 novos alumnos 
neste tipo de técnicas de condución 
eficiente en 9 concellos e asociacións. 
Deste xeito, ao final de curso serán 965 
os alumnos que terán participado nes-
tas clases de eficiencia na condución.

Vehículos industriais
Así mesmo neste exercicio o Inega 

impartirá, ata o 15 de xuño, clases a 126 
profesionais do sector nunha condu-
ción eficiente en vehículos industriais, 
en colaboración con Instituto de Forma-
ción, Logística y Transporte (IFT), entida-
de autorizada polo Inega para impartir 
os ditos cursos. Precisamente o 23 de 
marzo tivo lugar a primeira xornada de 
condución eficiente en vehículos indus-
triais e de mercadorías no Parque Eóli-
co Experimental Sotavento, da man do 

Instituto Enerxético de Galicia, da Di-
rección Xeral de Mobilidade e de IFT, na 
que tomaron parte as principais federa-
cións representativas do sector.

Os cursos de condución eficiente te-
ñen como obxectivo fomentar técnicas de 
condución coas que se obteñen unhas di-
minucións medias no consumo de com-
bustible de ata o 15% sobre a condución 
convencional, coa conseguinte redución 
na emisión de gases contaminantes á at-
mosfera, ademais de incrementar o nivel 
de seguridade na condución.

Monitores expertos
O conxunto de accións formativas 

que o Inega impulsa no marco da es-
tratexia global de eficiencia enerxéti-
ca da Xunta, contan en todo momento 
con monitores expertos que explican 
as técnicas ao volante para sacarlle o 
máximo rendemento enerxético aos 
vehículos actuais.

Michelin Power Pure, o 
pneumático para motos de-
portivas máis lixeiro da súa 
categoría, aumenta a súa 
gama con dous novos pneu-
máticos que chegan para 
completar todas as posibi-
lidades de elección para os 
pilotos. O Michelin Power 
Pure D, na dimensión 120/70 
ZR17 para o eixo diantei-
ro, ofrece maior progresivi-
dade en tumbada grazas a 
unha carcasa máis ríxida e 
ao seu novo perfil. A com-
binación de ambas modifi-
cacións achegan o compor-
tamento deste pneumático 
ao do Pilot Power 2CT, que 
foi o pneumático de refe-
rencia do segmento. A ban-
da de rodaxe permanece in-
tacta, polo que se manteñen 
as prestacións de agarre en 
seco e en mollado.

O Michelin Power Pure E, 
na dimensión 190/55 ZR17 
para o eixo traseiro, propor-
ciona máis deportividade en 
motos con moito par. O in-
cremento da rixidez permite 
unha pilotaxe máis agresiva 
en motos moi potentes que 
roldan ou exceden os 200 cv. 
A carcasa modificouse cun-
ha lona carcasa cruzada que 
achega a rixidez necesaria 
para unha condución máis 
deportiva.

As novas referencias para 
o segmento Sport premium 
enriquecen a gama Power 
Pure existente como op-
cións para os pilotos que ne-
cesitan ou prefiren un nivel 
de sensacións diferente. Am-
bos pneumáticos están ho-
mologados para as mesmas 
motos que o resto da gama 
Power Pure.

A Consellería de Economía e Industria 
realizará cursos de condución eficiente

Power Pure, unha nova 
raza de pneumático

2 Sprint Motor >> Seguridade

Ensinarán como aforrar ata un 15% no consumo de combustible

Esta acción formativa está promovida polo Instituto Enerxético de Galicia
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os concesionarios acumularon 
máis descensos en abril. o 
mercado galego caeu o 50,5 
por cento o mes pasado. No 
conxunto de españa, as matri-
culacións baixaron un 23,3.

■ EMILIO BLAnCO | TexTo

As matriculacións de ve-
hículos padeceron en abril 
o seu particular viacrucis. Os 
concesionarios galegos ven-
deron 2.482 coches, unha ci-
fra que o sector cualifica de 
“moi mala”. Por provincias, 
na Coruña comercializáronse 
1.117; en Pontevedra, 752; en 
Lugo, 309; e en Ourense, 304. 
Porcentualmente, os estable-
cementos lugueses levaron a 
maior caída, do 52,3 por cen-
to. Tamén moi fortes foron as 
que rexistraron en Ourense, 

do 51,3; en Pontevedra, do 
50,5; e na Coruña, do 49,7.

Fontes do sector en Gali-
cia destacan que “os conce-
sionarios seguimos sufrindo 
o importante descenso no 
segmento de vendas a parti-
culares pola caída do consu-
mo como consecuencia da 
crise”. Sobre unha posible re-
montada nos próximos me-
ses, os empresarios evitan os 
vaticinios, pero esperan que 
se reduzan algo as baixadas 
desta primeira parte do ano.

No conxunto de Espa-
ña, abril tampouco foi un bo 
mes. A caída foi menor ca en 
Galicia, aínda que tamén sig-
nificativa: dun 23,3 por cen-
to. En total comercializáron-
se 71.808 unidades. Só nas 
Baleares e na Comunidade 
Valenciana aumentaron as 

vendas, impulsadas polas 
compras que realizaron as 
empresas de alugamento de 

vehículos. As matriculacións 
creceron o 69 por cento nas 
Baleares e un 4 en Valencia.

Os concesionarios galegos 
rexistran o peor abril da historia

As vendas caeron un 50 por cento en Galicia

As matriculacións de particulares acentúan o descenso

O director xeral da Asociación Nacional de Fabri-
cantes (Anfac), Luis Valero, afirma que “o mercado español 
continúa a súa tendencia negativa, malia os importantes 
esforzos que realizan as marcas para incrementa-las ven-
das”. Neste senso, os empresarios destacan o apoio dos 
distintos fabricantes ós salóns do automóbil deste mes 
en Vigo e Barcelona. A patronal confía en que as opera-
cións realizadas nestes eventos teñan un efecto positivo 
no balance de maio e axuden a anima-lo sector a curto 
prazo.

O presidente da Asociación Nacional de Vendedores 
de Vehículos a Motor (Ganvam), Juan Antonio Sánchez 
Torres, pensa que os próximos meses serán “menos ma-
los” se as compañías de alugamento manteñen o ton po-
sitivo actual. Se iso sucede, Sánchez Torres prognostica 
que “se podería reduci-la caída prevista para este ano ata 
niveis de arredor dun dez por cento”.

Reaccións

a patronal confía en que 
os salóns do automóbil 

de Vigo e Barcelona 
teñan un efecto positivo 

no balance de maio
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co permiso do vello francés Stephan 
Hessel, indignádevos… indignémonos. 
indignémonos porque case con toda 
certeza as grandes multinacionais 
deste país xogan con nós e nos poñen 
os prezos do combustible como mellor 
lles cadra. Si, señor! Se hai unha ponte 
festiva ou un período vacacional, os pre-
zos soben e soben. cando regresamos e 
deixamos o coche no garaxe, os prezos 
baixan. Pouco… pero modéranse.

Por exemplo, tomemos as últimas 
vacacións de Semana Santa, onde o 
coche xoga un papel fundamental no 
descanso de moitas persoas. Pasa-
do este período vacacional, este ano, 
e tras marcar cinco récords históricos 
consecutivos, o prezo da gasolina deu 
un respiro aos sufridos consumido-
res deste país ao caer un 2,5% dende 
1,381 euros o litro ata 1,346. Tamén o 
prezo do gasóleo se abaratou pasadas 
estas datas nun 4 por cento ata 1,241 
euros o litro. Parece raro que suban os 
prezos cinco veces antes das vacacións 
e baixen un pouco cando regresamos. 
Indignémonos!

Segundo algúns economistas, den-
de que comezou maio, o Brent abara-
touse máis dun 10%. Así e todo, estas 
caídas aínda non se trasladaron aos 
prezos que paga o cidadán. E que é 
como para indignarse.

Indo ao gran, a gasolina Súper 95 
acumula unha suba no que levamos 
de ano dun 7 por cento. Así, encher 
un depósito medio de 55 litros su-
ponnos uns 74 euros. No caso do ga-
sóleo, o custo alcanzaría os 68,25. Al-
gún economista xa se deu de conta 
de que os soldos non soben na mes-
ma proporción.

En fin, que isto sae por un pico e 
ninguén dá unha explicación con-
vincente. Probablemente porque 
non nos indignamos. E, cando algún 
pretendía indignarse, o goberno re-
duciu o límite de velocidade a 110 
km/h. Parece como se nos ameaza-
sen con que a indignación leva apa-
rellada unha redución de velocidade. 
Non queredes gastar, pois levantade 
o pé do acelerador. Tamén podían di-
cir que aparcásemos o automóbil e 
punto. Alguén tería que explicarlles a 
estes mandaríns que na actualidade 
o coche non é un luxo para moitos ci-
dadáns, senón unha necesidade.

Estamos fartos de escoitar a eco-
nomistas e especialistas na materia 
indicando que, cando sobe o barril 
de petróleo, soben as gasolinas e os 
gasóleos, aínda que o dólar –que é a 
moeda que se utiliza na cotización do 
barril de Brent- baixe. E pode suceder 
que suba o barril de Brent e baixe o 
dólar, co cal, facendo unhas poucas 
contiñas, o petróleo,que o pagamos 
en euros, sae ao mesmo prezo que 
antes. Por outra banda, podemos ver 
claramente como as grandes empre-
sas, cando baixa o barril, non baixan 
na mesma proporción os combus-
tibles nas gasolineiras. Hai sesudos 
analistas que nos din que nos están 
a facer as contas do gran capitán. 
Como non nos imos indignar?

Os resultados macroeconómicos 
das grandes petroleiras tamén son 
sospeitosos. En plena crise, as súas 
contas de resultados seguen a dar 
beneficios escandalosos e ninguén 
se pon colorado nas xuntas de accio-
nistas; é máis, reina a alegría na casa 
do petróleo. Indignarémonos algún 
día?

indignádevosIndignádevos
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O Salón do Automóbil de 
Barcelona acolleu a estrea da 
quinta xeración do Hyundai 
Elantra. Ao abeiro dunha es-
cultura fluída, o deseño do 
Elantra reduce a liña do tei-
to e crea pasos de roda máis 
marcados á procura dun re-
sultado máis agresivo e un 
perfil máis deportivo. 

En canto a motores, este 
Hyundai trae un novo gasoli-
na de catro cilindros -o Gam-

ma 1,6 MPI CVVT- combinado 
cunhas transmisións de seis 
velocidades automático/ma-
nual, cunha potencia de saída 
de 130 cv e carrozaría de alu-
minio. O consumo medio de 
combustible é de 6,4 l/100 km 
para a caixa manual de 6 velo-
cidades e de 7 l/100 km para a 
automática de 6 velocidades.

Por último, falarmos da 
seguridade e máis da co-
modidade que achega este 

Elantra, para iso conta con: 
luces de apagado retardado 
de seguridade, mecanismo 
ionizador de partículas, dis-
positivo de desempañado 
automático, asentos trasei-
ros con calefacción, sensores 
traseiros de aparcamento, 
VSM (xestión de estabilida-
de do vehículo), ESP (Pro-
grama Electrónico de Esta-
bilidade), seis airbags, entre 
outros elementos.

7Novas << Sprint Motor

❱❱ michelin asinou o charter da 
Diversidade, unha carta de com-
promisos para potenciar os valores 
de igualdade e non discriminación 
entre as persoas en contornas la-
borais. Con esta firma corrobora o 
seu respecto ao desenvolvemento 
da pluralidade humana, unha das 
prioridades recollidas na súa car-
ta Responsabilidade Social Corpo-
rativa.

❱❱ o pasado exercicio 2010 pechouse cun 
incremento das vendas de coches 
de ocasión dun 2,1% fronte ás cifras 
do ano anterior. En total, comerciali-
záronse 1.652.000 unidades, segun-
do os datos facilitados por GAnVAM, 
unha cifra que se traduce nun 68% 
máis que a comercialización de au-
tomóbiles novos, que alcanzaron as 
982.015 unidades.

BreVeS

Citroën segue a subir 
chanzos a prol do ecolóxi-
co e amosa o seu novo 
proxecto con feitura de 
coche, o C-Cactus. Esta-
mos perante unha versión 
eléctrica, un coche eco-
lóxico que conta cunha 
lonxitude de 4.200 mm, 
unha anchura de 1.800 
mm, unha altura de 1.490 
mm e unha distancia en-
tre eixos de 2.800 mm. O 
C-Cactus ten unha cadea 
de tracción 100% eléctri-
ca, entra na categoría dos 
“cero emisións” (0 g/km 
de CO2) e vén equipado 

con baterías de ións de li-
tio. Cómpre subliñar que 
este modelo ten unha ve-
locidade máxima de 110 
km/h e unha autonomía 
de 150 km, moi axeitado 
para percorridos urbanos 
ou suburbanos. En can-
to a materiais, o C-Cactus 
está feito de elementos 
reciclados ou reciclables 
e a racionalización do seu 
deseño permitiu reducir 
ao mínimo as pezas em-
pregadas (arredor de 200 
pezas), case a metade das 
que precisa unha berlina 
de tamaño semellante.

Renault anunciara o 
pasado mes de marzo no 
Salón do Automóbil de Xe-
nebra que a súa gama Twizy 
chegará a Europa a finais de 
2011 -na versión Urban 45- a 
un prezo de 6.990 euros (in-
cluíndo impostos), unha op-
ción máis barata que unha 
scooter de 3 rodas. 

Twizy é o primeiro vehí-
culo eléctrico cun nivel de ar-
quitectura innovadora, pen-
sado para que 2 pasaxeiros en 
“tandem” percorran cidades 
baixo o acubillo dun nivel de 
seguridade superior ao dun-
ha moto. Emporiso, hai que 
informar que aqueles que se 
fagan cunha Twizy deberán 
subscribirse a un contrato de 
abono de aluguer da batería 
(49 euros/mes). 

A versión Urban 45, limi-
tada a 45 km/h de velocidade 
máxima, poderá usarse sen 
carné de conducir. En canto 
á batería, dicir que é compati-
ble con todas as tomas de re-
carga, sendo a recarga com-
pleta da Twizy de 3 horas e 30 
minutos (toma doméstica) e 
contando cunha autonomía 
de 100 km en ciclo normali-
zado. 

Se falamos de accesorios a 
Renault Twizy traerá: mochila 
semi-ríxida de 50 l, protección 
contra o frío, kit audio Parrot 
(Bluetooth, USB, toma jack e 
Apple), radar de proximidade 
traseiro, lamias de cor, etc.

Citroën C-Cactus: 100% verde Twizy: moto, 
eléctrica e 
sen carné?

O Hyundai 
Elantra 
chega a 
Europa
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Saab abriu a capota en 
1986 para meterse de cheo 
no mundo dos descapota-
bles. A primeira xeración de 
convertibles inaugurábase co 
400 Saab 900 Cabrio dirixido 
ao mercado estadounidense. 
Desta primeira aposta -que 
abrangue desde 1986 a 1993- 

vendéronse 48.894 unidades 
e a chave do éxito foi conver-
ter a este Saab nun vehículo 
para todo o ano: un descapo-
table para o sol ou a chuvia. O 
900 Cabrio viña equipado cun 
motor 2.0 turbocomprimido 
de 175 cv, contaba de serie: 
cunha capota de triple capa 

resistente, accionamento 
eléctrico e tapizaría de coiro. 
A diferenza de outros desca-
potables, este Saab traía unha 
luneta traseira de cristal clima-
tizada.

Coa segunda xeración 
-de 1994 até 2002- vendían-
se 149.145 unidades do novo 

Saab 900, un Cabrio que ache-
gaba unha cuberta traseira 
completamente plana e capo-
ta de lona con accionamento 
hidráulico. 

E chegaba a terceira xe-
ración -de 2003 até a actuali-
dade- o Saab 9-3 Cabrio con 
innovacións: a capota co ac-
cionamento máis rápido do 
segmento, mecanismo de au-
togardado da capota (Cargo-
SET), sistema de movemento 
en dúas fases para despregue 
rápido, proceso Hydroblox, re-
pelente de auga para a tapiza-
ría, axuste automático de con-
trol climático para a calefacción, 
protección antienvorque Dy-
naCage, motores gasolina, dié-
sel ou Saab BioPower turbo, etc.

Cómpre salientar que o 
Saab Cabrio foi o primeiro des-
capotable en acadar as cinco 
estrelas EuroNCAP.

8 Sprint Motor >> Novas

Os vehículos comerciais 
tamén teñen dereito a pre-
sentar novidades. Desta 
volta é Citroën quen anun-
cia que ampliará a súa ofer-
ta de cara ao eido dos pro-
fesionais nas súas gamas 
Berlingo e Jumper. Máis 
polo miúdo, o novo Ber-
lingo Furgón SX Longo 
inclúe a xeito de novidade 
3 prazas na parte diantei-
ra, contando así cun volu-
me útil de 3,7m3. Se o que 
se busca é moito espazo, a 
opción a elixir será o Jum-
per na súa versión Cha-
sis Cabina HDi 120 35 L4 
Heavy -cun voladizo tra-
seiro que aumenta até os 
1.325 mm- ou o Camión 
Dobre Cabina, con 7 pra-
zas e unha caixa de 3,4 m 
de lonxitude. Pensando 
na tarefa de reparto urba-
no, a marca francesa ache-

ga á familia Jumper o Piso 
Cabina HDi 120 35 L3 
Heavy, que mingua a ca-
pacidade de carga en 120 
mm para mellorar as súas 
prestacións na cidade. Non 
esquecemos mencionar ao 
Jumper Minibús, que ta-
mén trae novidades, pois 
reincorpórase a versión de 
14 prazas 40 L3H2 coa 
motorización HDi 155.

Os prezos do Citroën 
Jumper van desde os 
16.655 euros do Berlingo 
Furgón SX HDi 90 Longo, 
os 19.730 euros do Piso Ca-
bina 35 Heavy L3 HDi 120, 
os 20.020 euros do Chasis 
Cabina 35 Heavy L4 HDi 
120 6v, os 22.420 euros do 
Camión Dobre Cabina 35 
Heavy L4 7 prazas HDi 120 
6v ou os 27.700 euros do 
Minibús 14 prazas 40L3H2 
HDi 155.

Fiat Professional vén 
de ser elixida pola filial es-
pañola do grupo de sona 
PepsiCo co gallo de reno-
var a súa flota da división 
de bebidas. Xa é a segun-
da ocasión que a marca ita-
liana de coches é escollida 
por PepsiCo Bebidas Iberia, 
desta volta foron 400 uni-
dades do modelos Doblò 
e Grande Punto Van os que 
foron encargados.

A escolla veu determi-
nada pola avanzada tec-
noloxía, fiabilidade, baixos 
custos de mantemento, 
ecoloxía e dimensións dos 
vehículos Fiat.

Así, o Fiat Doblò Car-
go foi premiado co sen-
lleiro galardón internacio-
nal Van of the Year 2011,  
achegando un motor 1.3 
Mjtet de 90 cv Euro5 cun 
consumo en ciclo com-
binado de 4,8 l/100 km, 
unha autonomía de 1.250 
km, un nivel de emisións 
de CO2 de 126 g/km e 
unha capacidade de car-
ga de 750 a 1.000 kg.

En canto ao Grande 
Punto Van, dicir que con-
ta cun motor 1.3 Mjt de 75 
cv, un consumo mixto de 
4,5 l/100 km e un volume 
de carga de 1.000 dm3.

❱❱ incorporar o sistema de freado aBS 
entodas as motocicletas de Espa-
ña reduciría de 70 a 100 mortes por 
accidente ao ano no país, e de 480 a 
680 feridos graves, segundo un es-
tudo do RACC e o fabricante Bosch.

❱❱ Sino motors iniciou a comercialización 
no mercado nacional dos novos mo-
delos Goa e Pik up m-Hawk da fir-
ma india Mahindra. Os prezos son de 
18.074 euros para a gama do Pik up e 
de 21.271 euros no caso do Goa GLX.

BreVeS

Berlingo e Jumper, 
comerciais de estrea Pepsi a bordo dos Fiat

Os descapotables non 
son (só) para o verán
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Opel engádelle poten-
cia e prestacións ao seu 
modelo OPC, o resultado é 
o novo OPC ‚Nürburgring 
Edition‘. Cunha cifra limita-
da, só 500 unidades plani-
ficadas, o OPC Nürburgring 
será máis potente grazas 
aos mecanismos de xes-
tión do motor e turbocom-
presor modificados, a un 
escape deportivo con me-
nor retención e á optimiza-
ción para o combustible de 
100 octanos. Así, a potencia 
máxima do propulsor 1.6 li-
tros deste OPC Turbo vera-
se aumentada desde os 192 
cv até os 210 cv cunha po-

tencia específica de 131,4 
cv por litro. 

Outro dos elementos 
que participan na mellora 
da potencia é o eixo dian-
teiro, equipado cun diferen-
cial autoblocante multidisco 
mecánico. Emporiso, non es-
quecemos falar do chasis do 
tope de gama: cunha altura 
menor, o emprego de resor-
tes e amortecedores Bilstein 
e o novo dispositivo de freos 
Brembo. Alén destes ele-
mentos, o novo Corsa con-
tará coa axuda de: ABS, Con-
trol de Tracción (TC), Control 
de Estabilidade Electrónico 
(ESC) ou equipamento reca-

librado para a nova achega 
do OPC.

Desde un punto de vista 
estético, o ‘Nürburgring Edi-
tion’ terá unha única cor en 
España -a Branca Olímpica- 
e levará lamias de aluminio 
forxado de 8x18 polgadas 
nun ton gris brillante calza-

das cos pneumáticos 225/35 
R 18v, xunto ao espoiler 
dianteiro e un novo escape 
dobre en aceiro inoxidable.

O Opel Corsa ‘Nürburgring 
Edition’ chegará a España a fi-
nais de verán e custará arre-
dor de 4.000 euros máis que o 
Corsa OPC.

A unión de Endesa e 
Automóbiles Citroën Espa-
ña vén de ser confirmada 
logo de asinaren un acor-
do de colaboración para 
o desenvolvemento da 
mobilidade eléctrica cun-
ha duración de dous anos. 
Por medio desta asociación 
-asinada en Madrid por Ja-
vier Uriarte, director xe-
ral de Comercialización de 
Endesa, e Alfredo Vila, di-
rector xeral de Automóbi-
les Citroën España- ámba-
las empresas queren levar 
a cabo diversos proxectos 
encamiñados a promover 
o transporte eléctrico. Em-
poriso, entre as liñas de 
traballo que están marca-
das neste acordo figuran a 
de identificar os vehículos 
eléctricos, os puntos de re-
carga e enerxía que submi-
nistrarán aos seus clientes, 
a participación conxun-
ta en proxectos demostra-
dores e senlleiros a prol da 

mobilidade eléctrica, así 
como outras fórmulas de 
colaboración vinculadas 
á comercialización deste 
tipo de vehículos. 

Asemade, cómpre subli-
ñar o especial interese que 
Endesa amosa de cara á  pro-
moción do modelo de trans-
porte sostible. Así o reflicten 
os numerosos proxectos nos 
que colabora: desde o fei-
to de ter o seu propio Plan 
Estratéxico de Sostibilida-
de, até formar parte no des-
pregamento de mobilida-
de eléctrica (Plan MOVELE) 
de Madrid e Barcelona, par-
ticipar nalgunhas das prin-
cipais iniciativas tecnolóxi-
cas (Cenit VERDE, Proxectos 
DER22@ e REVE), no Green 
eMotion, estar presente nos 
consorcios ELVIRE e G4V 
ou na asociación xaponesa 
CHAdeMO, que ten como 
obxectivo dar carga rápida 
a vehículos eléctricos a nivel 
mundial.

Unha nova colección 
aparece a lombos das scoo-
ters de Peugeot, o nome 
elixido para a serie é Ro-
land-Garros e a novida-
de toma dous camiños: un 
máis masculino, Satelis, e 
outro feminino, Vivacity. 
De seguida falaremos da 
gama limitada que amosa 
dúas faces e cambia de cor 
(agora branca).

O modelo pensado 
para home -o Satelis 125- 
vén cun motor 125 de 4 
válvulas con arrefriamento 
por líquido que desenvolve 
15 Ch. O Satelis 125 presen-
ta unhas liñas tensas e fei-
tura felina, a carrozaría e as 
lamias brancas combínan-
se cun asento en ton cho-
colate, conta cun parabri-
sas afumado e unha sinxela 
insignia Roland-Garros. 
En canto a equipamento, 

contará co Grand 

Chelem que consta de: 
freado ABS/PBS (reduce as 
distancias de parada nun 
30%), retrovisores panorá-
micos con coquillas bran-
cas, pequeno respaldo pa-
saxeiro, maleteiro XXL con 
abertura a distancia por te-
lecomando (coa opción de 
portar 2 raquetas de tenis).

A outra vertente da 
scooter Roland-Garros foi 
ideada para muller -a Viva-
city 125- ten a mesma fei-
tura externa que a Satelis 
pero de menor altura. Em-
poriso, Peugeot fixo á Viva-
city 125 para os pequenos 
desprazamentos e, malia ás 
súas reducidas dimensións, 
posúe dous maleteiros cun 

contido de 35 litros 
e piso chairo.

Citroën e Endesa:  
a prol do sostible

Scooters Roland-Garros, 
cuestión de sexos

O Corsa máis rápido:  
OPC‚ Nürburgring Edition‘
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O Salón do Automóbil de 
Barcelona acolleu este mes 
de maio a presentación 
mundial do Hyundai i40 
sedán, un vehículo que 
segundo a empresa corea-
na comparte as mesmas 
características de eficacia, 
calidade e seguridade dos 
máis recentes modelos da 
casa pero levándoas aínda 
máis lonxe.

■ Fernando cuadrado | TexTo 
■ SPrInT MoTor | FoTos

A presentación da última 
versión do i40, que se suma á 
posta en longo da versión fa-
miliar no Salón de Xenebra 
en marzo deste mesmo ano, 
deixou claras as intencións da 
compañía: afondar na súa liña 
de vangarda con feitura eu-
ropea. De feito, deseñouse e 
proxectouse na sede de I+D 
que a firma coreana mantén 
en Rüüsselsheim, Alemaña. O 
novo i40 sedán presenta 4,744  
metros de lonxitude e unha fei-
tura que a compañía asiática 
cualifica de novo paso evolu-
tivo no seu concepto “escultu-
ra fluída”. Dito doutra maneira: 
inspírase (como os premiados 
ix35, ix20 ou Veloster) nas liñas 
ondulantes da natureza. 

Entre os puntos salientá-
beis da nova versión -que sai-
rá á venda no cuarto trimestre 
de 2011- atópase a asisten-
cia tripla durante cinco anos, 
garantida por Hyundai. O de 

“tripla” explícase polo que in-
clúe: garantía ilimitada de cin-
co anos, cinco anos de asis-
tencia en estrada e cinco anos 
de análises do estado do au-
tomóbil. O lanzamento axu-
daralle á compañía a acadar 
unha cota de mercado do 3% 
a finais deste ano, explican 
fontes da empresa.

O i40 sedán ofrecerase 
con catro motores cumprin-
do a normativa Euro 5, dous 
de gasolina (1.6 e 2.0 litros) e 
dous diésel (1.7 litros), cubrin-
do unha gama de potencias 
que van dos 115 aos 177 cv 
e cun par que se mantén nun 
amplo intervalo de réximes 
do motor, cousa que favorece 
en boa medida a condución. 
No cumio da gama sitúase o 
Nu, un motor de catro cilin-
dros, 2 litros GDI e unha acele-
ración até 100 km/h en 9,7 se-
gundos. O consumo é de 6,8 
litros por 100 quilómetros. 

Allan Rushforth -vicepresi-
dente primeiro e director xe-
ral de Operacións de Hyun-
dai Motor Europe- comentou 
o seguinte sobre o a nova ver-
sión: “A presentación da ber-
lina é o seguinte paso do lan-
zamento do i40 no mercado 
europeo, seguindo o ronsel da 
moi positiva acollida que tivo o 
i40 familiar”. 

Polo que respecta ás ca-
racterísticas do interior, dicir 
que reflicten un esforzo por 
acadar a máxima comodi-
dade. Inclúe unha batalla de 
2,77 metros e, en palabras 

da compañía, o maior espa-
zo da súa categoría á altura 
da cabeza (1,025 mm), á al-
tura dos ombreiros (1,455 
mm) e para as pernas (1,170 
mm). Estas amplas dimen-
sións, engade Hyundai, per-
miten “que tódolos ocupan-
tes que pasen moito tempo no 
vehículo gocen da viaxe máis 
cómoda que poidan atopar 
no segmento D”.

Polo que atinxe á verten-
te ecolóxica da nova versión, 
sinalar que incorpora as últi-
mas tecnoloxías desenvolvi-
das ao abeiro do programa 
Blue Drive de Hyundai. Por 
exemplo: o sistema de arrin-
que e parada ISG, os pneu-
máticos de baixa resisten-
cia e un sistema de xestión 
do alternado (AMS). Para fa-
cérmonos unha idea, combi-
nando o motor diésel de 1,7 
litros que desenvolve 115 cv, 
a achega do dito Blue Drive 
acada no i40 uns valores de 
emisións de CO2 e consumo 

de 113 g/km, “o que convir-
te ao i40 no modelo máis res-
pectuoso co medio da súa ca-
tegoría”. 

A maiores, Hyundai apli-
coulle un bo número de fun-
cións de alta tecnoloxía de 
serie, entre as que se contan: 
o sistema intelixente de axu-
da ao estacionamento e o 
sistema de alerta por cambio 
involuntario de carril, amais 
de elementos de conectivi-
dade como tecnoloxía Blue-
tooth con recoñecemento 
de voz e navegación con ma-
pas grandes e cámara de vi-
sión traseira. 

Tamén se aplica o se-
guinte equipamento: freo 
de estacionamento eléctri-
co, asentos dianteiros con 
ventilación, asentos trasei-
ros abatibles e con calefac-
ción e funcións novas neste 
segmento como un sistema 
como o volante con calefac-
ción. 

En materia de seguri-
dade, o i40 vén habilitado 
con diversas tecnoloxías de 
tipo activo e pasivo, enca-
miñadas todas elas a garan-
tir a máxima protección dos 
ocupantes. Entre as de índo-
le activa cómpre salientar o 
ESP (Programa Electrónico 
de Estabilidade), ABS, asis-
tencia ao arrinque en costa 
arriba pronunciada, xestión 
da estabilidade do vehícu-
lo, sistema de asistencia á 
freada e aviso de parada en 
emerxencia.

En canto á seguridade 
pasiva, tódolos i40 en cir-
culación en Europa levarán 
até nove airbags dianteiros, 
laterais e de cortina, e máis 
un airbag de protección dos 
xeonllos para o condutor de 
serie e tódolos modelos.

10 Sprint Motor >> Hyundai i40

Hyundai i40 sedánPresentado no Salón do  
Automóbil de Barcelona

Deseñado e desenvolvido en Alemaña
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O pasado mes de abril 
o concesionario madrileño 
Castellana Wagen M40 en-
tregaba a Carlos Sainz as 
chaves do novo Volkswagen 
Amarok. A entrega do auto-
móbil viña da man de Fran-
cisco J. Cuesta, responsa-
ble de vendas de Vehículos 
Comerciais, e de Luís de los 
Reyes, xerente do concesio-
nario. Dicir que estamos pe-
rante o primeiro pick up de 
fabricación europea e que 
este Amarok conta cun mo-
tor 2.0 TDi de 163 cv, cambio 
manual de seis velocidades, 
tracción conectable e o sa-

lientable ABS off road, meca-
nismo que acurta a distancia 
de freada en terreos non as-
faltados.

Cómpre subliñar que o 
piloto que forma parte do 
equipo Volkswagen Motors-
port amosou especial intere-
se na devandita tecnoloxía 
ABS off road que equipa o 
Amarok. Asemade, Sainz en-
gadiu que conducirá este 
novo pick up coa tranquili-
dade de saber que foi quen 
de superar unha das probas 
máis duras, pois foi empre-
gado como vehículo de asis-
tencia no Dacar.

Carlos Sainz ao 
volante do Amarok

Lexus márcase un tanto 
grazas á tecnoloxía Lexus Hy-
brid Drive de segunda xeración 
empregada no seu novo mode-
lo CT 200h. A marca concédelle 
importancia á innovación tec-
nolóxica, aos acabados, ás pres-
tacións medioambientais pero 
tamén subliña a relevancia dos 
custos de mantemento, servizo 
e renovación. Así o demostra o 
novo Lexus CT 200h que, axu-
dado pola xa citada tecnoloxía 
Lexus Hybrid Drive, pode pres-
cindir de varios elementos que 
non sufrirán desgaste nin terán 
que ser reparados ou substituí-
dos -a correa de distribución, 
o alternador, o motor de arrin-
que, o embrague- pezas todas 
elas cun valor de arredor de 
1.600 euros non terán que ser 
arranxadas ou mantidas neste 
Lexus CT 200h. 

E as vantaxes da tecnoloxía 
Lexus Hybrid Drive de segunda 
xeración non rematan aquí, xa 
que esta achega tamén inclúe 
a freada rexenerativa coa que 

non só se pode recuperar par-
te da enerxía cinética propia da 
freada, senón que tamén asis-
te até case un 50% de poten-
cia de freo de xeito automático 
sen constituír esforzo ningún 
de traballo nas pastillas e discos 
de freo.

En que se traduce todo isto? 
Pois o caso é que co Lexus CT 
200h o aforro en mantemen-
to é un feito máis que probado, 
tanto os pneumáticos como as 
pastillas de freo terán unha du-
ración equivalente a 90.000 km. 
Para facérmonos unha idea: 
cun vehículo do segmento C 
Premium diésel teriamos que 
mudar as pastillas de freo polo 
menos 2 veces e os pneumáti-
cos deberían ser substituídos 
en 3 ocasións.

Lexus CT 200h,  
rendible e duradeiro
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equipamento
A terceira xeración do 

Escaravello presenta tres li-
ñas de equipamento: Beetle, 
Design e Sport. As funcións 
principais que constitúen 
estes equipamentos son: fa-
ros Bi-xenón e luz diúrna 
LED, teito panorámico con 
posibilidade de pregalo ou 
abrilo (é un 80% meirande 
có do seu predecesor), no-
vos e variados sistemas de 
radio CD (RCD 310 con 8 al-
tofalantes e dobre sintoniza-
dor; ou o modelo  RCD 510 
con cambiador de CD inseri-
do, fenda para tarxetas SD e 
pantalla táctil), introdúcese 
como novidade un disposi-
tivo de navegación (sistema 

RNS 315 con pantalla táctil 
de 5 polgadas, reprodutor 
de CD, fenda para tarxetas 
SD e sintetizador dobre; ou o 
RNS 510, cunha pantalla tác-
til de 6,5 polgadas, reprodu-
tor de DVD, control por voz, 
fenda para tarxetas SD e dis-
co duro de 30 xigas). Outro 
extra co que conta o Beet-
le -sendo, neste senso, pio-
neiro en Europa- é o meca-
nismo de audio Fender que, 
coa colaboración de Panaso-
nic, trae unha caixa de alto-
falante para baixas audiofre-
cuencias (Bassbox) adicional 
e 400 vatios de potencia de 
saída. 

E non rematamos de 
enumerar elementos, pois 

outro sistema que posúe o 
Escaravello do 2011 é o Ke-
yless Access, ou sexa, un dis-
positivo de peche e arrinque 

sen chave que fai que esque-
zamos para sempre  a pecha-
dura da porta e a chave de 
contacto.

Unha lenda máis viva ca nunca

Volkswagen fixo a presentación do novo The 
Beetle ao grande. A estrea levouse a cabo o 
pasado 18 de abril de xeito simultáneo e a 

nivel mundial en: Xangai, Berlín e Nova York. 
A chegada aos concesionarios europeos será 

entre outubro e novembro deste ano.
Corría o ano 1938 cando Volkswagen amo-
saba por primeira vez a face do Escaravello 

ou Beetle, un vehículo que se convertería en 
lenda e pasaría a ser recoñecido en calquera 

parte do mundo. Logo de setenta e tres anos, 
o senlleiro modelo reaparece en escena con 

cambio de imaxe mais coa vontade de seguir 
sendo único. De seguida damos conta de 

todo o que precisa saber da terceira xeración 
do Escaravello e non se atreveu a preguntar...

Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez Ulla
santiago de compostela

tfno.: 981 561 740
981 562 001

Fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

O retorno do Escaravello

■ XABIER VILARIÑO | TexTo   ■ SPRInT MOTOR | FoTos
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Para rematar falare-
mos dos propulsores que 
moverán ao The Beetle. É 
preciso informar que este 
modelo terá diferentes 
motores segundo o país. 
Así, nos EE.UU. o Beetle 
terá un 2.0 TDI de 140 cv 
e un 2.0 TSI de 170 ou 200 
cv. Para o resto do mundo 
o Escaravello irá asociado 
a motores cunhas poten-
cias de 105, 140, 160 e 200 
cv, polo xeral de catro cilin-
dros. 

Hai que dicir que to-
das as motorizacións ga-
solina (agás o motor 2,5 
litros para EE.UU.) son TSI 
sobrealimentados. Pola 
súa banda, os propulsores 
diésel son todos TDI con 
inxección Common-Rail. 

Mencionamos outro 
apartado a ter en conta, 
o aforro. Este Beetle 2011 
ten carácter de aforrador 
xa que as cifras en canto a 
consumo son de 4,3 l/100 
km, no caso do motor 1.6 
TDI. 

Alén disto, Volkswa-
gen non traballa só a prol 
da potencia, senón que 
tamén pensa no respec-
to polo medioambiente, é 
por iso que a totalidade de 
motores cumpren tanto a 
normativa europea Euro 5 
coma a BIN5/ ULEV PZEV 
para EE.UU. 

Motores

O feito de irmos se-
guros no coche é un dos 
aspectos máis importan-
tes e Volkswagen sábeo. 
É por esta razón que a 
casa xermana agasallou 
ao Beetle cunha chea de 
“armas” para combater 
calquera perigo co que 
nos atopemos. Salienta-
mos algunhas: Sistema 
de Control de Estabilida-
de (ESP), 6 airbags, ca-
rrozaría ríxida composta 
por elementos galvaniza-
dos e soldados por láser, 
entre outras cousas. Es-
tas prestacións dánlle un 
aprobado con nota á se-
guridade activa e pasiva 
deste modelo.

Seguridade

Baixo o principio de “crear 
un novo orixinal” o equipo de 
deseñadores da marca xerma-
na traballou para acadar o reto 
imposto: salientar a contorna 
do ‘Escaravello’ orixinal e darlle 
un aquel propio. 

Caracterizado por ser 
un deportivo ante todo, o 

novo Beetle ten un meiran-
de capó, unha inclinación 
do parabrisas máis marca-
da e unhas novas dimen-
sións: 4.278 mm de longo, 
1.808 mm de alto, 2.537 
mm de batalla e un maletei-
ro con capacidade de 310 
litros. De termos que definir 

o deseño do Beetle do 2011 
diriamos que os trazos que 
resumen a súa esencia son: 
o deseño redondo dos fa-
ros (por primeira vez con fa-
ros Bi-xenón opcionais con 
luz diúrna LED), os garda-
barros expostos ou a feitu-
ra do capó.

Deseño

Ao adentrármonos 
no interior do novo Beet-
le o ollar váisenos ao ca-
dro de mandos, no que 
todo é orixinalidade: a 
cor, a forma, a disposi-
ción... pois a información 
máis importante está ben 
visible (contarevolucións, 
tacómetro con panta-
lla multifunción e indica-
dor do nivel de combus-
tible). Outro aspecto que 
o Beetle quere conservar 
é o feito de posuír porta-
luvas adicional (no panel 
frontal e de apertura cara 
arriba), un elemento case 
vintage que se atopa no 
lado do acompañante.

Este vehículo compac-
to, refrixerado por ar, viu 
minguar en 38 mm a al-
tura do seu teito mais isto 
non supón inconveniente 
ningún pois o Beetle -co-
ñecido como a “catedral” 
dos compactos- aumenta 
a lonxitude do teito ache-
gando unha sensación de 
maior amplitude.

Interior

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

O retorno do Escaravello
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Vectrix VX-1
A nova revolución industrial

■ XOSÉ ARuFE | TexTo

■ SPRInT MOTOR | FoTos

Silencio sobre dúas rodas

as súas baterías teñen un ciclo de vida estimado duns 80.000 quilómetros

Este maxiscooter con vo-
cación urbana pódese con-
ducir con carné B, monta un 
motor eléctrico que conse-
gue unhas boas prestacións 
combinando unha condu-
ción agradable e pracentei-
ra: sen vibracións, nin ruídos, 
nin emisións. A carga faise 
máis sinxela ao poder usar 
un enchufe normal, acadan-
do a carga total da batería 
en tres horas e media.

Ademais, o sistema de 
carga é automático e detense 
en canto a batería está full. O 
custo dunha carga completa 
equivale a uns 50 céntimos. A 
batería está colocada de xei-
to estratéxico na parte máis 
baixa do vehículo, co que o 
centro de gravidade é moi 
baixo  achegando unha gran-
de estabilidade e un bo ma-
nexo da moto.

Dispón dun sistema de 
marcha atrás xirando o puño 

dereito en sentido contrario, 
o cal é de agradecer á hora de 
aparcar ou de sacala dalgún 
estacionamento. De empre-
galo en marcha, actúa como 
freo motor e rexenerador das 
baterías.

A Vectrix VX-1 equipa un 
oco baixo o asento no que 
se atopa o fío de carga e no 
que podemos gardar o cas-
co e algo máis, no contraes-
cudo tamén temos un xene-
roso compartimento para 
luvas, lentes, teléfono mó-
bil, etc.

O conxunto de luces tra-
seiras de Led e faro halóxe-
no son de grande alcance. A 
unidade de probas equipaba 
unha batería de níquel metal-
hidruro (NiMh); porén, Vec-
trix xa anunciou que os novos 
modelos equiparán unha ba-
tería de ión-litio, coa conse-
guinte mellora en peso, pres-
tacións e autonomía.

O maxiscoo-
ter Vectrix 
emprega 

tecnoloxía norte-
americana e fabrí-
case no Vello Con-
tinente (Polonia). 
Falamos dun vehí-
culo 100% eléctrico, 
con moi boa calida-
de nos acabados e 
chasis de aluminio. 
Silandeira e limpa, 
moi limpa e... o 
máis importante: 
con cero emisións.
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Proba
Son as catro e media da 

tarde, dirixímonos cara ao 
estacionamento do estadio 
de San Lázaro (Santiago de 
Compostela) dispostos a fa-
cer unhas probas de acele-
ración e a comprobar o que 
devecemos por comprobar: 

as motos eléctricas son unha 
realidade.

Co nivel de batería full, o 
computador de a bordo in-
dícanos unha autonomía de 
80 quilómetros. Saímos de 
Terremoto e enfiamos cara 
a San Lázaro pola autovía, a 
súa aceleración é excelente 

e a resposta correcta: ausen-
cia de sons, só un suave asu-
bío producido polo propul-
sor eléctrico e a rodaxe dos 
pneumáticos sobre o asfalto, 
as sensacións sonoras lévan-
nos até o mundo do cine-
ma, pois fannos lembrar ao 
LandSpeeder XP-34 de Luke 
Skywalker.

A posición de condución 
é moi cómoda e natural, ma-
lia o seu peso 

compórtase con grande axi-
lidade entre o tráfico, equi-
pando freos Brembo nos dis-
cos dianteiro e traseiro que 
lle achegan unha freada ex-
celente. Logo de varias pro-
bas de aceleración nas que 
acadamos os 80 km/h en 
6,8 segundos, comezamos 
a ruta cara a Cidade da Cul-
tura para facermos unhas 
fotos, o contador indícanos 
que xa levamos rodados 17 
quilómetros e o nivel da ba-
tería está a un 70%. Máis tar-
de, completamos a sesión 
de fotos na praza do Obra-
doiro. Entre o tráfico urbano, 
compórtase coma calquera 
outro megascooter. Pero hai 
unha diferenza importan-
te: deberemos prestar máis 
atención aos peóns, moitos 
dos cales se guían polo seu 
ouvido e cruzan sen perci-
bir a nosa presenza. Despois 
de rodar polo centro e facer 
unha parada no Obradoiro, 
regresamos a Terremoto, 
gozando dunha sonoridade 
exquisita, con 35 quilóme-
tros percorridos e 50% da 
carga consumida, de novo 
enchufámola e outra vez 
“depósito cheo”. Isto indica 
un consumo dunha carga e 
media aos 100 quilómetros 
en cidade, o que viría a su-
por un custo de 1,45 euros. 
Máis ou menos o equivalen-
te a un litro de gasolina. Ah, 
e sen gasto de aceite!

mantemento
En canto ao mante-

mento, só teremos que 
preocuparnos dos pneu-
máticos e as pastillas de 
freo, pois a Vectrix VX-1 
non leva aceites nin filtros 
e as súas baterías teñen 
un ciclo de vida estimado 
duns 80.000 quilómetros, 
co que se botamos contas 
con respecto a un vehícu-
lo de gasolina, en dez anos 
terémola amortizada.

Prezo
O prezo desta xoia 

tecnolóxica de dúas rodas 
é de 6.300 euros, descon-
tando as axudas do Plan 
MOVELE.

15 << Sprint Motor

as súas baterías teñen un ciclo de vida estimado duns 80.000 quilómetros

a carga faise máis sinxela ao poder usar un enchufe normal

Velocidade máxima: 110 km/h

aceleración: 0-80 km/h en 6,8 segundos

autonomía: 110 Km a 40 km/h

Potencia máxima: 20 Kw a 3000 rpm

Baterías:
Capacidade: 3,7 Kw/h
Voltaxe: 125 v
cargador da batería: 1,5 Kw a bordo

requisito sistema de recarga: 110V – 220V

tempo de recarga: 2 horas (80%)

ciclo de vida da batería: 80.000 Km.

Freos: anterior e posterior de disco Brembo

Pneumáticos: Pirelli: GTS23 120/70 -14 (anterior) e 

GTS23 140/60-13 (posterior)

Suspensións: Marzocchi e Sachs

Peso: 210 Kg
distancia entre eixos: 1525 mm.

altura até o asento: 800 mm.

capacidade de carga:  
capacidade baixo o asento para 1 casco integral

Garantía: 2 anos

prestacións
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Edició
n Premios 

o presentador da Gala Sprint motor 2011 foi o locutor da radio Galega Sevi Martínez

Foto oficial dos premiados na iX edición dos Premios Sprint motor

as motocicletas tiveron o seu espazo propio grazas a Terremoto os mozos admiraron as últimas novidades das dúas rodas
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Pedro Hervés (esquerda) recibiu o trofeo coche Sprint motor 2011 de mans de Xurxo Sobrino
o director da revista entregou a Pablo Fernández 

(esquerda) o premio todoterreo Sprint motor 2011

a concelleira de cultura e deportes de teo, Carme 
Hermida, fixo entrega do Galardón Sprint motor 
2011 a Saro Posse, secretario da asociación de 

concesionarios de automóbiles de Galicia
Luís Penido (dereita) entregoulle ao deportista Alberto Meira o 

trofeo de Piloto Sprint Motor 2011

Marcial Castro (esquerda) recolleu de mans de 
Xosé Manuel Bello, presidente de compostela mo-
numental, o galardón monovolume Sprint motor 2011

Edición Premios 
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❱❱ a SalieNtar
• estabilidade e amarre
• liña moderna e deportiva
• avanzada tecnoloxía

Novo Ford FocusNovo Ford Focus
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Un concepto globalNovo Ford Focus
Se mire por onde se mire, o novo Ford Focus desprende moder-
nidade a tope. Unha liña de estilo deportivo, unha estabilidade 
e amarre máis que abraiante, moita comodidade no interior e 
unha razoable capacidade no maleteiro (iso si, cun kit de repa-

ración que se pode cambiar por unha roda de reposto). E un 
paquete opcional de asistencia e seguridade que xa quixeran 
algúns coches de gamas máis altas. É que o novo Focus abraia 

-como dixemos- pola súa comodidade, a súa tecnoloxía, os seus 
motores alegres, a súa habitabilidade e un comportamento ex-
celente na estrada. En fin, un coche deseñado en Europa cunha 

estética ben moderna co que se pode practicar un estilo de con-
dución seguro e divertido. Para pasalo ben ao volante, vaia...

Novo Ford Focus
Deseño europeo para todos os continentes

■ LuíS RIVERO DE AGuILAR | TexTo

■ M. FERnánDEz zAnCA | FoTos
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20 Sprint Motor >> 
O novo Focus 
atópase á ven-
da en todos os 
concesionarios 
Ford de Galicia 
cos seguintes 
prezos:

Prezos Gasolina
1.6 Ti VCT Trend 5 portas 17.700 €

1.6i EcoBoost Trend 5p 20.200 €
1.6i Ti VCT Titanium 5p 20.200 €

1.6i EcoBoost Titanium 5p 21.700 €
1.6i Sedan 105 cv 18.450 €
1.6i Sedan 125 cv 19.450 €

Diesel
1.6 TDCi Trend  95 cv 5 portas 19.200 €

1.6 TDCi Trend 115 cv 5p 20.200 €
1.6 TDCi Titanium 5p  21.700 €

2.0 TDCi Titanium Power Shift 5p 23.700 €
2.0 TDCi Sedan 24.450 €

A unidade probada -cedi-
da por Gonzacar, concesio-
nario Ford en A Coruña e San-
tiago- foi un Focus Trend de 
gasolina 5 portas 1.6 TI VCT 
de 105 cv. Levounos pola ve-
lla estrada que une Compos-
tela con A Coruña, con treitos 
para todos os gustos: rectos 
e sinuosos, con algunhas cur-
vas pechadas e cun espec-
tacular recibimento ao che-
garmos á cidade herculina á 
beira do mar, cun inmenso 
polbo repousando de vagar 
nun paseo marítimo fermo-
so, testemuña da moderni-
dade dunha cidade próspe-
ra e acolledora que olla cara 
o futuro con optimismo.

Este Focus, posuidor dun-
ha liña vangardista e agrada-
ble, chega con certo ar depor-
tivo, medra un pouco respecto 
á versión anterior: con 4,35 
metros de longo, a berlina de 5 
portas, e 4,534 metros o sedan 
de 4 portas. Engadir que Ford 
xa decidiu non fabricar a carro-
zaría de 3 portas, poñéndose 
a versión familiar Sport Break 
nos 4,56 metros. A anchura to-
tal do automóbil, cos retroviso-
res encartados, acada os 1.858 
centímetros. Cómpre dicir que 
o espazo interior é abondo 

para 5 pasaxeiros, asemade os 
asentos amarran ben e son có-
modos, as pernas non teñen 
problema á hora de ocupar 
o asento traseiro. O maletei-
ro -na versión de 5 portas- ten 
(cargado até a bandexa) 277 
litros, algo menos que o mo-
delo anterior. Neste caso, con 
roda de reposto convencional. 
Sen roda, e con kit repara pica-
das, o volume de carga chega 
até os 363 litros.

O cadro de mandos ten 
un deseño envolvente e 
agradable. Emporiso, conta 
con tal cantidade de pancas 
e botóns (repartidos ao lon-
go do mesmo cadro e no vo-
lante) que nun comezo cus-
ta un pouco afacerse ao seu 
manexo, mais, a experiencia 
dinos que logo duns quiló-
metros ao volante, un remata 
dominando o tema e entón 
pode concentrarse na con-
dución do novo Focus, o que 
nos fará gozar como nun-
ca das prestacións do vehí-
culo. A sensación de amarre 
e estabilidade é asombrosa, 
un séntese cómodo e segu-
ro ao moverse pola estrada 
que nos achega á Coruña. 
Ten unha boa aerodinámica 
e, polo tanto, é silandeiro. A 

calidade dos tapizados é boa 
e cun tento agradable. A ser-
vodirección eléctrica fai que 
a manobra de aparcamen-
to sexa doada e precisa: can-
do un colle velocidade, xa na 
estrada, endurécese de xei-
to progresivo para achegar o 
control total do vehículo en 
calquera situación.

O Focus vén de serie co 
sistema Start&Stop, que apa-
ga o motor cando o coche se 
para diante dun semáforo ou 
nunha retención deixándoo 
en punto morto. Para poñe-
lo de novo en marcha, abon-
da con premer o embrague. 
Así aforraremos combusti-
ble cando circulamos, sobre 
todo, por cidade. 

Este Ford achega como 
opcional un paquete chama-
do “Tech”, cunhas posibilida-
des que até o de agora só ti-
ñamos visto en modelos de 
gamas superiores. A carón 
do espello retrovisor mon-
ta unha cámara dixital que 
enfoca cara adiante captu-
rando unha visión da estra-
da que se analiza posterior-
mente nun computador de a 
bordo. A información obtida 
emprégase para axudar ao 
condutor con sistemas que 

lle avisan, por exemplo, do 
cambio involuntario de ca-
rril mediante unha vibración 
no volante, alertándolle so-
bre os posibles síntomas de 
cansazo ou somnolencia ao 
volante, monitorizando os si-
nais de tráfico de ámbalas 
beiras da estrada e dos pór-
ticos para achegar informa-
ción polo miúdo ou xestionar 
de maneira automática o uso 
das luces curtas ou longas, 
segundo as condicións de lu-
minosidade da vía ou da pre-
senza doutros vehículos. Ta-
mén conta co sistema Active 
Grille Shutter, que abre e pe-
cha a grella dianteira de xeito 
automático co obxectivo de 
regular o fluxo de ar que che-
ga ao motor permitindo me-
llorar notablemente a aerodi-
námica do vehículo.

O novo Focus dispón do 
mecanismo Active Park Assist, 
que nos di se o oco que ato-
pamos para aparcar é de ta-
maño suficiente e amais, en-
cárgase de xirar por si mesmo 
o volante para que o vehículo 
fique estacionado. O condu-
tor só ten que acelerar e frear. 
Está claro que cada vez os fa-
bricantes fan máis sinxelas as 
cousas.

un automóbil que non pasa desapercibido
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A tecnoloxía EcoBoost de 
Ford achega potencia cun re-
ducido consumo de combus-
tible e un baixo nivel de emi-
sións. Isto acádase, segundo 
os técnicos da marca ameri-
cana, grazas á combinación 
da inxección directa de ga-
solina, o turbo compresor e a 
distribución variable para tirar 
o máximo rendemento. Para 
decatarse da calidade e pres-
tacións destes novos propul-
sores de gasolina, dicir que a 
motorización de 150 cabalos 
acada os 100 quilómetros por 
hora en menos de nove se-
gundos e consegue unha ve-
locidade máxima de 210 qui-
lómetros.  

Nos modelos diésel, os mo-
tores son 1.6 Duratorq de 95 e 
115 cabalos, unidos a unha 
caixa de 6 velocidades en to-
das as versións. Tamén hai un 
2.0 TDCi de 163 cv de potencia 
nas carrozarías Sedan 4 portas, 
Berlina 5 portas e Sport Break 
co equipamento Titanium.

Os consumos, segundo 
datos achegados polo fabri-
cante, son contidos. Nas ver-
sións de gasolina, combinan-
do cidade e estrada, son de 6 
litros por cada 100 quilóme-
tros. Pola súa banda, nas ver-
sións diésel, tamén sae un 
consumo combinado de 4,2 
litros para os motores de 95 e 
115 cv e de 5 litros no caso do 
propulsor de 163 cv.

O Focus vén de serie co 
Sistema de Control de Reparto 
do Par. Este novidoso meca-
nismo foi deseñado para me-
llorar a tracción, a adherencia 
e a axilidade nas curvas ao op-
timizar continuamente o par 
motor distribuído a cada roda 
dianteira para axeitarse ao 
amarre dispoñible para cada 
unha.

Motorizacións

Este modelo presénta-
se en tres acabados: Trend 
(básico) Sport e Titanium 
(tope de gama).

O acabado Trend in-
clúe, entre outros: ar acon-
dicionado, elevaxanelas 
eléctricos dianteiros, con-
trol de cruceiro, limitador 
de velocidade, faros anti-
néboa, sistema de repos-
taxe sen tapón Easy-Fuel, 
airbags (frontais, laterais e 
de cortina), radio CD MP3, 
Programa Electrónico de 
Estabilidade (ESP), Control 
de Tracción e Asistencia 

en Freadas de Emerxencia 
e peche centralizado con 
mando a distancia. 

O acabado Sport, adi-
cional ao Trend, posúe: 
suspensión deportiva, 
pedais de aluminio, la-
mias de aliaxe de 17 pol-
gadas, consola central 
Premium, axuste lumbar 
no asento do condutor, 
retrovisores exteriores 
térmicos e encartables de 
xeito eléctrico, spoiler tra-
seiro longo da cor da ca-
rrozaría e asentos diantei-
ros tipo deportivo. 

O Titanium achega, 
amais dos elementos das 
anteriores gamas, o se-
guinte: climatizador auto-
mático bizona, botón de 
arrinque Ford Power, faros 
con autoprendido de luces 
e limpaparabrisas auto-
mático, sensor de aparca-
mento traseiro, asistencia 
de arrinque en penden-
tes, detector de presión 
de pneumáticos, luces tra-
seiras con tecnoloxía LED, 
retrovisor interior auto-
crómico e repousabrazos 
central encartable.

Acabados

21 << Sprint Motor

Boa habitabilidade nas prazas traseiras
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■ FERnAnDO CuADRADO | TexTo

■ AuDI PRESS | TexTo

Por fóra
O Audi Q3 ten personali-

dade deportiva como amosa 
a súa grella Singleframe con 
esquinas superiores oblicuas 
ou os seus faros con feitura 
de cuña así como as grandes 
entradas de ar, mostra do 
potencial dos motores. 

Cunhas medidas de 4,39 
m de longo, 1,83 m de ancho 
e 1,60 m de alto, Audi  achega 
doce cores a elixir para a carro-
zaría deste modelo alén de cin-
co posibilidades de persona-
lización para as molduras en 
parachoques e pasos de roda. 
Dicir que a carrozaría deste SUV 
compacto é moi ríxida, segura 
perante impactos e ben cómo-
da desde a perspectiva acústi-
ca. O lixeiro deste Q3 responde 

á súa fabricación en aluminio 
(capó do motor e portón do 
maleteiro), cun peso de arredor 
de 1.500 kg. 

Por dentro
Xa no interior do Q3 cha-

ma a atención o arco deno-
minado wrap-around -que 
envolve a condutor e pasaxei-
ros- e a calidade que rodea 
todo o habitáculo, responsa-
bilidade da elegancia Audi. 
Poderanse elixir 5 cores para 
os acabados (negro, beige, 
marrón...), tres tipos de tapi-
zados (mesmo coiro) e inser-
cións decorativas en catro va-
riantes (madeira, aluminio...). 

A condución deste ve-
hículo reponde á máis pura 
lóxica: instrumentos que se 
len a primeira vista, equipo 
de son chorus con conexión 
Aux-in, climatizador, etc. Hai 
que mencionar a gran va-

riedade de elementos de 
alta tecnoloxía deste mo-
delo: computador de a bor-
do con programa de eficien-
cia, paquete de iluminación 
ambiental con LED, teito de 
cristal panorámico, paque-
te portaobxectos, asentos 
deportivos con regulación 
eléctrica e calefacción, cha-
ve de acceso e prendido do 
motor mediante un botón, 
volante de coiro de tres ra-
dios, sistema Adaptative 
light para os faros de xenón 
plus, asistente para luces de 
estrada, maleteiro de 460 li-
tros (aumenta até os 1.365 l 
ao encartar os asentos), en-
tre outras cousas.

motores
Este novo modelo terá ca-

tro propulsores a escoller, to-
dos de catro cilindros cunha 
cilindrada de 2,0 litros, inxec-

ción directa, turbosobreali-
mentación, mecanismo de 
recuperación de enerxía, sis-
tema de arrinque e parada. 
Así, dous motores serán gaso-
lina e un diésel; a cuarta mo-
torización -TDI- chegará ao 
mercado a finais de 2011. 

O 2.0 TFSI presentarase 
con 170 cv ou 211 cv. Pola 
súa banda, o 2.0 TDI achega-
rá 177 cv e máis adiante 140 
cv. Dicir que ámbolos dous 
motores -o TFSI e o TDI- po-
súen tracción integral per-
manente quattro.

Asemade, sinalamos que 
a versión 2.0 TDI de 140 cv 
monta tracción dianteira 
e a 2.0 TFSI quattro de 170 
cv combínase de serie cun 
cambio manual de 6 mar-
chas (que tamén vai incluído 
no modelo TDI de 140 cv).

Informar que os dous 
motores máis potentes -TDI 

   Audi Q3 SUV,  
Premium  
e compacto

• SPRINT 171.indd   22 18/05/11   12:43



de 177 cv e TFSI de 211 cv- 
asocian a tracción quat-
tro ao cambio S tronic de 
7 velocidades, coa posibi-
lidade de cambiar as mar-
chas no volante. Este cam-
bio S tronic trae novidades: 
se o condutor selecciona o 
modo efficiency no sistema 
Audi drive select, o cambio 
de dobre embrague abrirá 
o dito embrague nas fases 
de desaceleración para que 
o Q3 rode libre ao tempo 
que reduce o consumo. Si-
nalar que o Audi drive select 
dispón de catro xeitos de 
condución, alén de xestio-
nar o propulsor e os amor-
tecedores adaptativos op-
cionais. Porén, tamén hai 
que citar o tren de rodaxe 
do Q3 (con eixo traseiro de 
catro brazos, dirección asis-
tida electromecánica e po-
tentes freos) e os numero-

sos sistemas de asistencia 
que equipa este modelo, 
entre eles: o Audi side assist 
(cambio de carril con axuda 
de radar), o Audi active lane 
assist (corrección da direc-
ción ), o indicador de límite 
de velocidade ou o asisten-
te de aparcamento.

No eido do Infotain-
ment, Audi dota ao Q3 de 
varios sistemas: o MMI na-
vegación plus, o Bose Su-
rround System, o Bluetoo-
th online e un punto de 
acceso inalámbrico WLAN 
para conectarse a Inter-
net.

Por último, informa-
mos que o Audi Q3 chega-
rá aos concesionarios de 
España despois do verán, 
coa posibilidade de rea-
lizar pedidos a partir de 
xuño.

O prezo do Q3 é de 
29.900 euros. 

Audi dá no cravo ao 
escoller o nome do 
seu recen estreado 
modelo, o Q3. Pois 
o Q3 define a súa 
esencia arredor 

de tres alicerces: é 
SUV (vehículo de-

portivo utilitario ou 
todoterreo lixeiro), é 
Premium (de cate-

goría superior) e ten 
formato compacto 
(segmento C). Nas 
liñas que seguen 

iremos descubrin-
do polo miúdo 

todos os segredos 
que agocha o novo 
enxeño de Audi, o 

Q3.
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Imos aló!
Preparadas e preparados 

para comezar a nosa andai-
na, saímos de Santiago. O 
noso itinerario terá un to-
tal de 340 km, cun tempo 
estimado de 6 horas e 19 
minutos (cálculo feito sen 
paradas). O custo de com-
bustible será de arredor de 
49,87 euros para un vehículo 
diésel e de 51,44 euros para 
un de gasolina. A nosa estra-
da principal será a LU-633. 
Imos aló!

Primeira parada:
Portomarín (Punto B 
no Google maps)

A distancia de Compos-
tela a Portomarín é de 92,8 
km. Tempo estimado: 1 
hora e 43 minutos.

Deixamos Santiago e 
collemos a N-547 dirección a 
Arzúa, pasaremos por Meli-
de e Palas de Rei. Logo toma-
remos a estrada LU-633 que 
nos levará a Portomarín. 
O topónimo de Portomarín 
aparece xa no Códice Calix-
tino (s.XII) como Pons Minea 
ou ‘ponte do Miño’. Incluída 
dentro da Ribeira Sacra, Por-
tomarín é unha vila ordena-

da e moi vistosa, polas súas 
rúas escoitaremos múltiples 
linguas debido á grande 
afluencia de visitantes que 
pasan polo lugar camiño de 
Compostela. A súa disposi-
ción xeográfica lévanos cara 
a praza principal -a praza do 
Conde de Fenosa- presidi-
da pola figura monumental 
da súa igrexa-fortaleza de-
dicada a San Nicolao (século 
XII) e recoñecida como Mo-
numento Histórico Artístico. 
Cómpre dicir que en 1962, 
trala construción do enco-
ro de Belesar, Portomarín foi 
trasladada ao veciño Monte 
do Cristo, onde se recons-
truíron os edificios máis sen-
lleiros da vila, parte do seu 
patrimonio monumental foi 
levado pedra a pedra até o 
seu actual emprazamento 
(é o caso da citada igrexa de 
San Nicolao). Como curio-
sidade sinalar que nas tem-
padas en que baixa o nivel 
da presa aínda se poden ver 
os restos das antigas edifica-
cións, o malecón ou a ponte, 
escenario este do filme ga-
lego Crebinsky, arestora nos 
cinemas. Portomarín foi de-
clarado Conxunto Histórico-
Artístico en 1946.

Segunda parada: 
Sarria (Punto c)

Distancia Portomarín-
Sarria: 24,2 km. Tempo 
aproximado: 27 minutos. 

Partindo de Portomarín 
continuamos pola estrada 
LU-633 que nos guiará derei-

tos até Sarria, pasando polo 
núcleo de Paradela, a medio 
camiño entre unha vila e a 
outra.  

Sarria é o punto central 
da nosa viaxe, unha vila aco-
lledora, moi vinculada á tra-
dición Xacobea e de grande 
puxanza no eido do moble 
antigo e moderno, cemen-

■ SOnIA PEnA | TexTo

■ MIGuEL CuMBRAOS | FoTos e inFormación engadida

Recuperando o pracer esquecido de conducir e indo 
en senso contrario ao percorrido do Camiño de San-
tiago, metémonos de cheo no miolo do que iremos 
descubrindo: Portomarín, Sarria, Samos, Triacastela 

e O Cebreiro serán o motor que nos impulse neste 
novo capítulo da Peaxe aberta.

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627

SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

Esta Peaxe aberta seguirá marcada pola nosa arela de rodar 
por estradas secundarias. No caso que nos ocupa, a ruta cons-
tará basicamente dunha soa estrada (LU-633), que será o eixo 
central do noso percorrido. Trátase dunha vía en bo estado que 
atravesa Lugo pola metade e que coincide, no seu trazado, co 
Camiño de Santiago. Malia que xa despedimos o Ano Santo, al-
biscaremos peregrinos de todas as nacionalidades que, coma 
nós, escollen calquera época do ano para viaxar na busca dun 
ben común: a beleza da nosa terra. 

Aceptando de bo grao a limitación de velocidade e o maior 
tempo empregado que isto supón, emprendemos a nosa aven-
tura coa mente posta na recompensa que nos agarda. Unha 
recompensa que atoparemos representada a xeito de paraxes 
naturais, patrimonio, bosques autóctonos, vilas, prados, ríos 
como o Miño e os Ancares de pano de fondo. 

Partimos de Compostela esquivando as autoestradas para atoparnos co  interior de Lugo

A descuberta de Sarria e a súa contorna

Peregrinos atravesando a rúa maior de Sarria
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to, envasado de augas mi-
nerais e cárnico. Alén disto,  
Sarria puxo rumbo hai anos 
cara a modernidade, de aí 
que combine unha zona ve-
lla ben conservada -aínda 
que miúda- con todo tipo 
de novas urbanizacións in-
zadas dunha chea de espa-
zos para o lecer e un salien-
table núcleo comercial con 
bos servizos turísticos. Ase-
made, a vila conta cun im-
portante patrimonio mo-
numental, concentrado na 
parte máis antiga e alta do 
núcleo. Bo exemplo disto 
é a igrexa de San Salvador 
(s.XIV) con elementos góti-
cos e románicos ou o Antigo 
Hospital de Santo Antonio 
(s.XVI), hoxe sede do Xulga-
do, onde os peregrinos pa-
saban a noite antes de re-
tornar aos seus fogares. O 
convento dos Mercedarios 
ou da Magdalena (s.XIII) é 
outro dos lugares de reco-
mendada visita, de estilo 
románico gótico foi funda-
do por frades italianos. Se 
nos achegamos á parte alta 
da vila, poderemos apreciar 
a maxestosa Torre da vella 
fortaleza de Sarria, cos seus 
14 m de alto foi erixida no 
século XIII, logo destruída 
polos Irmandiños (s.XV) e 
reconstruída máis tarde. 

terceira parada: 
Samos (Punto d)

Distancia Sarria-Samos: 
12,1 km. Tempo estimado: 
19 minutos.

Saímos de Sarria pola rúa 
Calvo Sotelo, non abandona-
mos a LU-633 que nos dirixi-
rá pola estrada Sarria-Samos 
ao noso destino. Ao igual que 
moitos peregrinos, faremos 
unha pequena parada en Sa-
mos para coñecer de preto 
o seu mosteiro. Fundado na 
época visigoda, o mosteiro 
abrangue diferentes estilos 
(gótico, renacentista, románi-
co e barroco) e atraerá a nosa 
atención non só polo vasto 
das súas proporcións, senón 
pola firmeza dos seus edifi-
cios feitos con lousa. Informar 
que o interior do mosteiro de 
Samos pode ser visitado de 
luns a domingo atendendo a 
un horario fixado que atopa-
remos no mesmo mosteiro. 

cuarta parada: tri
castela (Punto e)

Distancia Samos-Tria-
castela: 10,1 km. Tempo 
aproximado: 12 minutos.     

Despedímonos de Samos 
e seguimos na LU-633, colle-
mos a estrada de Samos-Tria-
castela que nos fará chegar 
“sans e salvos” á nosa meta. 
Entramos en Triacastela pola 
Avenida de Castela. Do mes-
mo xeito que Samos, Triacas-
tela -na súa orixe co signifi-
cado de “Tres Castros”- forma 
parte da comarca de Sarria e 
defínese por ser unha vila re-
ceptora de peregrinos como 
demostra a existencia do al-
bergue que teñen. Entre o ir 
e vir de xentes tamén posúe 
Triacastela un miradoiro para 

divisar dende as alturas o re-
bulir da contorna. Situado a 2 
km (na aldea de Lamas) está 
o Miradoiro de Lamas, desde 
aló veremos os vales de La-
mas e Vilavella, os montes Re-
boiro, Castro, O Furco ou a Se-
rra do Caldeirón, todos cunha 
altura que supera os mil me-
tros de altura.

Quinta parada: Pedrafita
do cebreiro (Punto F)

Distancia Triacastela-
Pedrafita do Cebreiro: 28,7 
km. Tempo estimado: 30 mi-
nutos.

Arrincamos de Triacaste-
la cara a Pedrafita, sen per-
dermos a LU-633, e imos pola 
estrada que leva de Samos a 
Pedrafita. Deste xeito chega-
remos sen problema ao noso 
derradeiro destino. Pisamos 
o chan da comarca dos Anca-
res e pechamos a nosa viaxe: 
dirixímonos cara o Cebreiro, 
a catro km e medio desde a 

capital municipal (camiño de 
Triacastela). De novo mestura-
rémonos cos viandantes que 
van de peregrinaxe a Santiago 
pois o Cebreiro serve de acu-
billo aos peregrinos que fan 
o Camiño. Nesta aldea é po-
sible facer unha viaxe no tem-
po, xa que alí conservan un 
tesouro da nosa arquitectu-
ra popular: as pallozas. Tráta-
se dun conxunto de vivendas 
prerromanas con feitura oval 
e muros de lousa ou granito, 
a cuberta é de palla de centeo 
(denominada “colmo”). No Ce-
breiro consérvanse seis pallo-
zas, varias convertidas en mu-
seos e unha en refuxio para os 
peregrinos.

…a vila máis grande do 
Camiño de Santiago en 
Galicia, é o quinto con-
cello máis poboado da 
provincia de Lugo. Con 
arredor de 10.000 habi-
tantes, a súa relevancia é 
debida á chegada do ca-
miño de ferro a finais do 
século XIX, á súa relación 
co sector gandeiro e dos 
mobles, á salientable ac-
tividade vinculada coas 
antigüidades, alén da xa 
citada pegada económi-
ca ligada ao Camiño, so-
bre todo no eido hosta-
leiro. Cómpre dicir que 
as orixes da Sarria actual 
e dos seus arredores da-
tan do Neolítico, época na 
que a zona xa estaba ha-
bitada como proban os 
restos arqueolóxicos (má-
moas, castros...) que aínda 
se poden ver no lugar.

o noso percorrido a  
ollos do Google maps

Sarria…A descuberta de Sarria e a súa contorna

mosteiro de Samos
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Vilariño asinou no rali da casa a primeira vitoria da tempada

■ IVán MARAnTES | TexTo e FoTos

A proba celebrada na co-
marca da Ulloa estivo marca-
da pola igualdade e por unha 
climatoloxía cambiante que 
facía moi complicada a elec-
ción dos pneumáticos. Luís 
Penido comezou liderando a 
carreira e remataba o bucle 
matinal na cima da clasifica-

ción, iso si, con Ares e Vilari-
ño de perseguidores metidos 
nun pano de 10 segundos. 

No primeiro treito da tar-
de, Iván Ares -cun vehículo 
máis moderno- arrebatába-
lle o liderado ao composte-
lán Penido e, de seguida, al-
ternábase con Vilariño ao 
fronte da clasificación até 
que este último, tirando pro-
veito dunha picada de Ares 
no penúltimo tramo, sacaba 
a vantaxe precisa e anotába-
se o triunfo.

A segunda posición aca-
dada polo piloto da escuda-
ría Lalín-Deza, Iván Ares, uni-

do ás ausencias de Bamartí 
e Burgo, permitíanlle a este 
abrir un pequeno furado na 
clasificación do certame ga-

lego. Luís Penido -segundo 
do Campionato- é polo de 
agora o único que inqueda  
a Ares, á fronte do mesmo.

26 Sprint Motor >> Ralis
IV Rali Comarca da Ulloa

Luís Vilariño vence na casa
Penido volve dar a badalada cun terceiro posto

O piloto de Palas de 
Reis -Luís Vilariño- 
aos mandos dun 

Mitsubishi Lancer, 
conseguiu o triunfo 
que levaba buscan-
do varias tempadas. 
Iván Ares afianzouse 
como líder do Cam-
pionato ao rematar 
na segunda praza. 

Pola súa banda, Luís 
Penido -en primeiro 

lugar ao longo de 
boa parte da ca-

rreira- volvía subir 
ao podio, esta vez 

sendo terceiro.

ares- Pintor están a ter a regularidade que lles faltaba a pasada tempada
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Os irmáns Pais cumpriron o 
seu obxectivo: finalizar na cuar-
ta posición da xeral e facer-
se coa vitoria na Copa Top Ten 
Driver de Galicia. A menos dun 
segundo deles chegaba Fer-
nando Rico, obtendo a quinta 
praza da xeral e a segunda da 
Copa Top Ten de Galicia. 

Roberto Blach, que estaba 
chamado a ser un dos prota-
gonistas do rali co Skoda WRC, 
viuse obrigado a abandonar 
despois do quinto treito por 
mor dun proceso infeccioso. 

Tamén hai que salientar 
as ausencias de: Sergio Valle-
jo (Lotus Exige), Pedro Burgo 
(Focus WRC) e Martínez Ba-
rreiro (Escort WRC), serios can-
didatos a loitar polo éxito.

Na xa veterana Copa 
RACC, a vitoria final foi para 
Fran Oviedo, seguido de San-
ti Martínez e de Celestino Igle-
sias. Emporiso, Francisco Lago 
-que renunciaba por proble-
mas coa caixa de cambios- se-
gue a ser o líder do Campio-
nato.

David García Sanjuan, aos 
mandos dun Peugeot 106, si-
tuouse dende o comezo na 
primeira posición entre os 
participantes da Kumho e 
venceu sen oposición. A Copa 
Racing Sport foi parar ás mans 
de  Fernando Lorenzo.

27Ralis << Sprint Motor

Penido-otero ratifican o seu bo intre con outro podio

david Gran-
dal progresa 

axeitada-
mente  na 

top ten 
driver

o triunfo 
de Fran 

oviedo dá-
lle emoción 

á racc

matías Souto con-
segue, por primeira 
vez na ulloa, rema-

tar a tempada

Aire fresco
un tercio de probas xa consumiu 
o galego de ralis, que desta volta 
preséntase emocionante e reñido, 
non cedendo un ápice no seu nivel, 
vista a calidade de coches presen-
tes en Lalín, noia e A ulloa.

A estas alturas de curso xa 
hai material para facer as iniciais 
lecturas. Cecais a primeira sexa a 
frescura aportada polos gañado-
res nos tres ralis, que desta volta 
aumentan a lista de vencedores 
habituais. Ares, primeiro en La-
lín e noia, Vilariño, vencedor na 
ulloa, estreáronse como triunfa-
dores neste exercicio, o que é de 
agradecer, pois na variedade está 
o gusto, téndese a dicir.

Outro feito importante é 
a emoción. En escasos segun-
dos decidíronse as tres carreiras, 
o que demostra o axustado dos 
tempos, a igualdade de pilotos 
e máquinas, como se loita qui-
lómetro a quilómetro nas nosas 
cronometradas. Vitorias que foron 
para uns, pero que tranquilamen-
te poderían ser para outros visto o 
visto no mollado asfalto de Lalín, 
nas bonitas especiais do Barban-
za e nos rápidos treitos da ulloa.

Dous apuntes máis nesta 
lectura. Dunha banda que a fia-
bilidade da mecánica resulta de-
terminante. E senón que llo pre-
gunten a Luís Penido, cun coche 
desfasado, pero que ben levado 
é gañador. Ou a Burgo e Bamar-
ti, con unidades WRC para liderar 
con claridade, que ven como can-
do a técnica traiciona as mans, 
por moitas que se teñan, non con-
tan. E doutra, por suposto, que os 
regulamentos sexan cumpridos a 
raxatabla e o acto de verificar rea-
lice a súa correcta función. Polo 
simple ben do automobilismo ga-
lego, en moitas cousas envexa do-
utros autonómicos.

MIGuEL CuMBRAOS

A pé de treito
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PAÍS PROVINCIA

4 de xuño Campionato Galego de Supercross de Brins Supercross Brins-Ames A Coruña España

4 de xuño Slalom Cidade de Santiago Slalom Santiago de Compostela A Coruña España

4 de xuño Copa Galega de Trial Infantil Mondoñedo Trial Mondoñedo Lugo España

4 de xuño Copa de España de Velocidade Clásicas Cartaxena Velocidade Cartaxena Murcia España

4-5 de xuño Rali Rías Baixas Asfalto Vigo Pontevedra España

4-5 de xuño Subida ao Castro de Beiro Montaña Castro de Beiro Ourense España

4-5 de xuño Premi Ara Lleida Autocross Mollerussa Lleida España

4-5 de xuño Circuíto de Camións de Albacete Circuítos Albacete Albacete España

4-5 de xuño Circuíto Peugeot de Albacete Circuítos Albacete Albacete España

4-5 de xuño Circuíto Prototipos de Albacete Circuítos Albacete Albacete España

4-5 de xuño Circuíto Resistencia de Albacete Circuítos Albacete Albacete España

4-5 de xuño Circuíto Superleague de Assen Circuítos Assen Drenthe Países Baixos

4-5 de xuño Mundial Outdoor de Xapón Trial Circuíto de Twin Ring Motegi Xapón

5 de xuño Copa Galega de Trial Clásicas Mondoñedo Trial Mondoñedo Lugo España

5 de xuño Campionato Galego Velocidade Scooters e MiniGP de Forcarei Velocidade Forcarei Pontevedra España

5 de xuño Campionato do Mundo Velocidade -MotoGP- Catalunya Velocidade-MotoGP Barcelona Barcelona España

5 de xuño G.P. de Catalunya Mundial Motos Circuíto de Catalunya, Montmeló Barcelona España

6 de xuño Karting A Pastoriza Karting A Pastoriza (comarca da Terra Chá) Lugo España

10 de xuño Campionato de Motociclismo FIM Motocamp de Glastonbury Velocidade Glastonbury Reino Unido

11 de xuño Autocross de Bergantiños Autocross Carballo (comarca de Bergantiños) A Coruña España

11 de xuño Campionato do Mundo de Enduro de Fethiye Enduro Fethiye Muğla Turquía

11-12 de xuño Rali Cidade de Narón Rali Asfalto Narón A Coruña España

11-12 de xuño Subida a San Emiliano Montaña San Emiliano, Allande (Asturies) España

11-12 de xuño Legend Historic Rali Hist. Reg.+Velocidade Santander Cantabria España

12 de xuño Campionato de España de Quadcross Onda Quadcross Onda Castelló España

12 de xuño Copa de España de Trial Clásicas Ripoll Trial Ripoll Girona España

12 de xuño G.P. de Gran Bretaña Mundial Motos Circuíto de Silverstone Reino Unido

12 de xuño Superbikes San Marino Superbikes Misano (Misano Adriático) Italia

13 de xuño G.P. de Canadá Fórmula 1 Circuíto Gilles Villeneuve, Montreal Quebec Canadá

16-19 de xuño Rali Acrópolis ou Rali de Grecia Ralis Atenas Grecia

18 de xuño Copa Dagans de Supercross Morgadáns Supercross Morgadáns- Gondomar Pontevedra España

18 de xuño Campionato de Europa de Trial/ Copa Junior/ Copa +40 Trial Pobladura de las Regueras León España

18-19 de xuño Rali de Touro Rali Terra Touro (comarca de Arzúa) A Coruña España

18-19 de xuño Trial da Estrada Todoterreo A Estrada Pontevedra España

18-19 de xuño Rali de Ourense Asfalto Ourense Ourense España

18-19 de xuño Circuíto European Produción de Brno Circuítos Brno Rep. Checa

18-19 de xuño Circuíto Superleague de Nürburgring Circuítos Nürburgring Alemaña

19 de xuño Slalom de Valga Slalom Valga (comarca de Caldas) Pontevedra España

19 de xuño Campionato do Mundo de Enduro de Meteora Enduro Meteora Grecia

19 de xuño CEV Buckler Circuit de Catalunya Velocidade Circuit de Catalunya, Montmeló Barcelona España

19 de xuño Cto. do Mundo de Motocross MX1- MX2 de La Bañeza Motocross MX1- MX2 La Bañeza León España

19 de xuño Cto. do Mundo de SBK/ Supersport Motorland Aragón SBK/Supersport Motorland Aragón (Alcañiz) Teruel España

19 de xuño Cto. do Mundo de Trial/ Copa Junior/ Copa Mozos 125 Trial Pobladura de las Regueras León España

19 de xuño Copa Superstock 1000/ UEM Cto. de Europa STCK 600  Velocidade Motorland Aragón (Alcañiz) Teruel España

19 de xuño Campionato de Europa de Motocross EMX2 de La Bañeza Motocross EMX2 La Bañeza León España

19 de xuño Campionato do Mundo de Superbikes de España, Aragón Superbikes Motorland Aragón (Alcañiz) Teruel España

19 de xuño Mundial Outdoor de España Trial Pobladura de las Regueras León España

25 de xuño Pirelli Superstock Series Velocidade Circuíto de Monteblanco Huelva España

25-26 de xuño Circuíto F3 Spa Circuítos Spa Lieja Bélxica

25-26 de xuño Circuíto GP Open Spa Circuítos Spa Lieja Bélxica

26 de xuño Autocross O Castro Autocross Rianxo A Coruña España

26 de xuño Concentración de Turismos de Santiago Concentración Santiago de Compostela A Coruña España

26 de xuño Campionato de España de Motocross MX2 La Bañeza Motocross MX2 La Bañeza León España

26 de xuño Campionato de España de Motocross MXElite La Bañeza Motocross MXElite La Bañeza León España

26 de xuño Kawasaki Team Green Cup La Bañeza Motocross La Bañeza León España

26 de xuño Mundial Outdoor de Andorra Trial Sant Julià de Lòria P.  de Andorra

26 de xuño G.P. de Holanda Mundial Motos Assen Drenthe Países Baixos

26-27 de xuño Gran Premio de Europa- GP2 Series GP2 Circuíto Urbano de Valencia Valencia España

27 de xuño G.P. de Europa Fórmula 1 Circuíto Urbano de Valencia Valencia España

26-28 de xuño Subida á Estrada Montaña A Estrada A Coruña España

Calendario  
de  probas XUÑO 2011
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Voltas… e voltas
Fuertes, primeiro líder. O nacional de terra, agora 
con formato ralis e raids, arrincou  sen un calenda-
rio fixo na localidade cordobesa de Palma del Río. 
Entre os coches da primeira modalidade triunfo 
sen paliativos para o Lancer EVO X do madrileño 
Óscar Fuertes, nunha proba marcada polos condi-
cionantes climatolóxicos, correspondendo a Fran-
cesc Termens a primeira praza na segunda.

O terceiro. na manga inaugural do por-
tugués de ralis o mellor foi Moura, co-
rrespondendo esta posición a Meireles 
na cita do mundial que tamén contaba 
para o certame luso, disputada no Al-
garve. Chuvia a esgalla na terceira cita, 
disputada na Serra de Fafe, onde o me-
llor foi Vitor Lopes aos mandos dun afi-
nado Subaru Impreza.

■ MIGuEL CuMBRAOS | TexTo
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Voltas… e voltas
Dous de dous. Para Miguel Fuster no estatal de asfalto. O piloto de Benidorm 
resultou ser o mellor na segunda carreira do ano, que tivo como escenario as 
Illas Canarias. Fuster mandou sen problemas entre os habituais do nacional 
seguido do luso Magalhães e do catalán Pons, mentres que o lucense Sergio 
Vallejo acadaba a quinta posición obtendo deste xeito os primeiros puntos co 
seu novidoso Lotus Exige.

Haninen ao final. A carreira canaria tamén contaba para o IRC -que tras Mon-
te Carlo visitaba a península por primeira vez- na cita que achega España. 
Interesante pelexa pola cabeza durante todas as xornadas de competición, 
solventada no derradeiro intre a prol do finés Haninen -ao volante do com-
petitivo Skoda Fabia- coche que tamén ocupou a segunda praza con Kopec-
ky, sendo o Peugeot 207 do belga neuville terceiro.

Difícil. Así foi o triunfo do experimentado piloto donostiarra Andrés Vilariño na cita 
inaugural do campionato de Galicia de montaña, disputado na localidade ponte-
vedresa de Vila de Cruces. Vilariño venceu coa súa barqueta norma, sendo escolta-
do polos galegos Toño Varela e José Antonio Gómez. O lucense Iglesias resultou ser 
o mellor no apartado de turismos, co seu coñecido EVO VIII.

A quenda de Alen. O piloto finés, ben louvado no Mundial dos oitenta, foi 
unha das estrelas convidadas no senlleiro RacingShow novaCaixaGalicia que 
tivo como punto de encontro o recinto feiral vigués de Cotogrande, xunto ao 
sueco Stig Blomquist. Alen levouse a vitoria, sendo acompañado no podio fi-
nal polos portugueses José Pedro Fontes e Manuel Ignacio.

Variedade. Recuperouse para o automobilismo galego o circuíto do Porriño, 
que acolleu a terceira manga do galego de karting. na pista do sur ponte-
vedrés houbo un pouco de todo no que se refire aos vencedores das catro 
categorías en relación coas dúas probas anteriores. Deste xeito, Javier Suá-
rez triunfou en alevín, como José Luís Vilar fixo en cadete, repetindo Seijo en 
Kz30 e liderando Jul en X30.

Máis líder. Igual que domina no galego de asfalto Iván Ares fai outro tanto no 
de autocross, máis polo miúdo: na categoría de kartcross. Cun motor cedido 
polo seu amigo e rival José novo, o de Cambre venceu no derradeiro intre na 
carreira de Arteixo, a segunda cita do galego da modalidade. ángel Pérez -en 
menos de 1600 cc- e Juan Guerra -na cilindrada superior- venceron tamén 
na catedral do autocross autonómico.
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Bos comezos para os pilotos galegos

Outro tanto do mesmo fixo o compostelán Pedro Castañón Jr. na segunda reunión do 
estatal de prototipos. O seu Silver traizoouno na primeira parte do Jarama, pero o san-
tiagués recuperouse desta situación e venceu con clase na segunda, deixando ben claro 
que é un dos candidatos ao título final.

E para non desentoar esta racha de caixóns o lucense Alonso Liste fíxose cun na reunión 
inaugural da Mini Challenge. Sen descartar do todo a F2, onde compite do mesmo xeito 
o ourensán Abadín, Alonso Liste derivouse agora aos pequenos e eficaces Mini. En Por-
timão -escenario da carreira inaugural- resultou terceiro na primeira manga, obtendo 
igualmente a quinta e novena praza nas outras dúas da fin de semana.

Quen tamén acadou en Madrid un podio (en concreto a segunda praza), foi Juan Cam-
pos -o piloto de Cerdedo- que aposta de  novo pola Challenge Peugeot dentro da Copa 
de España de Resistencia. Cada día máis rápido co seu 207, Campos rematou cuarto na 
primeira carreira, pelexando polo triunfo absoluto na segunda, onde finalmente obtivo 
a medalla de prata tras Gerardo González.

A inexperiencia está, loxicamente, influíndo no rendimento do ourensán José Luis Aba-
dín, máis aínda nun certame como é a F-2. na segunda reunión, celebrada no trazado 
francés de Magny Cours, un accidente nas tandas libres condicionou a súa fin de sema-
na. Abadín veuse obrigado a abandoar na primeira carreira, pero foi quen de facer unha 
boa remontada na segunda, onde rematou no posto decimosexto.

Foi o caso do pontevedrés Celso Míguez, que desta volta aposta polo estatal de GT. na primeira proba -celebrada no circuíto de Valencia- 
unha avaría no embrague obrigouno a abandonar na carreira inicial, desquitándose Míguez na segunda, que venceu con autoridade 
ao volante do seu Ferrari.

Non cambian as tornas para os galegos habituais do automobilismo en pista, que teñen que facer as 
maletas para adestrar e competir, pois ben coñecida é a ausencia dun circuíto na nosa comunidade. Isto 

non supón atranco ningún para que as vitorias cheguen, algunhas delas nas primeiras mangas, en novas 
modalidades e albergando esperanzas de facelo moi ben tra-lo comezo do ano.
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Ao contemplar o Ami 6, o 
primeiro que chama a atenci-
ón é a súa lúa traseira investida 
que une, cun ángulo imposible, 
o teito do vehículo coa porta 
do maleteiro. Aínda que poida 
parecer o último capricho es-
tético do deseñador Flaminio 
Bertoni, autor doutros mode-

los míticos da marca como o 
Traction, o 2 CV e o DS, o certo 
é que foi unha solución práctica 
a un problema de espazo: era a 
única maneira posible de man-
ter, dada a lonxitude do coche 
(3,865 m), unha silueta de tres 
corpos garantindo unha habi-
tabilidade óptima na fila trasei-
ra. En setembro de 1964, lanza-
ríase unha versión break, máis 
convencional.

Baixo o capó, o Ami 6 reto-
mou a tecnoloxía do lendario 
motor de dous cilindros refri-
gerado por aire dos 2 CV, cun 
aumento da súa cilindrada ata 
os 602 centímetros cúbicos e 
unha potencia máxima de 22 
cv, que iría evolucionando para 
terminar a súa carreira con 35 
cv. Equipado cunha caixa de 
velocidades de 4 marchas, o 
seu consumo de carburante 
era de 6 litros aos 100 quilóme-
tros e a velocidade máxima de 
105 km/h.

O Ami 6 tiña ás mulle-
res modernas como públi-
co obxectivo principal: un dos 
seus primeiros catálogos dirixí-
ase directamente a elas baixo 
o título “Para vostede, Señora”. 
Ata a súa substitución polo Ami 
8, comercializado como C8 en 
España, vendéronse ao redor 
de 1.039.000 unidades entre 
1961 e 1969, converténdose no 
vehículo máis vendido no mer-
cado francés en 1966.

Oferta válida i10 1.1 GL Classic con AA

NOMBRE DEL CONCESIONARIO. Tel. XXX XXX XXX. Calle. Localidad. 
Gama i10: Emisiones de CO2 (g/km): 114-129. Consumo mixto (l/100 km): 4,8-5,5. Gama i30: Emisiones de CO2 (g/km): 115-152. Consumo mixto (l/100 km): 4,3-6,5.
*Sujeto a las condiciones del “Compromiso HYUNDAI” disponible hasta el 31 de diciembre de 2011. Consulta en tu Concesionario y en la web www.hyundai.es. Plan Triple Confianza disponible para todos los vehículos de la gama excepto Santa Fe e ix55. 5 estrellas Euro NCAP concedidas 
a i30. **Financiación para modelo Hyundai i10 1.1 GL Classic AA Incl. IVA, transporte, impto. matriculación, dto. promocional, aportación de concesionario, Plan de Fidelización Hyundai, ofrecida por Santander Consumer EFC, SA, PVP 7.990€. Entrada 2.343,04€, 36 cuotas de 30€ y  
84 cuotas de 87€. Plazo 120 meses. Comisión de apertura contado (1,50%): 84,70€ y comisión de estudio contado (1,50%): 84,70€. TIN ANUAL: 6,97%. TAE: 7,82%. Precio total financiado de 10.900,44€. El TIN y la TAE podrán variar en función del día de la firma del contrato y de la fecha de 
pago de las cuotas. Oferta sujeta a la aprobación de la entidad de crédito. Modelos visualizados: Nuevo i10 Comfort e i30 Style. Oferta válida hasta 31 de julio de 2011.

www.hyundai.es

Por 1€ al día puedes llevarte todo un Hyundai.  
Porque acceder a la máxima calidad, por 
fin está al alcance de todos.

COMPROMISO HYUNDAI
 5 años de garantía sin límite de km.
 5 años de asistencia en carretera
 5 años de Control Preventivo
 Si tu Hyundai no te convence 
nos lo devuelves con toda confianza

Conducir un Hyundai 
por 1€ al día es posible.Nunca 1€ te llevó tan lejos.

FALDON_DT_249x87_1E.indd   1 12/05/11   16:19

Pg. Costa Vella – Santiago de Compostela - 981 897 546/7 • Avda de Finisterre, 273 – Pg de la Grela (A Coruña) - 981 145 845 • Rotonda de Catabois, nº 642 (A Coruña) - 981 370 524 • ventas.ier@redhyundai.com – www.autosfernandez.com

Un servizo para que os condutores teñan o automóbil en óptimas condicións

En 1961, a gama de Citroën tiña unha brecha 
inabarcable pola que milleiros de clientes 

decantábanse por modelos da competencia. Para 
cubrir o oco entre o innovador e elitista Citroën 
DS (“Tiburón”) e o popular e espartano “Dous 

cabalos” a marca francesa lanzou o Citroën Ami 
6, unha berlina orixinal que pretendía, ademais, 

atraer á clientela feminina.

Orixinalidade en busca
 do público feminino

Citroën AMI 6
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