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Alfa Romeo Giulietta TCT

Máis comodidade e menos consumo

Renault Fluence
Eléctrico, ecolóxico e, ademais, económico

• SPRINT 183.indd   1 18/05/12   13:47



Renault presentou en 
Valladolid a Fundación Re-
nault para a Mobilidade 
Sostible (FRMS). Unha insti-
tución que ten como obxec-
tivo sensibilizar, educar e fo-
mentar a investigación na 
mobilidade sostenible así 
como unila a actividades 
culturais, potenciar e mello-
rar a seguridade viaria e fa-
vorecer que ninguén quede 
excluído da nova mobilida-
de. O piloto de Fórmula 1, 
integrante da escudería Wi-
lliams, Pastor Maldonado, 
foi o encargado de apadri-
nar a Fundación.

A Fundación Renault 
para a Mobilidade Sostible 
enmárcase dentro da po-
lítica de Responsabilidade 
Social Corporativa do Gru-

po que ten como priorida-
de facilitar o acceso á mo-
vilidade sostible para todos, 

protexer o medio natural e 
promover a igualdade de 
oportunidades a través da 

educación e de iniciativas 
que fomenten a diversida-
de. Renault puxo en mar-
cha esta Fundación para a 
Mobilidade Sostible co fin 
de dar resposta ás inque-
danzas que están xurdindo 
na sociedade actual. O cam-
bio de mentalidade e de 
comportamento de todos 
os actores implicados no 
transporte por diminuír o 
impacto ambiental fixo que 
a marca queira, a través des-
ta institución, dar un paso 
máis aló da súa actividade 
empresarial. Para iso van-
se desenvolver actividades 
que promovan a divulga-
ción, investigación e forma-
ción en mobilidade sostible, 
seguridade viaria, medio 
natural e diversidade.

Noyamotor, o concesio-
nario de Chevrolet Volt para 
a zona noroeste, xa dispón 
da primeira unidade do es-
perado vehículo eléctrico 
de autonomía estendida.

Esta primeira unida-
de presentouse en exclusi-
va, no stand de Chevrolet, 
no Salón do Automóbil de 
Vigo.

O Volt, é un vehículo re-
volucionario, deseñado por 
Chevrolet. Trátase dun au-
tomóbil con tracción 100% 
eléctrica, que dispón de 
dúas fontes de enerxía para 
o seu funcionamento, elec-
tricidade e motor de com-

bustión. Recargar as bate-
rías son de 4 a 6 horas, en 
funciòn da toma de alimen-
tación.

Dispón de catro mo-
dos de condución. O Volt, 
ten catro grandes prazas 
para os ocupantes, un orixi-
nal deseño interior con am-
bientes brancos que evocan 
luxo e comodidade e equi-
pamientos de alto nivel; en 
definitiva “o coche eléctrico 
para grandes viaxes”.

Ademais é un vehícu-
lo seguro, 5 estrelas Euro 
Ncap. Este novo Chevrolet, 
sae ao mercado coa garan-
tía, da que dispón toda a 

gama da marca, de 3 anos ó 
100.000 kms e ademais con 
3 anos de asistencia en es-
trada 24 horas e 8 anos ó 
160.000kms para as bate-

rías de litio. Ten un prezo de 
43.425€ e unha subvención 
estatal de 4.000€.

O 061 está levando a cabo 
unha sectorización de tras-
lados nas principais cidades 
de Galicia que consiste nun-
ha distribución protocolizada 
dos hospitais de destino dos 
feridos por accidentes de trá-
fico e laborais. Urxencias Sani-
tarias de Galicia-061 ten como 
cometido asegurar a maior ra-

pidez de resposta ante calque-
ra situación de emerxencia sa-
nitaria que se produza dentro 
da ampla e complexa xeogra-
fía galega.

O obxectivo desta reor-
ganización da sectorización 
é ordenar os recursos dispo-
ñibles e as cargas de traballo, 
desconxestionar os servizos 

de urxencias dos hospitais do 
Servizo Galego de Saúde e di-
minuír os tempos de espera 
dos pacientes. A sectorización 
se está a implantar por zonas 
sanitarias de forma paulati-
na. A sectorización da zona de 
Vigo ven funcionando dende 
hai anos, e acábase de poñer 
en marcha na de Pontevedra.

Coma sempre, os criterios 
que se tiveron en conta para 
a sectorización baseados nos 
principios de eficiencia e equi-
dade para a poboación galega, 
son a gravidade do paciente, o 
tempo de traslado e distancia 
ao centro sanitario tendo en 
conta as vías de acceso a cida-
de. O obxectivo é diminuír os 
tempos co conseguinte bene-
ficio para o paciente, así como 
unha operatividade máis rápi-
da da ambulancia.
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■ eMIlIO blAncO | TexTo

O sector asegura que 
a automoción recibiu “un 
novo golpe” en abril. Os re-
sultados reflicten que as 
vendas baixaron un 5,8 por 
cento o mes pasado en Ga-
licia, ó se venderen 2.338 co-
ches. Unha cifra negativa, 
aínda que hai un dato po-
sitivo dentro da crise que 
atravesa este segmento de 
actividade. As vendas crece-
ron un 5,5 por cento na pro-
vincia de Pontevedra. Malia 
todo, este dato non abon-
da para frea-la sangría que 
segue atenazando ó sector 
galego. As matriculacións 
baixaron un 12,8 por cento 
en Ourense e un 11 en Lugo. 
Ademais, na provincia co-
ruñesa, a tradicionalmente 
máis activa no eido comer-
cial, as vendas descenderon 
un 10 por cento.

No conxunto de España, 
abril foi un mes desastroso. 
O mercado da automoción 

baixou un 21,7 por cento, ó 
saíren dos concesionarios 
56.250 vehículos novos. O 
segmento de vendas a par-
ticulares acumula xa 22 me-
ses de caídas consecutivas 
e ningún indicador parece 
sinalar que a situación vaia 
mudar en breve. Tódalas co-
munidades autónomas so-
fren a desfeita. Euskadi foi 
a que mellor se comportou 
o mes pasado, ó perder un 
2,8 por cento das vendas 
respecto ó mesmo mes de 
2011. Pola contra, as Balea-
res sumaron unha arrepian-
te caída do 59,3.

Vulnerabilidade
A patronal apunta por 

primeira vez en varios me-
ses a “vulnerabilidade” das 
fábricas españolas ante esta 
situación da actividade co-
mercial. Fontes do sector si-
nalan que as fábricas poden 
verse  sacudidas nos próxi-
mos meses por máis re-
cortes na produción e  nas 

condicións laborais dos tra-
balladores. Afirman que “a 
exportación de vehículos xa 
se está resistindo pola ralen-
tización nos mercados euro-
peos”.

Os concesionarios abon-
dan neste pesimismo. O pre-
sidente da asociación de co-
mercializadores (Ganvam), 
Juan Antonio Sánchez To-
rres, sinala que as matricu-
lacións “marchan peor do 
inicialmente previsto debi-
do á entrada dunha nova re-
cesión e á política de axus-
tes presupostarios”. Sánchez 
Torres cre que iso “fai pen-
sar que o volume de ven-
das para 2012 podería que-
dar mesmo por debaixo das 
780.000 unidades, un 3,5 por 
cento menos có o ano pasa-
do”. Así mesmo, os donos dos 
concesionarios admiten que 
cada vez teñen que recorrer 
máis ás automatriculacións 
para conseguir ó remate do 
mes os bonus previamente 
acordados coas marcas.

Galicia, 
baixo mínimos 

■ eMIlIO blAncO | TexTo

A venda de coches 
é tradicionalmente un 
dos elementos máis sig-
nificativos para medi-la 
marcha da economía e 
do consumo. Se aten-
demos a este paráme-
tro, podemos concluír 
que as cousas marchan 
mal en Galicia. Os con-
cesionarios galegos van 
camiño este ano de re-
peti-los mínimos his-
tóricos de exercicios 
pasados. As vendas acu-
mulan un descenso de 
máis dun doce por cen-
to neste 2012 e esta-
mos no pelotón de cola 
do segmento comercial 
por comunidades. Se xa 
este é un factor preocu-
pante, a patronal apunta 
outro para tremer. Sina-
la que as fábricas poden 
verse afectadas negati-
vamente pola baixada 
das exportacións. Tendo 
en conta o alto peso da 
automoción no PIB de 
Galicia, habería que es-
perar poucas boas novas 
nos próximos meses (por 
non dicir ningunha).

Por iso, soster como 
fai a Xunta que aquí es-
tamos menos mal ca 
noutros sitios é unha 
quimera e algo, desgra-
ciadamente, moi afasta-
do da realidade. Apostar 
desde a Administración 
por alternativas de fu-
turo como o coche eléc-
trico é loable. Pero poi-
da que ese futuro non 
o cheguemos a ver sen 
unha actuación máis de-
cidida e menos burocra-
tizada no presente para 
favorece-la chegada de 
novas empresas. E, sobre 
iso, non temos novas. Ou 
si. Que sabemos da aper-
tura da factoría de Mitsu-
bishi en Galicia?

A baixada das vendas ameaza 
o emprego nas factorías

A patronal advirte dun descenso das exportacións

As matriculacións caen case un seis por cento en abril en Galicia
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Os accidentes de tráfi-
co tamén incrementan as 
estatísticas dos acciden-
tes laborais. As présas, as 
distraccións, unha mala 
planificación das viaxes, 
un parque móbil envelle-
cido e as estradas en mal 
estado son parte das cau-
sas deste incremento das 
cifras deste tipo de sinis-
tros.

En 2011 producíron-
se no noso país máis de 
65.000 accidentes labo-
rais de tráfico con víti-
mas, o que representa un 
10 por cento do total dos 
accidentes laborais con 
baixa.

Deses 65.000 sinistros, 
o 70 por cento foron acci-
dentes “in itinere”, é dicir, 
producíronse ao ir ou vol-
ver do traballo e o outro 
30 por cento foron en “mi-
sión”, accidentes que se 
producen durante a xor-
nada de traballo.

Segundo os datos do 
Instituto Nacional de Se-
guridade e Hixiene no Tra-
ballo, no ano 2010 houbo 
759 accidentes laborais 
mortais, dos cales 264 fo-
ron por accidentes de trá-
fico. Respecto ao número 
de falecidos por acciden-
tes laborais de tráfico, 165 
producíronse ao ir ou vol-
ver do centro laboral e 99 
durante a xornada de tra-
ballo.

Con estes datos, dis-
tintos sindicatos e asocia-
cións de condutores xa 
avisaron do perigo dun 

envellecemento do par-
que móbil e do deficien-
te estado de moitas vías 
públicas. Fan especial fin-
capé en que, a causa da 
crise actual, moitas em-
presas teñen uns vehícu-
los obsoletos e cun man-
temento deficiente; isto 
pode provocar unha alza 
nas estatísticas de sinis-
tros laborais de acciden-
tes de tráfico.

É imprescindible unha 
concienciación sobre este 
tema, pois a seguridade 
viaria está en xogo. Debe-
mos que tomar todas as 
medidas posibles que es-
tean ao noso alcance. Hai 
unhas cantas que depen-
den de nós mesmos.

Evitar os traxectos ru-
tineiros. Malia a que to-
dos os días se soen reali-
zar os mesmos itinerarios 
para acudir ou regresar do 
traballo, as circunstancias 
do tráfico non son iguais, 

polo que o condutor debe 
adecuar a súa condución 
ás mesmas.

Por suposto, se utili-
zamos un móbil, sempre 
será cun mans libres e de-
beremos de empregar o 
menor tempo posible na 
conversación.

Na condución temos 
que intentar ir sempre o 
máis concentrados posi-
ble e evitar as distraccións 
de calquera tipo.

As présas son malas. O 
70 por cento dos acciden-
tes “in itinere” prodúcense 
ao ir ao traballo. Posible-
mente a velocidade exce-
siva por chegar a tempo 
xere unha situación de es-
trés que soe levar consigo 
a asunción de maiores si-
tuacións de risco. Algo in-
necesario se planificamos 
as nosas rutas coidadosa-
mente.

É moi importante fa-
cer todo o que estea nas 
nosas mans para dimi-
nuír os sinistros labo-
rais nas estradas. Por iso 
nunca debemos baixar 
a garda. Prestar a máxi-
ma atención á estrada e 
ao mantemento do noso 
vehículo é imprescindi-
ble para poñermos o noso 
gran de area neste aparta-
do da seguridade viaria. 
Amañar e manter as estra-
das será responsabilidade 
das distintas administra-
cións. Entre todos pode-
mos diminuír os negros 
datos desta estatística de 
accidentes laborais.

Accidentes laborais nas estradasAccidentes laborais nas estradas
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Lodgy, o monovolume de Dacia
Dacia, marca romanesa de automóbiles perten-

cente a Renault dende 1999, vén de estrearse no eido 
dos monovolumes de tamaño medio co seu modelo 
Lodgy.

Como ben indica o seu nome, Lodgy fai referencia 
ao termo inglés “lodge” que quere significar ao servizo 
de toda a familia. Emporiso, o espazo, o equipamento 
e o prezo son varios dos aspectos nos que salienta este 
Dacia de 5 o u 7 prazas.

En canto a medidas, o Lodgy ten: 4,5 m de longo, 
1,75 m de ancho, dispoñendo dun espazo interior de 
máis de 2.600 litros modulables e un maleteiro que 
pode chegar aos 2.617 dm3.

Asemade, 3 serán os niveis de equipamento des-
te modelo: o Base (en 5 prazas), o Ambiance e o Lau-
reate (en 5 e 7 prazas) asociados de xeito opcional a 
tres paquetes extra (Look, Luxe e Comodidade). Subli-
ñamos algún dos elementos que compoñen o equipo 
do Lodgy, como o sistema multimedia integrado con 
pantalla de 7 polgadas con visualización Birdview 3D 
(con: Bluetooth, navegación, equipo audio e conecti-
vidade), limitador de velocidade ou radar de achega-
mento traseiro, entre outras cousas.

Cómpre sinalar que o Lodgy se fabrica en Tánxer 
(Marrocos) pero os seus motores e caixas de velocida-
des veñen de España. E falando de motores, o mono-
volume de Dacia contará cos propulsores dCi de 90 e 
110 cv ou o 1.2 TCe de 115 cv gasolina.

O Dacia Lodgy chegará ó noso país a comezos de 
maio e partirá duns 9.900 euros.

O Insignia chega ao nº 500.000

Opel lanzaba ao mercado en 2008 ao Insignia, 
un dos modelos que lle adxudicaría máis éxitos á 
casa xermana. A día de hoxe a unidade medio mi-
llón deste modelo acaba de saír da factoría de Rüs-
selsheim, trátase dun Insignia Sports Tourer de cor 
Branco Alpino equipado cun motor 2.0 BiTurbo 
CDTI de 195 cv, vehículo en activo dende febreiro. 

Para celebrar o acontecemento levouse a cabo 
unha cerimonia na devandita fábrica de Rüsselshe-
im á que acudiron , entre outros, Axel Scheiben, di-
rector da planta.  

O Insignia 2.0 BiTurbo CDTi número 500.000 
conta cun sistema de turbo secuencial con dous 
turbocompresores de diferente tamaño e gábase 
de ser o primeiro turismo en posuír un mecanismo 
de dobre intercooler, con dous circuítos de refrixe-
ración separados. Así, o Insignia Sports Tourer leva: 
unha caixa de cambios manual de 6 velocidades, 
o dispositivo Start&Stop e tracción dianteira, ele-
mentos todos que fan que este Opel sexa quen de 

acelerar de 0 a 
100 km/h en 
só 8,9 segun-
dos, acadando 
unha veloci-
dade máxima 
de 228 km/h. 
E todo isto sen 
esquecer a im-
portancia do 
consumo de 
combustible 
(5,4 l cada 100 
km) e das emi-
sións de CO2 
(134 g/km).

Fiat 500, o máis solidario 

Un proxecto solidario botaba a andar o pasado 
6 de maio en Madrid, trátase da Carreira da Muller 
2012, unha idea que o pasado ano recadaba máis de 
360.000 euros para a loita contra o cancro de mama 
en toda España. De volta ao presente ano, subliñar 
que arredor de 22.000 mulleres quixeron participar no 
evento que percorría 5 km polas rúas máis senlleiras 
da capital (Paseo de Camões, rúa Ferraz, Paseo do Pin-
tor Rosales, Templo de Debod, Palacio Real, Calle Ma-
yor, Porta do Sol e rúa Bailén). Amais da carreira, o en-
contro achegou outras alternativas de lecer como un 
festival de aeróbic, un concerto, sorteos, agasallos, etc. 

Porén, non só mulleres quixeron participar nes-
ta proposta, pois Fiat tamén quixo pór o seu gran 
de area e emprestou un Fiat 500 para abrir a carreira 
como coche e portador do reloxo oficial da mesma. 
Outra iniciativa a salientar por parte da marca italia-
na de coches é “Música contra o cancro”, unha aposta 
a través da web /RRSS/Spotify, na que se poderá se-
leccionar e compartir música e solidarizarse coas mu-
lleres que padezan esta doenza, facéndose partícipe 
desta campaña de sensibilización.

Engadir que a Carreira da Muller tamén se celebrará noutras cidades españolas, 
como Xixón (3 de xuño), Gasteiz (10 de xuño), Sevilla (7 de outubro), Barcelona (29 de 
outubro) e Zaragoza (11 de novembro).
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❱❱ a chuvia, torrencial nalgúns momentos, 
non impediu que máis de 500 fans de 
citroën se reunisen, o pasado 28 de 
abril en Pozuelo de Alarcón, na que é 
a maior concentración anual de clubs 
citroën de toda españa. na súa quin-
ta edición, a MacroKDD citroën estivo 
marcada, un ano máis, pola paixón 
dos afeccionados incondicionais aos 
vehículos da marca francesa.

❱❱ a axencia de cualificación estadounidense 
Fitch asegura que, malia a ralenti-
zación do crecemento das vendas 
de automóbiles en china durante 
2011, o mercado asiático mostra 
signos dun gran potencial e de que 
a competencia se intensificará du-
rante este mesmo ano.

❱❱ renault e Nissan van facerse cunha 
participación maioritaria do fabri-
cante ruso de automóbiles AutoVaz 
por 700 millóns de euros. Renault, 
que dende 2008 tiña un 25 % en Au-
toVaz (fabricante dos lada), investirá 
uns 300 millóns de euros na filial co-
mún que van crear os socios, mentres 
que nissan poñerá uns 400 millóns.

BreVeS
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Citroën vén de anunciar 
que será o patrocinador do 
Circuíto Júnior de Surf 2012 
e para iso cederalle un dos 
seus modelos -o DS3- á sur-
fista asturiana Lucía Marti-
ño. O concesionario xixonés 
Valgisa apoiará deste xei-

to á surfista asturiana de 18 
anos que tamén participa-
rá no Campionato do Mun-
do de Surf. No entanto, a ga-
ñadora (en 2010 e 2011) do 
Campionato de España de 
Clubes de Surf conducirá un 
Citroën DS3 VTi Special Edi-

tion, que conta con variados 
elementos que o fan ben se-
guro: 6 airbags, ABS, ESP, re-
gulador e limitador volun-
tario de velocidade, e todo 
isto grazas a Valgisa, conce-
sionario oficial Citroën de 
Xixón.

Emporiso; Asturies, o 
surf e Citroën manteñen 
unha estreita relación como 
o amosa o Circuíto Júnior 
de Surf, que será patroci-
nado polos centros Citroën 
Garlovisa (Avilés) e Valgisa 
(Xixón), sendo o escenario 
do encontro as praias de Ri-
badesella, Xixón, Salinas e 
Avilés, achegando asema-
de a opción de ver de pre-
to o stand itinerante “DS on 
Tour” para probar os mode-
los Citroën da liña DS... Por 
certo, entre o que se verá 
no stand da casa francesa 
atoparase a novidade máis 
recente da mesma, o pri-
meiro vehículo con motor 
híbrido diésel do mundo, o 
DS5.

A marca Jeep elixía 
como marco de presenta-
ción para o seu novo mo-
delo -o Wrangler Dragon- o 
Salón Internacional do Au-

tomóbil de Pequín (do 27 
de abril ao 2 de maio). O 
concept-car da casa ameri-
cana nace coa vontade de 
unir dúas iconas: o Wran-

gler (símbolo do jeep todo-
terreo) e o dragón chinés 
(figura de culto nesta so-
ciedade).

Emporiso, e aprovei-
tando que este é o ano do 
dragón no zodíaco chinés, 
o Jeep Wrangler Dragon é 
o primeiro modelo da sen-
lleira firma de todoterreos 
fabricado de xeito especí-
fico con elementos e carac-
terísticas representativas 
da cultura de China.

Porén, moitos son os 
elementos que debemos 
subliñar desta nova achega 
de Jeep, así que resumire-
mos parte do equipamento 
que conforma a este Wran-
gler Dragon: carrozaría e 

teito duro de cor negra, de-
talles en cor bronce ouro 
(ton asociado ao dragón), 
lamias de aliaxe de cinco 
radios de 18”, pneumáti-
cos off-road de 35”, moti-
vo do dragón (na cuberta 
illante de carbono, baixo o 
capó , no cobertor da roda 
de reposto e no interior do 
vehículo), tapa do depósi-
to de combustible Mopar, 
paquete iluminación Led, 
asentos en coiro negro con 
adobíos en bronce ouro, 
etc.

Dicir que o motor que 
leva este Jeep Wrangler 
Dragon é un 3.6 litros V6 
de gasolina de 285 cv con 
transmisión automática.

En 1926 Adriano e Mar-
cello Ducati abrían as por-
tas dunha compañía que 
comezaría fabricando pe-
zas para radios, para logo 
(en 1949) converterse nun-
ha das creadoras máis sen-
lleiras de motos. Estamos a 
falar de Ducati, marca con 
orixes en Boloña que vén de 
informar que pasará a for-
mar parte de Audi AG, pois 
a compañía dos catro aros 
acaba de mercala.

Ademais de Lamborghi-
ni e Italdesign, Ducati é o 
terceiro alicerce que a mar-
ca xermana posúe no nor-

te de Italia, con esta acción 
preténdese medrar no eido 
Premium das motocicle-
tas, xa que Ducati posúe 
unha grande bagaxe e un 
gran prestixio como fabri-
cante de motos deportivas. 

Isto, unido á experiencia na 
construción lixeira, nos sis-
temas de control e no ca-
rácter deportivo fixeron que 
Audi AG e o Grupo Volkswa-
gen apostaran a prol da de-
vandita compañía italiana.

Ducati en mans 
de Audi

Citroën súbese á onda do surf
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Wrangler Dragon, o Jeep chinés

❱❱ a xestión da actividade comercial e 
de distribución en India do xigan-
te do motor Fiat farase a partir de 
agora mediante unha sociedade in-
dependente propiedade da compa-
ñía italiana e non a través de Tata, 
como se viña facendo ata agora. 
Aínda que Fiat terá a súa propia 
rede de comercialización a asocia-
ción entre ambas continúa.

❱❱ un total de 8 fabricantes de automóbiles 
de Alemaña e estados Unidos (Audi, 
bMW, chrysler, Daimler, Ford, GM, 
Porsche e Volkswagen) presentarán 
de forma conxunta unha tecnoloxía 
que permitirá a recarga de vehícu-
los eléctricos con sistema compa-
tibles entre 15 e 20 minutos. Ditas 
empresas decidiron apoiar a utili-
zación dun sistema de carga rápida 
con porto único harmonizado para 
coches eléctricos en eUA e europa.

BreVeS
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Foi no Salón do Automó-
bil “Auto China 2012” -cele-
brado o pasado abril en Bei-
jing- onde Volkswagen quixo 
desvelar a súa última chega, 
o E-Bugster, ou dito doutro 
xeito: o Beetle eléctrico.

E que significa E-Bugster? 
Pois o nome agocha tres con-
ceptos: a denominación “E” 
para os vehículos eléctricos; 
o alcume americano para o 
Beetle “Bug” e o termo xenéri-

co “Speedster” ou bipraza des-
capotable. 

O modelo E-Bugster que 
amosou a marca xermana en 
Pequín era un Beetle-Speeds-
ter bipraza de 85 kw de po-
tencia, quen de acelerar de 0 
a 100 km/h en só 10,8 segun-
dos e con cero emisións... cla-
ro!

O motor eléctrico des-
te enxeño (de 85 kw) está si-
tuado no frontal do vehículo 

e pesa 80 kg, a enerxía preci-
sa para mover ao E-Bugster 
amoréase nunha batería de 
ión-litio colocada detrás dos 
asentos dianteiros, garantin-
do unha autonomía urbana 
mínima de 180 km.

En canto ao tempo de re-
carga, con 35 minutos abon-
dará e o xeito de recargar a 
mesma será: ben nunha esta-
ción de carga, ou ben na casa 
(a través dunha toma de co-

rrente convencional). Sinalar 
que, grazas ao novo Sistema 
de Carga Combinada (Com-
bined Charging System), o E-
Bugster pode “encher o de-
pósito” mediante diferentes 
estratexias de recarga a tra-
vés dun só conector, entre 
elas están a carga de corrente 
alterna monofásica e a carga 
ultra rápida de corrente con-
tinua (Quick charge) nas esta-
cións de recarga.

As novas tecnoloxías 
son a chave do futuro e Mi-
chelin aposta por elas. É por 
iso que a marca francesa 
vén de anunciar novas apli-
cacións da súa sobranceira 
Guía Michelin para iPhone. 

Desta forma, catro novas 
aplicacións estarán dispo-
ñibles para A Guía Miche-
lin 2012 (España/Portugal, 
Italia, Reino Unido/Irlanda 
e Alemaña) e outra para A 
Guía Michelin Europa 2012, 
todas elas en Apple Store.

Porén, os usuarios de 
iPhone poderán achegarse 
a estas cinco novas aplica-
cións mesmo sen conexión 
a Internet, agás para empre-

gar os servizos de xeoloca-
lización (GPS) e consultar 
asemade as opinións dos 
internautas. Subliñar que 
as devanditas aplicacións 
estarán dispoñibles en cin-
co idiomas (español, inglés, 
francés, italiano e alemán), 
achegando a totalidade 
dos restaurantes e hoteis 
da Guía Michelin 2012 por 
país.

En canto ás funcións 
coas que contará o usua-
rio, atopamos dende a bus-
ca dun restaurante ou ho-
tel polo nome, enderezo ou 
GPS (con Internet); acceso a 
restaurantes e hoteis favori-
tos (a xeito de mapa, listaxe 

ou realidade aumentada); 
posibilidade de reserva por 
teléfono; opción de com-
partir os mellores endere-
zos por correo electróni-
co, Facebook ou Twitter ou 
acceso ás recomendacións 
doutros usuarios (rexistrán-
dose na "Miña conta Miche-
lin".

Por último, indicar que 
as aplicacións poderanse 
descargar dende un com-
putador (en iTunes), den-
de un iPhone ou un iPod 
Touch.

As aplicacións-país cus-
tan 7,99 euros e a aplicación 
de Europa véndese a 14,99 
euros.

A firma de automóbiles 
premium creada por Toyota 
lanza ao mercado un novo 
modelo, o Lexus CT 200h 
“Aniversario” Limited Edi-
tion. Detrás desta novida-
de atopamos un meiran-
de equipamento -por fóra 
e por dentro- a achega do 
Performance Damper e todo 
baixo a exclusividade que 
nos garante Lexus de que 
esta edición especial estará 
limitada a só 200 unidades. 

O Lexus CT 200h “Aniver-
sario” contará co xa citado 
Performance Damper de Ya-
maha, isto é, uns amortece-
dores laterais que melloran 

as prestacións de paso por 
curva e a aceleración dan-
do como resultado unha 
condución moi deportiva e 
segura. Esta edición limita-
da traerá unha novas lamias 
de 17 polgadas modelo An-
thracite de cor negra, inser-
cións en fibras de carbono 
(no cadro de instrumentos 
e nas 4 portas) e pasos de 
porta alumeados. 

Cómpre mencionar al-
gúns dos moitos elementos 
que posuirá o equipamento 
deste novo Lexus: ABS, BAS, 
EPS, EBD, TRC, VSC, 8 air-
bags, asentos dianteiros WIL 
(redutor de lesións por trau-

matismo cervical), prendi-
do por botón, climatizador 
dual, filtro de ar con modo 
antipole, volante de coiro 
con multiaxuste, Sistema de 
Prendido Intelixente, Siste-
ma de Axuda en Pendente, 
4 xeitos de condución (EV, 
Eco, Normal, Sport), toma 
AUX + USB, Bluetoo-
th + Control por 
Voz

Pantalla multi-informa-
ción, Sistema de Audio con 
CD/MP3 RDS integrado en 
frontal e 6 altofalantes, etc.

O prezo deste Lexus 
CT 200h “Aniversario” Limi-
ted Edition é de arredor de 
27.275 euros.
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E-Bugster, o Beetle eléctrico

Outro Lexus exclusivo, o CT 200h “Aniversario”

A Guía Michelin para iPhone 
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Unha boa nova chega 
dende Noruega, pois neste 
país nórdico veñen de elixir 
a unha marca española de 

vehículos eléctricos -Comar-
th- para subministrar 500 
vehículos encamiñados ao 
servizo de Correos do país 

(Posten Norgue). Emporiso, 
o fabricante español non 
está presente só en Norue-
ga, pois tamén é o provedor 
oficial do Servizo de Correos 
de Francia (Le Poste) e de Co-
rreos España.

Indo ao miolo deste arti-
go, Comarth asinou un pedi-
do de 250 unidades para o 
ano 2012 e outras 250 para o 
2013 dunha variante do seu 
modelo CrossRider Sport, 
adaptada de xeito especial 
para o reparto de Posten Nor-
gue, o dito pedido xorde froi-

to da adxudicación dun con-
curso público levado a cabo 
pola empresa norueguesa, 
converténdose Comarth no 
único abastecedor de cua-
driciclos eléctricos do servi-
zo postal noruegués.

Cómpre dicir que o servi-
zo de correos do país nórdi-
co xa conta dende hai máis 
dun ano con 40 modelos 
Cormarth CrossRider. Enga-
dir que, pola súa banda, o 
CrossRider Sport é un vehí-
culo eléctrico de proximida-
de, estamos perante un bi-
praza con cabina pechada e 
gran capacidade de carga.

O pasado abril Fiat des-
velaba no Salón Internacio-
nal do Automóbil de Beijing 
a imaxe do seu novo mode-
lo, o Viaggio, o primeiro se-
dán da marca italiana fabri-
cado en China. 

Así, froito da colabora-
ción entre Fiat e Chrysler 
nace o Viaggio (chamado Fei 
Xiang en chinés ou “voan-
do” no noso idioma), un ca-

tro portas e cinco prazas ba-
seado na arquitectura CUSW 
(Compact Wide EE.UU.), un 
vehículo que é o fundamen-
to do novo Dodge Dart, visto 
en xaneiro no Salón de De-
troit, ou dito doutro xeito, a 
consecuencia da arquitectu-
ra compacta pensada para o 
Alfa Romeo Giulietta. 

As medidas deste Fiat 
son de 4.679 mm de lon-

go, 1.850 mm de ancho e 
unha distancia entre eixos 
de 2.708 mm. Cómpre subli-
ñar que o Viaggio será o úni-
co automóbil do segmento 
C de catro portas en ache-
gar motores turboalimenta-
dos, como serán: o Tjet 1.4l 
de 120 cv e 150 cv asociados 
a unha transmisión manual 
de 5 velocidades ou ben 
unha transmisión de dobre 

embrague seco (DDTC) des-
envolvida por Fiat Powertra-
in.

Sinalar que o Fiat Viag-
gio será o primeiro modelo 
producido na factoría inter-
nacional de Changsha (pro-
vincia chinesa de Hunan) a 
partir de xullo e a súa chega-
da aos concesionarios agár-
dase para o terceiro trimes-
tre de 2012.

Vehículos españois para carteiros noruegueses

9Novas << Sprint Motor

De falarmos da impor-
tancia do pneumático, sa-
lientariamos que este pre-
séntase como a ligazón 
entre vehículo e estrada, 
sendo un elemento defini-
torio en canto a segurida-
de e comportamento do 
mesmo. É por iso que, logo 
dun duro proceso e posta 
en aplicación que daba co-
mezo en 2009 coa publica-
ción do regulamento euro-
peo (1.222/2009), a partir 
do 1 de novembro de 2012 
todos os pneumáticos leva-

rán -de xeito obrigatorio- 
unha etiqueta que especifi-
cará as súas características, 
isto é: consumo de carbu-
rante, resistencia á rodadu-
ra, seguridade, distancia de 
freada en mollado, comodi-
dade acústica... 

Cómpre engadir que 
unha das marcas de máis 
sona de pneumáticos -Mi-
chelin- vén de amosar o 
seu apoio a esta acción que 
achegará unha meirande 
información ao comprador, 
dándolle a relevancia que 

se merece a este tema, axu-
dándolle este novo siste-
ma de etiquetado europeo 

a elixir o pneumático máis 
seguro e axeitado a cada 
caso.

Os pneumáticos, sempre 
con etiqueta

Fiat Viaggio,
made in China
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■ XAbIeR VIlARIÑO | TexTo

A nova e luxo-
sa berlina de Kia saíu 
á venda este mes en 
Corea. Esta berlina 
con tracción traseira 
será lanzada aos mer-
cados exteriores a fi-
nais de 2012. Este é o 
modelo máis alto da 
gama de Kia e supón 
un verdadeiro fito 
para a compañía. Esta 
berlina terá un nome 
diferente nos merca-
dos exteriores.

“O K9 é a nosa pri-
meira gran berlina 
con tracción traseira 
en máis dunha déca-
da e establece novos 
estándares en dese-
ño avanzado, novas 
tecnoloxías e rende-
mento, representa ‘o 
mellor do mellor’ de 
Kia”, declara Soon-
Nam Le, Director do 
Grupo de Marketing 
en Mercados Exterio-
res de Kia.

Deseñar unha pla-
taforma para un au-
tomóbil con tracción 
traseira proporcionou 
á marca a oportuni-
dade de utilizar unhas 
proporcións que defi-
nen o luxo. Como ve-
hículo de grandes di-
mensións e tracción 
traseira, o K9 ten unha 
gran batalla, que 
aporta unha primeira 

impresión xenerosa. 
Como o motor se si-
túa máis atrás, o mon-
tante A tamén está 
atrasado, para crear 
un capó máis longo e 
un voladizo dianteiro 
impresionantemen-
te curto. Cunha lonxi-
tude total de 5.090 
mm e unha batalla de 
3.045 mm, o K9 ofre-
ce un xeneroso espa-
zo para os ocupantes 
dianteiros e traseiros. 
A anchura e altura to-
tal son 1.900 e 1.490 
mm respectivamente, 
o que xera unha am-
pla contorna no habi-
táculo.

Inicialmente o K9 
estará dispoñible nos 
mercados internacio-
nais cun motor actua-
lizado V6 de 290 cv de 
3,8 litros de cilindrada 
e un motor GDI de 3,8 
litros e 334 cv. Todos 
os K9 teñen a nova 
transmisión automá-
tica da marca de oito 
velocidades. A grande 
apertura das súas re-
lacións garante unha 
aceleración vigorosa 
e refinamento a alta 
velocidade, mentres 
que a tecnoloxía con 
palanca de control 
de xestión electróni-
ca (SBW) proporcio-
na cambios rápidos e 
suaves, segundo o fa-
bricante.

tecnoloxía e
equipamento

Dependendo do 
modelo, as carac-
terísticas dispoñi-
bles en seguridade 
activa incluirán fa-

ros totalmente de 
LED e completa-
mente adaptativos, 
Sistema de Alerta 
de Abandoo de Ca-
rril, Detección de 
Obxectos no Ángulo 

Morto mediante o 
uso de radar e unha 
Pantalla de Vista Pe-
riférica con catro cá-
maras.

As funcións pre-
mium de confort in-
clúen unha panta-
lla TFT LCD de gran 
tamaño, 12,3 pol-
gadas, un sistema 
de proxección de 
información sobre 
o parabrisas , dúas 
pantallas de 9,2 pol-
gadas para entre-
ter aos ocupantes 
das prazas traseiras, 
un notable sistema 
de son de 17 can-
les e 17 altofalantes 
Lexicón e Control 
de Velocidade Inte-
lixente, que axusta 
a velocidade do ve-
hículo para manter 
a distancia co vehí-
culo precedente.

Unha opción es-
pecial “VIP” ofrece-
rá na zona traseira 
dous asentos con 
calefacción e ven-
tilación con respal-
dos inclinables, al-
mofada deslizante e 
apoio na zona baixa 
das pernas no asen-
to principal trasei-
ro, xunto cun asen-
to para o pasaxeiro 
dianteiro que se 
desliza cara adiante 
cando non está ocu-
pado.

K9, o novo buque insignia de Kia
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Baixo o acubillo do dito 
“renovarse ou morrer”, Audi 
pon a punto ao seu SUV de 
tamaño medio, falamos da 
viraxe á que se veñen de so-
meter o Q5 e a súa versión 
hybrid quattro. A actualiza-
ción do Q5 vén da man de 
cinco opcións mecánicas: 
tres motores TDI (2.0 TDI 143 

ou 177cv e o V6 3.0 TDI 245 
cv), e dous TFSI (2.0 TFSI 225 
cv e o V6 3.0 TFSI 272 cv), to-
dos con inxección directa de 
combustible, turboalimenta-
ción e sistema Start&Stop. En 
canto á transmisión de forza, 
as motorizacións irán asocia-
das a un cambio manual de 
6 velocidades, a un tiptronic 

de 8 velocidades ou a un S 
tronic de 7 marchas segun-
do o modelo. Engadir que a 
tracción permanente ás ca-
tro rodas quattro é de serie 
en todas as versións do Q5 
(agás no 2.0 TDI de 143 cv).

O novo Q5 salienta ta-
mén polo variado do seu 
equipamento, sería infini-

ta a listaxe completa dos 
elementos que o compo-
ñen, así que citaremos al-
gúns deles como: lamias de 
aliaxe (de até 20”), asisten-
te de control da velocidade 
para o descenso de penden-
tes pronunciadas, Programa 
de Estabilización Electrónica 
(ESP), Audi Drive Select, sis-
tema de son Bang&Olufsen, 
MMI navigation plus, Audi 
connect online, climatizador 
automático de tres zonas, 
asentos de confort con con-
trol climático e función de 
ventilación, teito panorámi-
co de cristal, detector de fa-
tiga con recomendación de 
repouso e un longo etc.

Temos que mencionar 
as novidades que atinxen 
ao Q5 hybrid quattro, que 
se move grazas a un motor 
2.0 TFSI de 211 cv axustado 
a un propulsor eléctrico de 
54 cv (chegando aos 245 cv 
no caso de actuaren as dúas 
motorizacións ao tempo), 
transmisión tiptronic de 8 
velocidades e tres xeitos de 
condución (modo EV, D ou 
S), entre outras cousas a su-
bliñar.

11Novas << Sprint Motor

Audi Q5: renovarse ou morrer
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Dende hai doce anos, 
de forma paralela á cele-
bración do Salón do Au-
tomóbil de Vigo, vense ce-

lebrando “Motorocasión”, 
evento onde o vehículo 
seminovo e usado se con-
verte en protagonista, e 

onde os visitantes poden 
encontrarse con magní-
ficas ofertas efectuadas 
polos expositores para in-

tentar captar o maior nú-
mero de vendas posible.

Tras catro días de acti-
vidade, nos que pasaron 
polo Ifevi preto dunhas 
15.000 persoas, se estima 
que Motorocasión Vigo 
poido xerar un negocio de 
3 millóns de euros, grazas 
ás múltiples operacións 
cerradas “in situ”.

O tipo de vehículo que 
triunfou na mostra foi o 
de segmento medio, con 
prezos que oscilaron en-
tre os 8.000 e os 12.000 
euros, aínda que tamén 
se efectuaron vendas con-
siderables na gama alta e 
no segmento Premium. A 
organización calcula que 
se comercializaron na fei-
ra preto de 300 automó-
biles.

O día 9 de xuño, cele-
brarase a I Feira de vehículos 
clásicos e de segunda man 
espert@conxo 2012, que 
terá lugar nas rúas e pra-
zas do histórico barrio de 
Conxo.

Esta é unha experien-
cia innovadora que inten-
ta conxugar a dinamización 
do sector empresarial de 
devandito barrio cunha fei-
ra de vehículos clásicos (co-
ches e motos) e de segunda 
man onde se poderán ad-
mirar os máis espectacula-
res modelos do automóbil 
clásico expostos no barrio 
compostelán de Conxo. A 
exposición de vehículos de 
ocasión estará instalada na 
Praza da Mercé.

A innovación desta fei-
ra radica en primeiro lugar 
na finalidade da mesma, 
xa que está organizada por 
unha asociación de empre-
sarios e comerciantes (es-
pert@conxo) coa intención 
da recuperación do comer-
cio da zona e do ambiente 
de barrio.

Un dos grandes pro-
blemas do mercado de se-
gunda man é que ocasiona 
moitos gastos ao profesio-
nal do automóbil, espert@
conxo minimiza gastos 
e proporciona un espa-
zo idóneo para este even-
to, amplo, céntrico e sobre 
todo nestes tempos que 
corren moi económico, 
que estará sobradamente 

rendibilizado só en publi-
cidade.

Haberá tamén amplos 
espazos dedicados inte-
gramente ao aparcamen-
to gratuíto para todo o que 
queira achegarse en coche.

Co afán de dinamizar a 
xornada, as rúas de Conxo 
estarán salpicadas de máis 

de 100 postos de artesanía 
de diferente índole que 
darán cor e espírito lúdico 
ao evento. Haberá diversas 
actividades para os nenos. 
O sector hostelero do ba-
rrio ofrecerá tapas de ca-
llos, elaborados de distin-
tintas formas, e unha tapa 
sorpresa para os menores.

Motorocasión Vigo cerra a súa edición 
2012 con cifras altamente positivas
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I Feira de vehículos 
clásicos e de segunda 

man espert@conxo 2012

Praza da mercé de conxo
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A unidade que marca 
este fito é un Skoda Fabia 
GreenLine, o modelo máis 
ecolóxico da gama, que saíu 
este mes da liña de montaxe 
da planta de Mladá Boles-
lav. O vehículo compacto de 
Skoda lanzouse ao mercado 
en 1999. En total, fabricáron-
se un total de 1.788.063 Sko-
da Fabia de primeira xera-

ción e 1.211.937 de segunda 
xeración. Isto converte ao 
Fabia nun dos modelos de 
máis exitos da marca, por 
detrás do Octavia. Só en 
2011, as entregas mundiais 
do Fabia medraron máis dun 
16% ata alcanzar as 267.000 
unidades. Con iso, o Fabia 
representa máis dun cuarto 
das vendas da marca.

Seat reforzou o seu com-
promiso co proxecto de im-
plantación en China e a ex-
pansión internacional da 
marca coa estrea do novo 
Ibiza CUPRA Concept no Sa-
lón do Automóbil de Pekín. 
Por primeira vez na historia, a 
compañía presenta un vehí-
culo nun salón non europeo. 
O Ibiza CUPRA Concept é 

unha versión próxima á pro-
dución final da nova xeración 
da icona deportiva da marca.

O Ibiza CUPRA Concept, 
segundo o fabricante, mostra 
o ADN da marca en estado 
puro: excepcional rendemen-
to, o último en tecnoloxía e 
un equipamiento de altura, 
todo envolvido nun deseño 
emocional. Como futuro mo-

delo de produción en serie, o 
CUPRA tamén será a versión 
máis potente e deportiva da 
gama Ibiza en China.

A primeira xeración do 
Ibiza CUPRA fixo a súa apa-
rición en 1996 e dende en-
tón evolucionou ata se con-
verter en toda unha icona de 
Seat. O modelo que se mos-
trou en Pekín é un claro indi-

cio de como será a vindeira 
entrega desta saga de éxito. 
Está equipado cun avanza-
do e compacto motor 1.4 TSI 
de alta tecnoloxía con dobre 
sobrealimentación e inxec-
ción directa, que desenvolve 
180cv e un par motor máxi-
mo de 250 Nm, o que garan-
te un rendemento particular-
mente refinado.

Seat presenta por primeira 
vez un modelo novo en Asia

Fabia número tres millóns

13Novas << Sprint Motor
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Chevrolet anunciou a 
presentación en el Salón 
del Automóvil de París, el 
próximo septiembre, de 
un nuevo SUV de pequeño 
tamaño, de nombre Trax. 
Con capacidad para cinco 
pasajeros y amplio espa-
cio para carga, el Trax lle-

gará a los concesionarios 
europeos de la marca en 
la primavera de 2013, si-
guiendo los pasos del nue-
vo Chevrolet Malibú, una 
berlina superior al Cruze, y 
la carrocería familiar o Sta-
tion Wagon del Cruze, am-
bos en 2012.

Chevrolet Trax
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O novo Alfa Romeo Giulietta TCT foi presentado perante os medios no Pazo 

de San Lourenzo -en Santiago de Compostela- un fermoso edificio, próximo 

ao campus universitario, fundado no século XIII e rodeado de 40.000 metros 

cadrados de bosque e xardíns. Dicir que os seus actuais propietarios son 

descendentes dos condes de Altamira. 

Alfa Romeo Giulietta TCT

Máis comodidade e menos consumo
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O Giulietta combina o 
cambio TCT de dobre embra-
gue con dous dos mellores 
representantes da categoría, 
tanto en gasolina coma en 
diésel: o 1.4 Multiair de 170 cv 
de gasolina e o 2.0 JTDm, en 
diésel tamén de 170 cv. Infor-
mar que o innovador motor 
de gasolina foi galardoado 
como “Mellor Novo Motor en 
2010”. Grazas á distribución 
hidráulica intelixente permi-
te un control de ar absoluto, 
segundo os requirimentos 
de potencia e par, co fin de 
acadar a meirande rendibili-
dade e resposta posible coas 
menores emisións contami-
nantes. A aceleración mello-
ra unhas décimas e o consu-
mo diminúe até os 5,2 litros 
por cada cen quilómetros. O 
mesmo lle acontece ao pro-
pulsor diésel, que sobe unhas 
décimas a aceleración e pon 
o consumo en 4,5 litros por 
cada cen quilómetros. 

Ámbalas versións están 
dispoñibles co completo nivel 

de acabado Distinctive, con tó-
dolos dispositivos relaciona-
dos coa seguridade activa e 
pasiva de serie, salientando ta-
mén elementos exclusivos de 
Alfa Romeo, como o dispositi-
vo Alfa DNA, cos seus tres mo-
dos de condución (Dynamic, 
Normal e All Weather), simula-
dor de autoblocante electró-
nico Q2, control de tracción 
ASR e estabilidade VDC, ade-
mais de Hill Holder (asistente 
de prendido en pendente).

Completan o equipa-
mento de comodidade, entre 
outros elementos: o climati-
zador automático bizona, o 
volante forrado en coiro con 
mandos de radio inseridos, 
o control de cruceiro, as la-
mias de aliaxe ou a radio con 
CD e MP3. E como é habitual 
en toda a gama Alfa, e no 
Giulietta en particular, cada 
cliente ten á súa disposición 
unha escolma de paquetes 
de equipamento e accesorios 
cos que personalizar o coche 
ao seu antollo.

Subliñar que toda a 
gama leva de serie o sistema 
Stop&Start, que fai que na ci-
dade se pare o motor ao de-
térmonos perante un semá-
foro e que se volva a acender 
ao premer o embrague ou o 
acelerador. Con esta medida 
redúcese o consumo e cola-
bórase na loita contra a con-
taminación, para diminuír 
nas nosas cidades o ruído e a 
polución.

Cómpre dicir que Alfa Ro-
meo Giulietta adxudicouse 
as prestixiosas cinco estre-
las EuroNCAP, situándose no 
máis alto do segmento en 
canto ao eido da segurida-
de. Cunha puntuación glo-
bal de 87/100, confírmase 

como o compacto seguro. O 
galardón é importante con-
siderando os novos paráme-
tros inseridos en 2009 pola 
EuroNCAP: valóranse de xei-
to simultáneo a protección 
de adultos, nenos, peóns e, 
por suposto, a prevención de 
accidentes e a redución de 
mancaduras a través da valo-
ración da advertencia do cin-
to de seguridade desabotoa-
do, do ESP e do limitador de 
velocidade.

Motorizacións e equipamento

A presentación estivo a 
cargo de Alfonso Ortín, di-
rector de relacións exter-
nas e comunicación de Fiat 
Group Automobiles Spain. 
Mentres as vendas de auto-
móbiles baixaban en España 
un 20% en 2011, Alfa Romeo 
incrementaba as súas un 
37%, o que nos amosa a boa 
saúde da que goza a marca 
italiana no territorio nacio-
nal. E unha parte importantí-
sima do pastel correspónde-
lle ao Giulietta, cunha cota 
do 2,8%. En Alfa Romeo por-
fían nas catro características 
que definen á marca italia-

na que son, asemade, o seu 
selo de identidade: manexo, 
comodidade, eficiencia e se-
guridade.

Hai pouco máis de un 
ano que foi presentado o 
Giulietta e dende entón ten-
se convertido nun referente 
para o público español, polo 
seu deseño, pola súa tecno-
loxía e polo seu rendemen-
to mecánico. É un automóbil 
con moi boas prestacións, 
estable e moi manexable, e 
cun deseño abraiante que 
chama a atención alí por 
onde pasa.
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Ao reducir tamén as emi-
sións de CO2, fica exento do 
imposto de matriculación. 
Grazas a isto, o Giulietta TCT 
con motor diésel podera-
se adquirir por só 330 euros 
máis cá versión equivalente 
con cambio manual.

O Giulietta TCT atópase 
nos concesionarios da mar-
ca en Galicia a un prezo de 
26.840 euros co motor de 
gasolina e de 28.897 euros 
para a versión diésel. Até o 
10 de xuño poderase gozar 
dunha serie limitada “Super” 
por 18.900 euros cun equi-
pamento ben completo. 

O novo cambio Alfa TCT 
(Twin Clutch Transmission) 
é un cambio de seis veloci-
dades provisto dun sistema 
de transmisión automáti-
ca con dobre embrague en 
seco. Con este novo cambio 
mellórase o confort e redú-
cense os consumos. Pódese 
chegar a aforrar até un 10% 
de combustible. É como se 
estivera composto por dous 

cambios en paralelo (con 
cadanseu embrague) que 
permiten engrenar a mar-
cha sucesiva mentres a an-
terior aínda está acoplada, o 
cambio de marcha efectúa-
se cun sinxelo intercambio 
gradual dos corresponden-
tes embragues, asegurando 
a continuidade de desenvol-
vemento do par e, en con-
secuencia, da tracción. Así, 

un embrague actúa sobre 
as marchas pares e o outro 
sobre as impares. Median-
te este intercambio gradual 
nos embragues, non hai ba-
leiro mecánico algún duran-
te a trasfega de marchas, o 
que nos dá unha meirande 
comodidade e unha presta-
ción superior respecto a un 
cambio manual amais dun-
has sensacións de condu-
ción máis deportivas. Se un 
embrague normal dura uns 
150.000 quilómetros, o do 
novo Alfa TCT dura o dobre; 
é dicir, máis de 300.000 qui-
lómetros.

Tres siglas: TCT Emisións e prezos

cambio tct
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Renault Fluence
Eléctrico, ecolóxico e, ademais, económico

Non están os tempos para gas-
tos excesivos de combustible. 
Tanto a gasolina coma o diésel 
puxéronse polas nubes e xa é 

hora de tomarse en serio unha 
das enerxías máis limpas e me-
nos contaminantes: a enerxía 
eléctrica. Neste caso, Renault 

púxose “á faena” e vén de colo-
car no mercado coches eléctri-
cos 100% que son ecolóxicos e 

que circulan por pouco diñeiro. 
Primeiro foi o industrial Kan-

goo, agora chega o Fluence e o 
Twizy (un vehículo bipraza ben 

simpático do que falaremos 
no seu intre) e dentro de moi 
pouco será a quenda do Zoe. 
Coches totalmente eléctricos, 
non híbridos, que circulan xa 

polas nosas estradas, sen com-
plexos e que son ideais para 

as nosas urbes, ateigadas de 
ruídos e contaminación. Desta 
volta o percorrido comezou no 

Monte do Gozo -en Santiago 
de Compostela- un escenario 

por onde teñen pasado artistas 
da talla de Bruce Springsteen 
ou os Rolling Stones. Esta vez 

non podía ser menos, xa que o 
Fluence Z.E. é unha auténtica 

estrela... 

■ lUÍS RIVeRO De AGUIlAR | TexTo

■ RIVeRO De AGUIlAR / SPRInT MOTOR | FoTos
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A unidade probada -ce-
dida polo concesionario Re-
nault TALLERES CAEIRO de 
Santiago de Compostela- 
abraiounos pola súa como-
didade á hora de viaxar. É 
un coche grande e familiar, 
mide case o mesmo que os 
seus irmáns de gasolina ou 
diésel: 4,748 metros (13 cen-
tímetros máis), xa que houbo 
que buscar espazo para co-
locar as baterías de ión-litio 
que, amais de ocupar abon-
do, pesan nada máis e nada 
menos que 280 quilos. Estas 

van aloxadas no maleteiro, o 
que fai que diminúa a súa ca-
pacidade respecto ao orixi-
nal. Así, pasa de 530 litros 
a 317 litros de capacidade. 
Neste caso, as maletas dos 
cinco ocupantes deberán ser 
medianas; e de seren catro 
os ocupantes, non habería 
problemas. Con esa carga na 
parte traseira, os enxeñeiros 
de Renault tiveron que re-
partir o peso por todo o vehí-
culo para que non houbese 
problemas á hora de circular 
por estrada.

En canto ao interior, di-
cir que o novo modelo é moi 
semellante ao Fluence con-
vencional. Os pasaxeiros van 
cómodos e relaxados, cunha 
boa visión e sentíndose se-
guros en todo intre. Dende 
o posto de condución, domí-
nase o volante e contrólanse 
de maneira doada todos os 
mandos que un ten ao alcan-
ce. Non ten marchas, e a pan-
ca de cambios é igual que a 
de calquera coche automá-
tico: parada, marcha atrás e 
marcha adiante. O silandei-

ro do motor é tan abraian-
te que custa, ao principio, 
afacerse a el, sobre todo cir-
culando por cidade. Neste 
senso, hai que estar moi pen-
dente dos peóns,  pois non 
sentirán cando se achega o 
noso Fluence Z.E. Na estrada 
a cousa é distinta, xa que o 
rumor que chega aos nosos 
oídos é o da rodadura dos 
pneumáticos e o das corren-
tes de ar que xera a carro-
zaría ao circular o vehículo, 
como acontece nos coches 
de gasolina ou diésel.
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❱❱ Baterías 
e autonomía

Emporiso, ao ser 
100% eléctrico cómpre 
recargar as baterías des-
te Fluence cando se es-
gotan. Para iso, a única 
maneira de facelo é en-
chufándoas á rede eléc-
trica. Nun futuro próximo 
tamén se poderán cam-
biar en apenas 3 minutos 
nunha especie de gasoli-
neiras (en Israel cháman-
se Quick Drop), onde no-
las cambiarán de xeito 
automático sen necesi-
dade de baixarse un do 
coche. Axiña porannos 
unhas cargas e así pode-
remos continuar devagar 
a nosa viaxe. Namentres 
non chegue ese intre te-
remos que deixar o co-
che enchufado pola noi-
te no noso garaxe para 
que se cargue ao com-
pleto nunhas dez horas. 
Para isto subministraran-
nos un fío especial que 
precisa un enchufe ta-
mén especial, chamado 
Wall-Box, que nos cus-
tará preto dos mil euros. 

Asemade, tamén se pode 
conectar nunha estación 
de recarga pública ou 
privada.

Circulando por San-
tiago de Compostela 
o navegador do Fluen-
ce Z.E. avisounos de 
que o punto de carga 
máis próximo que tiña-
mos naquel intre esta-
ba en El Corte Inglés. Até 
alí enfiamos e puidemos 
comprobar que, abo-
fé, naquel punto estaba 
o enchufe. Dixéronnos 
que a carga era xentile-
za do centro comercial e 
que mentres se cargaba 
podiamos facer as com-
pras de costume... Un bo 
detalle que agradece-
mos de contado. E non é 
porque a carga sexa cara 
(100 quilómetros fan-
se con menos de dous 
euros), senón pola como-
didade de poder deixar o 
coche tranquilamente e 
saber que á volta estará 
dispoñible para circular 
uns cantos quilómetros 
máis.

Renault non ven-
de as baterías co Fluen-
ce Z.E. só tes que aluga-
las durante un período 
mínimo de tres anos. Se 
fas 10.000 quilómetros 
ao ano, tes que pagar 82 
euros ao mes. Se fas máis 
quilómetros, terás que 
pagar máis, claro. Por 
exemplo, no caso de fa-
cer 15.000 quilómetros, 
a cota sobe a 96 euros. 
O que nun principio se-
mella un inconveniente 
ten a vantaxe de que Re-
nault encárgase do man-
temento íntegro das ba-
terías garantíndonos a 
reposición de balde no 
caso de avaría. Se cadra 
máis adiante poderan-
se mercar co coche e xa 
non será preciso pagar 

aluguer ningún por elas, 
aínda que isto encarece-
rá de certo a compra do 
noso Z.E. 

Resumindo, o novo 
Fluence Z.E. é un coche 
para circular, sobre todo 
por cidade. Ten moi-
ta amplitude e vaise có-
modo de abondo. Non 
é caro e non contamina, 
que é o máis importante. 
Lévase de xeito doado, é 
seguro e gasta pouco. Só 
lle vemos unha pega e é 
que non serve para gran-
des desprazamentos. 
Nestes casos teremos 
que decantarnos por un 
híbrido ou por motores 
convencionais. Quizais 
dentro de poucos anos 
estes problemas xa non 
existan.

❱❱ Cadro de mandos

No cadro de mandos veremos o estado de carga das 
baterías e tamén os quilómetros que temos de autono-
mía. Segundo o fabricante, cunha carga completa pode-
rase circular durante 185 quilómetros. Todo depende-
rá, claro está, da velocidade e do perfil da estrada. Cando 
ergamos o pé do acelerador, e co coche rodando, a bate-
ría irase cargando de xeito automático.

Así pois, se baixamos un porto ao longo de varios qui-
lómetros (por exemplo o de Pedrafita), xa non é que se 
consuma batería, senón que se irá cargando esta a me-
dida que vaiamos baixando. Tamén a autonomía depen-
derá neste caso do uso da calefacción en inverno ou do 
ar acondicionado no verán. Canto máis uso lle deamos, 
menos quilómetros nos durará a carga. Para aumentar a 
autonomía, existe a función Eco-Mode, que fai minguar 
o gasto tanto do ar coma da calefacción. Coa función pre-
climatización, o habitáculo acada a temperatura progra-
mada mentres o vehículo está en carga para non rebaixar 
a autonomía.

Nesta toma non hai cheiro a gasolina

o reloxo da dereita indícanos a autonomía que nos queda
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❱❱ Motorizacións

O motor do Fluence Z.E. é eléctrico, totalmente silan-
deiro e cunha potencia de 70 quilovatios que se traducen 
en 95 cabalos. É limpo e responde ben á hora de adiantar. 
Non supera os 135 km por hora, abondos para circular 
pola cidade ou polas nosas sinuosas estradas. As baterías 
que o alimentan son de ión-litio e pesan 280 quilos. Ten-
do en conta que é eléctrico, achega un par máximo den-
de o prendido e non está nada mal de reprise, xa que ace-
lera de 0 a 100 quilómetros por hora en 13,7 segundos 
(os 50 km/h acádaos en 4,1 segundos). As aceleracións 
son lineais e fluídas. O “prendido” é inmediato.

❱❱ Acabados

O Renault Fluence Z.E. preséntase en dous acabados, 
EXPRESSION e DINAMIQUE. O primeiro, moi completo, 
conta, entre outros elementos: con dúas tomas de carga 
a cadansúa beira do vehículo, fío de carga estándar, ABS, 
airbags (de cortina, frontais e laterais), asento do condu-
tor regulable en altura, climatizador automático bizona, 
control de estabilidade ESP con función antiesvaradío 
ASR e control de subviraxe CSV, elevaxanelas eléctricas 
dianteiras e traseiras, prendido automático de luces, sen-
sor de chuvia, computador de a bordo, radio CD MP3, re-
gulador/limitador de velocidade, sistema de navegación 
intelixente con indicación de autonomía real e localiza-
ción dos bornes de recarga públicos, etc.

O acabado DYNAMIQUE engade, amais: regulación 
lumbar no asento do condutor, petos portaobxectos no 
respaldo dos asentos dianteiros, lamias de aliaxe de 16 
polgadas, retrovisor interior electrocromado, volante de 
coiro, tiradores de portas e molduras laterais da cor da 
carrozaría, retrovisores exteriores en negro escintilante, 
Bluetooth, informacións en directo sobre o tráfico, a me-
teoroloxía e busca en Google.

Como opcións, pódense adquirir: o pack Confort, o 
pack Look, o fío de recarga de uso ocasional, a pintura 
metalizada e a tapizaría de coiro.

PREZOS
O novo Renault Fluence Z.E., atópase xa á venda en todos os concesionarios  

Renault de Galicia cos seguintes prezos:
Con subvención

Fluence Z.E. EXPRESSION   25.800 € 19.800 €
Fluence Z.E. DYNAMIQUE 26.900 € 20.900 €
Fluence Z.E. PRIME TIME 26.267 € 20.267 €

o levantar o capó a vista é diferente ao que estabamos acostumados
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Se no número anterior traíamos a estas páxinas 
a proba do Seat Mii de 3 portas agora tócalle a 
quenda á presentación do mesmo modelo en 

versión 5 portas. A marca española amplía a gama 
do Mii, ofrecendo agora máis versatilidade coa 

chegada da nova versión de cinco portas. Desta 
maneira, o modelo urbano da marca combina 

unha condución realmente divertida cun deseño 
deportivo e unha excepcional funcionalidade. Ao 
mesmo tempo, o Mii mantense fiel aos valores de 
Seat: a súa óptima relación calidade-prezo e uns 

custos razoables de mantemento fan que o pracer 
de conducir un Mii sexa algo facilmente accesible. 
A nova versión de 5 portas deste utilitario xa está á 

venda na rede de concesionarios da marca.

Seat Mii
cinco portas

Outra das grandes novi-
dades na gama do Seat Mii 
é a incorporación da nova 
versión ECOMOTIVE, que 
continúa a ofensiva da mar-
ca nacional por fabricar au-
tomóbiles respectuosos co 
medio natural. Desta manei-
ra, o Mii ECOMOTIVE presen-
ta unhas emisións de tan só 

96 g/km e un consumo re-
ducido de 4,1 litros aos 100 
km grazas, principalmente, 
á inclusión do sistema Start/
Stop, á función de recupera-
ción da enerxía e ás vantaxes 
que tamén proporciona o 
motor de 1.0 litros dispoñi-
ble coas versións de 60 e 75 
cabalos.

Así mesmo, coa chegada 
do Mii 5 portas ECOMOTIVE, 
este urbano tamén presen-
ta novidades na súa oferta 
de equipamento, destacan-
do a incorporación dun teito 
panorámico que se estende 
case ata a zaga, proporcio-
nando maior luz interior e 
vistas panorámicas a todos 
os ocupantes. Un innova-
dor elemento que se une ao 
completo equipamento de 
serie do Mii no que destacan 
o ESC (control electrónico de 
estabilidade), ABS, airbags 
para condutor e acompañan-
te, airbags de cabeza-tórax, 
desactivación do airbag de 
acompañante, anclaxes Isofix 
con Top Tether nas dúas pra-

zas traseiras, dirección asisti-
da electromecánica, luz día, 
avisador acústico de luces 
acesas e toma de 12V en con-
sola central, entre outros.

Como non podía ser do-
utra maneira, o Mii é tamén 
un líder no que se refire a 
tecnoloxía innovadora. Por 
exemplo, o Asistente de Frea-
da en Cidade eríxese como 
un elemento adicional de se-
guridade, freando automati-
camente o vehículo en caso 
de perigo para previr un po-
sible impacto, mentres que o 
Seat Portable System reúne 
entretemento, navegación, 
conectividade Bluetooth e 
outras funcións do vehículo 
pioneiras no seu segmento.

■ XAbIeR VIlARIÑO | TexTo      ■ SPRInT MOTOR | FoTos
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Cunha lonxitude de 3,56 
metros, o Mii ten o tamaño 
perfecto para os espazos ur-
banos. Aínda sendo peque-
no, utiliza de forma óptima o 
seu espazo, con cabida para 
catro persoas. Ademais, cun 
volume de 251 litros, o Mii 
tamén ofrece a capacidade 
de maleteiro máis ampla do 
seu segmento, mentres que 
co asento traseiro pregado, 
este espazo aumenta ata os 
951 litros.

A nova variante de 5 
portas é aínda máis fun-
cional coas mesmas cotas 
exteriores. Cun grande án-
gulo de apertura, as portas 
traseiras facilitan o acceso 
ás prazas posteriores, tan-
to para os pasaxeiros como 
para situar correctamen-
te as cadeiras de nenos. As 
portas son de dimensións 
compactas e é doado subir-
se ou baixarse do coche in-
cluso en prazas de aparca-
doiro estreitas.

A gran superficie acris-
talada das ventás traseiras 
asegura a mellor visibilida-
de posible, mentres que a 
apertura en compás pro-
porciona ventilación e se-
guridade se viaxan cativos 
nos asentos de atrás.

A sensación de amplitu-
de no habitáculo do Mii viu-
se aumentada coa incorpo-
ración dun teito de cristal 
panorámico, que proporcio-
na máis luz interior e vistas 
a todos os ocupantes. Ade-
mais, para evitar que a tem-
peratura interior resulte in-
cómoda en días calorosos e 
solleiros, dispón dun para-
sol corredizo que bloquea a 
entrada de luz do sol. O tei-
to de cristal tamén se pode 
abrir para unha maior ven-

tilación, ben en posición in-
clinada ou ben movéndoo 
cara a atrás.

      
GASOLINA Emisións CO2 Imposto de Matriculación P.V.P.
1.0     60 cv REFERENCE 105 0,00% 8.690,00
1.0     60 cv STYLE 105 0,00% 10.240,00
1.0     60 cv REFERENCE ECOMOTIVE 96 0,00% 9.390,00
1.0     60 cv STYLE ECOMOTIVE 96 0,00% 10.640,00
1.0     75 cv REFERENCE 108 0,00% 9.440,00
1.0     75 cv STYLE 108 0,00% 10.690,00
1.0     75 cv REFERENCE ECOMOTIVE 98 0,00% 9.840,00

■ XAbIeR VIlARIÑO | TexTo      ■ SPRInT MOTOR | FoTos

O Mii 5 portas está dis-
poñible co motor 1.0 de 60 e 
75 cv. O moderno propulsor 
de gasolina de tres cilindros 
e 1.0 litros é moi lixeiro, fun-
ciona suavemente e garante 
axilidade e dinamismo.

Así, o motor de acce-
so de 60 cv ofrece un par 
motor máximo de 92 Nm, 
dispoñible entre as 3.000 
e 4.300 revolucións. A ve-
locidade máxima é de 160 
km/h en combinación coa 
caixa de cambios manual 
de cinco velocidades.

A variante de 75 cv, 
máis potente grazas ás me-

lloras introducidas no sis-
tema de xestión do motor, 
presenta un consumo pon-
derado de 4,2 litros e alcan-
za unha velocidade máxi-
ma de 171 km/h, segundo 
datos do fabricante.

Un dos detalles exclu-
sivos da gama Mii é o Seat 
Portable System, unha so-
lución innovadora com-
posta por unha panta-
lla táctil extraíble de 5 
polgadas que se integra 
perfectamente na elec-
trónica do vehículo. As 
súas múltiples funcións 
inclúen o sistema de na-
vegación, o teléfono de 
mans libres con control 
de voz e un ordenador de 
a bordo que proporcio-
na ao condutor toda cla-

se de información relati-
va ao funcionamento do 
coche. O Portable System 
pódese combinar co sis-
tema integrado de radio 
e altofalantes, e median-
te a tarxeta de memoria 
SD pódese escoitar a se-
lección particular de can-
cións gravadas en forma-
to MP3.

O Portable System, 
que foi desenvolvido en 
colaboración con Navi-
gon, pode actualizarse 
mediante a súa descarga 
por Internet, mentres que 
os seus Apps a medida 
ofrecerán funcións adi-
cionais para o futuro.

Portable System: 
sistema de axuda para 

una condución eficiente

Un motor respectuoso co medio natural

Un motor respectuoso co medio natural

cun volume de 251 litros, o mii ofrece a capacidade 
de maleteiro máis ampla do seu segmento

o Portable System inclúe 
funcións como o sistema 

de navegación, o 
teléfono de mans libres 
con control de voz e un 
ordenador de a bordo

o piloto luís Penido quixo 
probar o benxamín de Seat
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Primeira parada: 
Na via de Suarna (Punto B
no Googlemaps)
distancia Santiago-
Navia: 181 km. 
tempo  aprox. de chegada: 
2 horas e 26 minutos.  

Chegamos a Navia, que 
está situada ao leste da 
provincia de Lugo, no nor-
te dos Ancares. Limitando 
ao noroeste coa Fonsagra-
da, ao nordeste con Astu-
ries, ao sudoeste con Cer-

vantes e ao leste con León. 
Vila atravesada polo río Na-
via (de aí o topónimo), ato-
parémonos aquí con restos 
megalíticos  -como as má-
moas e dolmens de Ferrei-
rúa e Vilarpandín- con ves-
tixios da cultura castrexa, 
e poderemos descubrir 
até 25 castros, como os de 
Cantón e Cabanela, que se 
unen por un corredor de 
300 metros.

Outros dos puntos de 
obrigada visita en Navia de 
Suarna son o senlleiro cas-
telo de Navia (século XI) ou 
a ponte romana da Proba 

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Os Ancares, Reserva da Biosfera segundo nos lembra a UNESCO, ben merece máis dunha visita e, polo tanto, máis 
dunha sección da nosa Peaxe aberta. Logo do percorrido que fixemos o mes pasado polas contornas de Cervantes 

e Piornedo, volvemos a aquelas estradas para enfiar un pouco cara ao norte, alí onde a serra toca xa cos escenarios 
que representa estes días o filme Vilamor, de Ignacio Vilar, onde se retrata o regreso ao rural galego, á montaña, 
do antigo integrante dunha comuna. Isto vén a conto porque poucas veces unha película partiu dunha base tan 

verosímil: é natural retornar, por uns motivos ou por outros, aos Ancares. Nesta reportaxe abordaremos a nosa visita 
recente á vila de Navia de Suarna, de gran sona polo seu castelo medieval, e ás aldeas de Rao e Murias, senlleiras 

polo importante valor etnográfico das súas construcións, dende as vivendas tradicionais até os muíños e ferrerías. 
Entremedias, un ensarillado de estradas que, de pór en xogo a paciencia debida, saberemos gozar como se merecen. 

Cómpre esquecer as viaxes rápidas e as pistas amplas de catro carrís. Aquí podemos ver o que hai á beira do 
camiño, aínda que sexa (ollo para condutores medorentos!) unha caída en picado. O condutor, de ter a capacidade 

de adaptarse ao novo tempo e a un trazado que por forza debe estar inzado de curvas, saberá tirarlle o máximo 
partido a esta experiencia que propoñemos dende Sprint Motor.

Dicimos adeus ao infindo dos Ancares (e Parte II)
Volvemos ás estradas da comarca onde o país amosa a súa cerna inmutábel: Os Ancares

Navia de Suarna, vista por Javier martín espartosa

a Pobra de Navia, visto na Galipedia
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(engadir que a Proba é a ca-
pital de Navia), sobre o río 
Navia, dun só arco apun-
tado, calzada abombada e 
construída en lousa. Ase-
made, Navia salienta polo 
seu patrimonio, que con-
ta no seu haber coa igre-
xa de San Miguel de Barcia 
(s. XIII), co templo de Santa 
María de Rao, coa igrexa de 
San Salvador de Mosteiro, 
co templo de Santo Estevo 
de Vilarpandín, por citar al-
gúns exemplos. Emporiso, 
existen tamén exemplos de 
arquitectura civil a subli-
ñar como son as pallozas e 
piornos (ou hórreos), muí-
ños, pombais ou cortíns (al-
varizas de colmeas co gallo 
de protexelas dos osos)... 
todos eles estendidos pola 
contorna do lugar.

Segunda parada: 
rao (Punto c)
distancia Navia-rao: 
21,5 km. tempo est: 23 min.

Deixamos o noso vehí-
culo estacionado en Santa 
María de Rao, parroquia do 
concello de Navia de Suar-
na, para irmos vendo luga-
res de grande importancia 
etnográfica, vivendas tradi-
cionais, ferrarías e muíños 
e todo isto adobiado cunha 
contorna natural incompará-
bel composta por maceiras, 
castiñeiros, cerdeiras e no-
gueiras... Co mesmo nome, 
Santa María, conta cun tem-
plo de certa relevancia, que 
dá acubillo no seu interior a 
dous retablos de grande ri-
queza. O noso paseo dará 
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Dicimos adeus ao infindo dos Ancares (e Parte II) Os Ancares deparan múltiples vantaxes en moi 
pouco treito de percorrido. En apenas cinco 
quilómetros podemos ver cumios nevados ou 
meternos de cheo en bosques autóctonos onde 
case non parece chegar o sol como debería. Esta 
comarca -nome dunha serra que conflúe en Galiza, 
León e Asturies- atesoura unha manchea de valores 
naturais e etnográficos, recoñecidos pola Unión 
Europea (Rede Natura) ou pola UNESCO (Reserva 
da Biosfera). Dende un punto de vista turístico 
achega un gran potencial. As estradas, en bo estado 
aínda que coas particularidades propias das vías de 

montaña (constantes subidas e 
baixadas, sucesión continua de 
curvas para remontar desniveis 
ou salvar saíntes), permítenlle 
ao condutor chegar de xeito 
cómodo a calquera punto de 
interese que teña sinalado no 
mapa. De maneira salientábel, 
amais da contorna de Piornedo 
(da que falamos no número 
pasado), é a zona de Navia de 
Suarna e a liña que traza no 
mapa con Rao e Murias. Se 
cadra non tan ben conservadas 
como Piornedo (un milagre 
da historia), estas aldeas dan 
acubillo a importantes xoias 
etnográficas e arquitectónicas 
que cómpre sabermos ver e 
apreciar, entre elas, as senlleiras 
pallozas, que son vivendas 
prerromanas ou, o que é o 
mesmo, museos viventes 
onde se representa o modo 

de vida dos nosos antepasados. Certo é que estas 
aldeas piden e esixen máis apoio das institucións 
para garantir a súa conservación pero nós, como 
condutores comprometidos, sempre podemos pór 
o noso gran de area: ir até alí a velas e valoralas é un 
bo xeito de comezar. 
Deixamos atrás Compostela e asumimos do xeito 
máis razoábel e rendíbel o plan que temos por 
diante: uns 416 quilómetros (ida e volta). O custo 
de combustíbel será de arredor de 56 euros para 
un vehículo diésel e de 57 euros para un gasolina. 
Unha vez máis, cómpre que vaiamos co depósito 
cheo, porque nas aldeas de montaña non adoita ser 
tarefa doada conseguir combustíbel. 
Saímos de Santiago pola estrada de Curtis (N-
634) até chegar un pouco antes de Guitiriz, onde 
colleremos a Autovía do Noroeste (A-6) até vermos 
Becerreá, onde tomaremos a estrada que vai dende 
Becerreá a Navia (LU-722) que nos levará cara a 
nosa primeira parada: Navia de Suarna.

o noso percorrido a ollos do Google maps

Vista de Navia de Suarna por Xornalcerto
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paso de novo á descuberta 
de cortíns, as xa citadas al-
varizas pechadas de xeito 
circular e feitas con pedra 
e lousa... e a proba de osos 
pardos. Sinalar, para aqueles 
que gosten do sendeirismo, 
que da aldea veciña de Coro 
parte unha ruta de interese 
que nos levará monte arri-
ba cara a palloza de Pan do 
Zarco, unha especie de viaxe 
no tempo que paga a pena 
facer...

terceira parada: 
murias (Punto d)
distancia rao-murias: 
4,7 km. 
tempo aprox.: 9 minutos.

Pechamos a nosa Peaxe na 
aldea de Murias, cuxos primei-
ras orixes datan do século XIX, 
lugar dende o que seguire-
mos a albiscar a abraiante na-
tureza que define aos Ancares, 
monte baixo ateigado de aci-

vros, arandos, soutos, carba-
lleiras... De termos sorte nal-
gunha das nosas camiñadas 
poderemos recoñecer (de pre-
to ou ao lonxe) parte da fauna 
que habita nestas terras, espe-
cies que non atoparemos en 
ningún outro lugar que non 
sexa nestes lares, falamos da 
pita do monte ou do oso par-
do, este último convertido en 
símbolo máis que recoñeci-
do desta comarca. Emporiso, 
existe a posibilidade de cru-

zármonos ou sentirmos a pre-
senza doutros animais coma 
xabarís, corzos, cervos, coellos 
e un longo etc. 

Como curiosidade dicir 
que se nos achegamos até a 
praza de Murias teremos a oca-
sión de ver un hórreo típico as-
turiano e se imos até a Pena da 
mesma vila repararemos nuns 
sinais que aínda se deixan ad-
vertir das antigas minas, unha 
oportunidade para achegarse 
e curiosear polos arredores.

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

Palloza dos ancares, de teresa_Gm

Dicimos adeus ao infindo dos Ancares (e Parte II)
Volvemos ás estradas da comarca onde o país amosa a súa cerna inmutábel: Os Ancares
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Calendario  
de  probas XUÑO  2012

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

2 de xuño Campionato Galego de Autocross de O Castro Autocross O Castro, A Laracha A Coruña España

2 de xuño Campionato de España de Freestyle *Por confirmar *Por confirmar *Por confirmar España

2-3 de xuño Rali de Asfalto Rías Baixas Rali Asfalto Vigo Pontevedra España

2-3 de xuño Nacional de Autocross Premi Ara Lleida Autocross Circuíto Parc de la Serra, Mollerussa Lleida España

2-3 de xuño Cto. de Galicia de Montaña- Subida á Vila de Cortegada Montaña Cortegada Ourense España

2-3 de xuño Mundial outdoor de Xapón Trial Circuíto de Twin Ring Motegi Xapón

3 de xuño Campionato Galego de Trial de Lampai Trial Lampai, Teo A Coruña España

3 de xuño Cto do Mundo de Velocidade- MotoGP- de Catalunya Vel.- MotoGP (Mundial de Motos) Circuit de Catalunya, Montmeló Barcelona España

3 de xuño Concentración C.G. Turismo de Baiona Concentración C.G. Turismo Baiona Pontevedra España

9-10 de xuño Cto. Galego Rali 2ª Categoría Tour&Auto Rali 2ª Categoría *Por confirmar *Por confirmar

9-10 de xuño Copa Renault Clio Albacete- Clio Cup España Circuítos Albacete Albacete España

9-10 de xuño Cto Histórico de Regularidade/ Velocidade de Vila de Pravia Histórico Vel./ Regularidade Vila de Pravia, Asturies España

9-10 de xuño Rali da Cidade de Narón Rali Asfalto Narón A Coruña España

10 de xuño Cto. de España de Enduro de Becerreá Enduro Becerreá Lugo España

10 de xuño Campionato de España de Quadcross de Puertollano Quadcross Puertollano Cidade Real España

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

10 de xuño G.P. de Canadá Fórmula 1 Circuíto Gilles Villeneuve, Île Notre-Dame Québec Canadá

10 de xuño Campionato Mundial de Superbikes de San Mariño/ World 
Superbike San Marino

Superbikes Circuíto de Misano San Mariño

10 de xuño Concentración C.G. Turismo de Vilanova de Arousa Concentración C.G. Turismo Vilanova de Arousa Pontevedra España

16 de xuño Autocross de Bergantiños Autocross Circuíto Municipal de Carballo A Coruña España

16 de xuño Campionato do Mundo de Trial de Peñarroya-Pueblonuevo Trial Peñarroya-Pueblonuevo Córdoba España

16-17 de xuño Rali de Asfalto de Ourense Rali Asfalto Ourense Ourense España

16-17 de xuño Cto. de España de Montaña- Subida a Santo Emiliano Montaña Santo Emiliano (Allande)- Asturies España

16-17 de xuño Fórmula GT de Alcañiz/ Circuítos GT- Resistencia Circuítos GT- Resistencia Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

16-17 de xuño Mundial outdoor de España Trial Peñarroya-Pueblonuevo Córdoba España

16-17 de xuño Campionato Galego de Trial da Estrada Todoterreo A Estrada Pontevedra España

17 de xuño Campionato Galego de Motos Clásicas da Pastoriza Motos Clásicas Circuíto de A Pastoriza Lugo España

17 de xuño Campionato G. de Motos Velocidade Extrem/ SS de Braga Velocidade Extrem/ SS Braga Portugal

17 de xuño Campionato Galego de Velocidade/ Clásicas/ ScooterMini-
GP de A Pastoriza

Velocidade/ Clásicas/ 
ScooterMiniGP

Circuíto de A Pastoriza Lugo España

17 de xuño Campionato Galego de Karting da Magdalena Karting C. de A Magdalena, Soutelo de Montes Pontevedra España

17 de xuño Campionato de España de Supermotard de Lleida Supermotard Lleida Lleida España

17 de xuño Cto. de España de Motocross de MXSub-18/ MX125/ 
MXPromesas/ MXAlevín

Motocross San Esteban de Gormaz Soria España

17 de xuño G.P. de Gran Bretaña Mundial de Motos Circuíto de Silverstone Gran Bretaña

17 de xuño Slalom de Valga Slalom Valga Pontevedra España

22-24 de xuño GP2 Europa GP 2 Circuíto Urbano de Valencia Valencia España

22-24 de xuño Rali de Nova Zelandia Ralis Auckland
Nova 

Zelandia

23-24 de xuño Campionato de F3/ GP Open de Spa Circuítos F3/ GP Open Circuit de Spa-Francorchamps Liège Bélxica

23-24 de xuño Cto. Galego de Montaña- Subida á Estrada Montaña A Estrada (As Covas- Aldea Grande) Pontevedra España

24 de xuño Campionato de España de Motocross MXElite/ MX2/ 
Kawasaki Team Green Cup

Motocross El Molar Madrid España

24 de xuño Campionato de España de Velocidade- CEV Buckler Velocidade Circuit de Catalunya, Montmeló Barcelona España

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

30 de xuño Campionato de Galicia de Autocross de A Laracha Autocross A Laracha A Coruña España

30 de xuño G.P. de Holanda Mundial de Motos Circuíto de Assen Drente Países Baixos

30 de xuño Copa de España de Velocidade Clásicas de Albacete Velocidade Clásicas Circuíto de Albacete II Albacete España

30 xuño-1 xullo Cto Nacional de Karting de Campillos- Alevín/ Cadete/ KF3/ KF2 Karting Campillos Málaga España
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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

■ DeSPFOTO | FoTos
G

P 
Es

to
ril

 2
01

2

• SPRINT 183.indd   28 18/05/12   13:49



29Competición << Sprint Motor

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Os Chevrolet Cruze al-
canzaron o seu terceiro tri-
plete da tempada en Buda-
pest: Yvan Muller, Rob Huff e 
Alain Menu dominaron a pri-
meira manga ante un aba-
rrotado Hungaroring nunha 
xornada de sol e calor.

Chevrolet logrou outro 
podio na Carreira 2 grazas 
ao segundo posto de Alain 

Menu, que completou un ex-
celente percorrido. O equipo 
afrontará a 6ª rolda da tem-
pada o 20 de maio no cir-
cuíto austríaco de Salzbur-
gring cunha vantaxe de 137 
puntos no Mundial de Fabri-
cantes, mentres que Muller, 
Menu e Huff están nun pano 
de 30 puntos na cabeza do 
Mundial de Pilotos.

O Circuíto catalán de Parc 
Motor foi o escenario da pri-
meira proba puntuable para 
as Eco Series 2012. O equi-
po Nissan Eco Team estivo 
presente con tres vehículos 
o Nissan Juke 1.5 dCi, o Leaf 
eléctrico e o Nissan Micra 1.2 
DIG-S. A participación dos 
Nissan saldouse cun excelen-
te resultado, e é que os tres 
vehículos alcanzaron o po-
dio, levándose ademais a vi-
toria nas súas respectivas ca-
tegorías.

Laia Sanz, tras un apretado 
duelo coa francesa Ludivine 
Puy, impúxose nas dúas carrei-
ras do GP de Euskadi, primeira 
proba do mundial de enduro 
feminino, que se disputou en 
Munitibar. Desta forma, Laia 
convértese na primeira líder 
do campionato con 40 pun-
tos, 6 máis que Puy, que ocupa 
a segunda posición.

A pluricampiona espa-
ñola, que conta con 11 títu-
los mundiais de trial, 10 eu-
ropeos de trial e dúas vitorias 
no Dakar de féminas, demos-
trou que tamén sabe gañar 
no enduro, unha modalida-
de que se lle resistía e na que 
aínda non colleitara ningún 
triunfo dende que debutou 
no mundial de 2010.

Óscar Pereiro estreaba o 
Suzuki Swift co que comparti-
rá volante con Luís Penido na 
Copa Suzuki 2012 dos ralis na-
cionais, e malia ser a primeira 
vez na que tomaba parte en 
competición el só dentro do 
vehículo, e tratándose dunha 
montura non moi apropiada 
para un campionato como o 
galego de montaña, o ex-ciclis-
ta lograba a vitoria na súa clase 
mantendo un excelente ritmo 
de carreira similar ao de vehí-
culos de maiores prestacións e 
xente experta na modalidade.

“O resultado é moi bo, 
noto que me adapto moi 
ben á condución do Suzu-
ki e que malia ser un co-
che pequeno brinda unhas 
boas prestacións. Estou sa-

tisfeito co resultado e a Su-
bida a Oia veume moi ben 
para facerme máis ao co-
che. Agora no Rali de San-
tander, no que Luís Penido 
pilotará o coche, poderei 

quitar máis conclusións de 
cara ao Rali Rías Baixas, no 
que debutarei dentro da 
Copa Suzuki” comentaba 
Pereiro unha vez finalizada 
a proba.

Primeira vitoria de Laia Sanz no mundial de enduro

Tres Nissan no podio das Eco Series

Óscar Pereiro 
na Subida 
a Oia

Chevrolet en Budapest
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Sen rival. Así pa-
rece estar Xevi Pons 
no nacional de ra-
lis de terra. Despois 
de lograr as dúas 
primeiras vitorias 
do ano na manga 
dobre inaugural, 
o catalán repetiu 
liderato co seu Mit-
subishi na cita da lo-
calidade almeriense 
de Almanzora.

Histórico. O triunfo acada-
do polo piloto Bruno Spen-
gler no trazado oval de 
Lausitzring. O alemán ob-
tivo a primeira vitoria de 
BMW no DTM 2012, na se-
gunda cita do espectacular 
campionato de turismos 
xermanos. A marca bávara 
levaba sen vencer dende 
os 90 cando triunfara coas 
súas cores o italiano Rober-
to Travaglia.

Remontando. É o que ven 
facendo Pedro Burgo no 
campionato de Galicia de 
ralis. Despois de non poder 
participar na carreira inicial 
celebrada en Lalín o pilo-
to do Ford Focus WRC non 
tivo practicamente atran-
cos para levarse as dúas 
mangas seguintes, o vet-
erán rali de Noia e o aínda 
novo Ulloa.

Mellor imposible. Gran per-
formance para o cántabro 
Dani Sordo no seu debut no 
IRC. Na cita francesa, celebra-
da na illa de Córcega, o espa-
ñol, copilotado por Carlos del 
Barrio e ós mandos do Mini 
pero en versión S-2000, foi 
quen de levarse o triunfo e de 
cortar a racha de Skoda. Os pi-
lotos da marca checa mand-
aron con man firme nos ralis 
precedentes.

Correndo e quecendo
Competición pura
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Brillante. Así foi a experiencia dos pilo-
tos nacionais que siguen os certames 
de F3 Británico e Euroseries na prestixi-
osa reunión celebrada nas rúas da vila 
francesa de Pau. Na primeira proba un 
incidente de carreira, cando era segun-
do, eliminou ó catalán Juncadella, sen-
do Sainz Jr sexto e vencendo o italiano 
Marciello. E na segunda, nova demos-
tración do italiano, que volveu a vencer, 
con Sainz na segunda praza e Juncadel-
la finalmente cuarto.

Estrea. Tamén vitoriosa a de 
Marc Gené con Audi. O pilo-
to catalán fixo equipo con Ro-
main Dumas e Loïc Duval nas 
6 horas de Spa, cita belga para 
o mundial de resistencia. O 
R-18 Ultra, onde o español en-
trou para sustituir ó mancado 
Timo Bernhard, levouse o tri-
unfo por diante da unidade 
tamén Audi, pero E-Tron de 
Fässler, Lotterer e Tréluyer.

Camións. A terceira e cuarta carreira 
do Campionato de Europa de Car-
reiras de Camións tivo unha tóni-
ca común para o Equipo CEPSA, e é 
que Antonio Albacete non se baixou 
do podio en ningún caso. Nesta oca-
sión, a participación do piloto na ter-
ceira e cuarta carreira saldouse con 
dous excelentes segundos postos, 
en ambos casos por detrás do vix-
ente Campión de Europa, o alemán 
Jochen Hahn, e tamén en ambas 
carreiras perseguido por Markus 
Östreich e o seu Renault.

Inspección. De corte europeo será a que sufre o Rali Rías Baix-
as na edición 48 que se celebra este ano. Dividido en dúas 
etapas, entre venres 1 de xuño pola tarde e toda a xornada 
do sábado 2, a manga viguesa, válida para o estatal de asfal-
to, busca contar para o Campionato de Europa no ano 2013.

Estrea. Despois de mandar no Rali de Arxentina, por diante do 
seu coequipier Hirvonen e do español Sordo, o actual lider do 
WRC Sébastien Loeb quixo aumentar o seu palmarés, pero de-
sta volta na modalidade de pista. Así, conseguiu as dúas vito-
rias nas carreiras da Porsche SuperCup francesa celebradas no 
trazado urbán de Pau, despois de asinar previamente a pole-
position
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Coñecidos. Resultaron os 
vencedores das catro cate-
gorías do 66º Autocrós Arteixo, 
segunda manga do galego 
de autocrós. Na inferior, me-
nos de 1.600, todo un habitu-
al como Ángel Pérez levouse a 
vitoria, imitándoo na superior 
Sergio Cancela, con Saxo e 106 
respectivamente. O equipo Ya-
Car mandou nas outras dúas 
categorías, con triunfos respec-
tivos para Mosquera e Calviño 
en Kartcrós e Clase 4.

Primeiro líder. O ourensán José Antonio 
“Nonito” Gómez é o primeiro lider do ga-
lego de montaña tras imporse na subida 
inaugural, celebrada na localidade pon-
tevedresa de Oia. Outros vencedores fo-
ron Meira, o mellor dos carrozados, e Pais, 
líder do grupo N.

Seca. Corvette Racing puxo fin este mes de forma convincente á súa seca de vi-
torias no circuíto Mazda de Lagoa Seca, arroiando na altamente competitiva cat-
egoría GT cun doblete tras seis horas de carreira na American Lle Mans Series de 
Monterrey. Trátase da primeira vitoria do equipo no circuíto do centro de Califor-
nia dende o seu triunfo de 2008 na clase GT1, e o seu primeiro doblete dende 
que pasou á categoría GT en 2009.

Correndo e quecendo
Competición pura
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