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A Vuelta a España é unha das tres grandes vol-
tas por etapas xunto ao Giro e ao Tour. Os ciclistas 
que máis veces gañaron a Vuelta foron Roberto 
Heras (en catro ocasións) e Tony Rominger (en 
tres). A súa primeira edición disputouse en 
1935 e a súa vitoria recaeu en Gustaaf Deloor. 
Cómpre dicir que o ciclista que máis triunfos de 
etapa ten é Delio Rodríguez, un galego nado en 
Ponteareas, con 38 vitorias de etapa, amais de 
facerse co éxito final da Vuelta no ano 1945.

O pasado 24 de agosto comezou a Vuelta a 
España en Vilanova de Arousa e foi todo un éxi-
to, xa que toda a cidade se atopaba pendente da 
Volta. Unha das imaxes máis fermosas foi a saída 
dende a batea, á que os ciclistas accederon en 
barco, algo insólito na Vuelta a España. Este ano 
en Galiza desenvolvéronse catro etapas íntegras. 
A primeira saíu de Vilanova de Arousa e remataba 
en Sanxenxo, a segunda saía de Pontevedra e fi-
nalizaba no ascenso inédito do Alto da Groba (en 
Baiona), o que foi un descubrimento para futuras 
edicións da Vuelta, xa que é un porto de monta-
ña longo abondo, pero sen grandes porcentaxes. 
A terceira etapa saía de Vigo e poñía punto final 
en Vilagarcía de Arousa, no Miradoiro de Lobeira. 
Este final de etapa tamén deixou bo sabor de 
boca, pois o Miradoiro de Lobeira é semellante 
ao muro de Huy en Bélxica, ten un desnivel acen-
tuado pero é unha subida de pouca lonxitude, 
perfecta para ciclistas explosivos. E que dicir da 
cuarta etapa, a que comezaba en Lalín e remata-
ba en Fisterra, a etapa da fin do mundo... deixou 
a todo o mundo abraiado coas súas paisaxes, e 
outro ano máis ascendeuse ao Ézaro, ese porto 
que paseniño se está a converter nun habitual 
da Vuelta...  e grazas a esta apareceu no punto 
de mira de moitos cicloturistas.

O único “pero” foi que non houbo ningún ci-
clista galego correndo a Volta, xa que a maioría 
de galegos están sen equipo, ou correndo en 
equipos continentais portugueses. Agardo que 
co paso de Álex Marque -gañador este ano da 
Volta a Portugal- no Movistar Team, para o ano 
poida haber un galego disputando a Vuelta a 
España.

A  V u e lt A  A  e s p A ñ A  m á i s  g A l e g A

A marca española de motoci-
cletas Montesa anuncia a posta en 
marcha e renovación de dous dos 
seus modelos, estamos a referirnos 
ás Cota. A moto en cuestión xa se 
atopa no mercado dende este mes 
de setembro e faino cun aumento 
de cilindrada e cunha redución do 
freo motor, características que con-
seguen unha maior sensación de li-
xeireza e control por parte do piloto. 
En ambas as versións salienta o novo 
deseño do depósito de combustible 

e o tamén novo gardalamas trasei-
ro. Emporiso, a nova a subliñar é o 
prezo, pois a versión Cota 4RT260 
chega por baixo dos 6.000 euros (co-
locándose ao nivel de mecánicas de 
2 tempos) e a Cota Race Réplica cun 
prezo de 6.900 euros (incluíndo kit 
Racing).

Informar que, ao igual que as 
súas predecesoras, as dúas motoci-
cletas serán fabricadas nas instala-
cións de Montesa Fonda, en Santa 
Perpètua de Mogoda (Barcelona).

A saga dos scooters SH de Honda 
vén de ampliarse co lanzamento 
dun novo modelo, o SH Mode 125. A 
baixa altura do asento, a lixeireza do 
conxunto e a súa axilidade pensada 
para percorrer as cidades de xeito 
doado son varios dos aspectos polos 
que salienta esta unidade. Cun mo-
tor derivado do da SH125i Scoopy, 
a SH Mode 125 tamén emprega a 
tecnoloxía eSP (enhanced Smart 
Power) e ofrece unha entrega de po-
tencia ben equilibrada e doada de 
usar (cun par motor lineal en todo o 
rango de revolucións) perfecta para 
contornas urbanas. De falarmos de 
consumo de combustible, este é 
baixo abondo (2 l/100 km), cunha 
autonomía de 275 km. Conta co sis-
tema automático de paro ao ralentí 
-equipado de serie- que contribúe a 
este baixo consumo e ao baixo nivel 
de emisións contaminantes.

Outro aspecto a sinalar é a ca-
pacidade de carga, podendo alber-
gar de xeito cómodo baixo o asento 
un casco integral. A ampla platafor-
ma chaira e o gancho porta vultos 

amplían aínda máis a capacidade de 
transporte da nova SH Mode 125.

Para unha maior comodidade e 
para facer máis doada a acción de 
aparcar o scooter, dispón de cabale-
te central e lateral de serie. En canto 
ao pasaxeiro, dicir que dispón dun 
confortable espazo, repousapés ple-
gables e asas integradas no gran 
trasportín de aluminio. As rodas, 
de 16” a dianteira e de 14” a trasei-
ra, achegan unha boa estabilidade, 
mentres que o Sistema Combinado 
de Freos (CBS) de serie achega un 
extra en seguridade.

A Honda SH Mode 125 estará dis-
poñible en tres cores: rosa Fabulous, 
branco Jasmine Perlado e negro 
Poseidón metalizado.

sH mode 125, outro scooter Honda

■ MIguEl dEl MORTIROlO | TexTo e FoTo 

montesa fabrica dúas novas 
motocicletas Cota
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■ REdACCIÓn | TexTo

Agosto foi un mes que co-
rroborou como o mercado, 
como consecuencia da crise dá 
as costas a coches grandes de 
alto consumo e prezo elevado.

Este é o caso dos todote-
rreos grandes que retroce-
den sobre agosto de 2012 un 
49,7%, ou dos monovolumes 
grandes, un 41,6%, ou dos to-
doterreo de luxo, un 39,7%.

Tampouco escapan de sig-
nificativos descensos de ven-
das os coches deportivos 
(43,3%) e as berlinas de luxo 
(31,9%).

Segundo os datos difundi-
dos polas asociacións automo-
bilísticas de fabricantes (Anfac), 
vendedores (Ganvam) e conce-
sionarios (Faconauto), ningún 
segmento medra en agosto, 
pero as caídas máis moderadas 
céntranse nas pequenas berli-
nas e os pequenos todoterreos, 
este último un segmento novo 
en auxe.

Estes dous tipos de vehícu-
los son o que ao longo do ano 
teñen mellor comportamento 
nas matriculacións, ata o punto 

de que son os únicos que me-
dran: un 5,1% os todoterreos e 
un 4,1% as berlinas.

Os segmentos de coches 
pequenos, onde se concentran 
os beneficios dos plans PIVE, 
salvan o mercado automobi-
lístico nacional que no mes de 
agosto pechou co pobre rexis-
tro de 39.872 matriculacións de 
turismos.

En termo de volume, o pa-
sado mes confirma a acep-
tación das berlinas urbanas 
representadas nos segmentos 
Micro, Pequeno e Medio-Baixo, 
cunha cota de penetración do 

60,78%, cando no mesmo mes 
do ano pasado era o 57,36%.

Pese aos rexistros en ne-
gativo de agosto, o Plan PIVE 
mantivo un bo ton, ao acumu-
lar preto de 20.000 reservas, 
“un dinamismo que, unido ao 
efecto estatístico contrario ao 
rexistrado en agosto, fará que 
setembro peche previsible-
mente cun resultado positivo”, 
segundo Ganvam.

Por marcas, o liderado de 
agosto tomouno Volkswagen, 
con 3.029 unidades, por dian-
te de Opel, con 2.951, e Seat, 
con 2.812.

O presidente da Asociación 
Nacional de Importadores 
de Automóbiles, Camións, 
Autobuses e Motocicletas 
(Aniacam), Germán López 
Madrid, asegurou que a caída 
por encima do 18% das vendas 
de coches en España durante o 
pasado mes de agosto é “unha 
excepción” e sinalou que a súa 
previsión é que en setembro 
se volvan a recuperar as cifras 
positivas”.

López Madrid destacou 
que as caídas comerciais en 
agosto explícanse pola finali-
zación do Plan PIVE 2, en xu-
llo, que anticipou vendas que 
corresponderían a agosto, e o 
feito de que agosto de 2012 
experimentou cifras positivas, 
debido ao adianto das com-
pras pola subida do IVE o 1 de 
setembro.

“Agardamos que en se-
tembro se empecen a no-
tar os efectos positivos do 
Plan PIVE, xa que ata agora 
non houbo marxe de tempo 
para que se reflicta nas ma-
triculacións”, engadiu López 
Madrid.

Agosto 2013, un mes atípico
Os pequenos son os máis alegres

relación de matriculacións de turismos, por segmentos, 
no mes de agosto e no acumulado anual:

SEgMEnTO AgO.13 AgO.12 VAR ACuM.13 ACuM.12 VAR
Micro 1.448 1.686 -14,12% 26.310 27.763 -5,23%
Pequeño 11.159 12.047 -7,37% 150.976 144.970 4,14%
Medio-bajo 11.627 14.271 -18,53% 139.383 142.282 -2,04%
Medio-alto 4.614 5.907 -21,89% 54.202 59.905 -9,52%
Ejecutivo 590 605 -2,48% 6.158 7.478 -17,65%
deportivo 250 441 -43,31% 2.838 4.180 -32,11%
lujo 62 91 -31,87% 809 1.211 -33,20%
Monov. Pequ. 3.809 5.741 -33,65% 51.829 56.745 -8,66%
Monov. grande 402 689 -41,65% 6.228 8.465 -26,43%
TT Pequeño 2.395 2.598 -7,81% 23.056 21.942 5,08%
TT Medio 3.184 4.162 -23,50% 34.608 38.112 -9,19%
TT grande 95 189 -49,74% 1.210 1.901 -36,35%
TT lujo 237 393 -39,69% 3.650 5.262 -30,63%
TOTAl 39.872 48.820 -18,33% 501.257 520.216 -3,64%
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Este mes saltaba unha 
noticia negativa relativa 
a pactos de prezos ilegais 
que era o que lle falta-
ba ao sector da automo-
ción para empeorar aínda 
máis as cousas. A Comisión 
Nacional da Competencia 
(CNC) abriu un expen-
diente contra unha par-
te da rede da distribución 
de automóbiles española. 
Segundo recolle o comu-
nicado emitido polo orga-
nismo o día 4 de setembro, 
están baixo sospeita uns 90 
concesionarios.

Normalmente este tipo 
de entes son lentos e moi 
burocratizados, o que pode 
dar lugar a que as conclu-
sións destes expedien-
te leve bastante tempo. 
Coñecendo estes antece-
dentes de pesada buro-
cracia, estes días de espera 
poden traducirse nun re-
corte nas vendas dos con-
cesionarios, por iso a CNC 
debería de apresurarse e 
publicar a resolución des-
te expediente o máis rápi-
do posible.

O primeiro que nos vén 
a cabeza ante este feito é 
aquel dito de “a perro fla-
co todo son pulgas”. Cunha 
situación complicadísima, 
este comunicado pode 
desanimar a máis de un 

a mercar un coche novo. 
Algún usuario pode pen-
sar que ao mellor sería bo 
agardar a que se tranquili-
cen as augas, non vaia ser 
que agora me estafen.

Temos que puntualizar 
que os establecementos 
implicados son unha mi-
noría. Dun total de 2.730 
concesionarios oficiais exis-
tentes a finais do ano pasa-
do, ter 90 baixo sospeita, e 
unha parte ínfima.

A realidade é que a si-
tuación actual das redes 
oficiais das marcas é moi 
delicada e moitos puntos 
de venda están en perdas. 
Por iso é inxusto lanzar 
sobre o conxunto do co-
lectivo unha sospeita xe-
neralizada, especialmente 
nestes momentos en que 
a maioría de profesionais 
axustan as súas marxes ao 
máximo para poder vender 
automóbiles. Nunca antes 
os usuarios deste país se 
beneficiaron dunha com-
petencia tan feroz que se 
traslada a unha guerra de 
prezos sen precedentes, 
practicando unha auténti-
ca canibalización entre con-
cesionarios. O resultado de 
todo isto é que en España 
se manteñen os prezos e as 
marxes máis baixas do ve-
llo continente, e en moitos 

casos o concesionario non 
gaña practicamente nada 
por unidade vendida, o que 
explica o peche de moitos 
concesionarios.

A todo isto temos que 
engadir que os distribui-
dores oficiais das marcas 
automobilísticas están es-
pecialmente maltratados 
pola venda e reparación “pi-
rata” que moitos profesio-
nais ou pseudoprofesionais 
practican na modalidade 
de economía sumerxida. 
Facendo desta forma unha 
competencia ilegal e des-
leal que leva incorporado 
un prexuízo económico 
para as empresas que están 
traballando con todos os 
trámites legais cumpridos.

Este expediente aberto 
pola Comisión Nacional da 
Competencia debe ser ben 
aclarado, e o máis pronto 
posible, polos responsa-
bles para que os cidadáns 
non se leven a confusión e 
para que o sector da auto-
moción non se vexa perxu-
dicado gratuitamente. Hai 
que saber exactamente de 
que se trata e cantos acto-
res están implicados neste 
tema. Do contrario pode 
ser negativo para a ven-
da de automóbiles, e nes-
tes momentos era “o que 
faltaba!”

O que faltaba!O que faltaba!

EDITORIAL

EDITORIAL
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Ford trae a europa 
o concepto Vignale

Vignale é o nome 
que agocha tras de 
si unha selecta gama 

de produtos pertencentes a 
Ford. A marca americana vén 
de anunciar a chegada des-
te novo concepto a Europa 
coa presentación do Ford 
Mondeo Vignale Concept, un 
modelo que se estrea cun ex-
clusivo chasis de catro portas, 
tamén en formato monovolu-
me. Dicir que ambos Mondeo 
contan con lamias de aliaxe 
de 20 polgadas e un acabado 
de alta calidade, cunha placa 
“Vignale”, tiradores de portas 
e carcasas de retrovisor croma-
das, reixa de malla, deseño de 
parachoques dianteiros e faros 
antinéboa cunha cor exclusiva 
(Nocciola). A isto hai que enga-
dirlle un tapizado acolchado, 
molduras inferiores croma-
das e repousabrazos de coi-
ro nos interiores das portas, 
amais de detalles “Vignale” e 
coiro de alta calidade que se 

estende tamén ao volante, pa-
nel de instrumentos, consola e 
repousabrazos central.

Cómpre mencionar o sis-
tema de conectividade Ford 
SYNC con MyFord Touch, co 
que se poderá empregar un 
smartphone e crear unha rede 
WiFi, mentres que o Asistente 
de Estacionamento con cáma-
ra traseira e dianteira fará máis 
sinxeilo o feito de aparcar, ta-
mén coa axuda dos faros LED 
adaptables.

O Ford Mondeo Vignale 
Concept estará dispoñible 
nunha selección de concesio-
narios Ford, que incluirá a re-
collida e entrega do vehículo 
para servizo técnico, lavado do 
coche gratuíto para sempre e 
invitacións a eventos exclusi-
vos. Aos usuarios entregaralles 
o seu novo vehículo o director 
da concesión, unha persoa de 
contacto específica e docu-
mentación personalizada cun-
ha funda de coiro.

O concepto Vignale come-
zará co Mondeo Vignale sedán 
e monovolume en 2015.

No Salón do 
Automóbil de 
Frankfurt (12-22 de 

setembro) púidose ver o pro-
totipo Yaris Hybrid-R, resulta-
do da tecnoloxía do compacto 
Toyota Yaris hybrid co dese-
ño de competición de Toyota 
-o TS030 Hybrid- que correu 
en Le Mans e no Campionato 
Mundial de Resistencia. Indo 
ao miolo, baseado no mode-
lo Yaris tres portas, o siste-
ma híbrido do prototipo Yaris 
Hybrid-R monta un motor de 
gasolina de 1.6 l combinado 
con dúas potentes motoriza-
cións eléctricas que engaden 
propulsión eléctrica “inteli-
xente” ás catro rodas. Así, as 
rodas dianteiras son impulsa-
das por un motor turbo de 1.6 
litros, 4 cilindros e 300 cv con 
inxección directa, desenvol-
vido por Toyota Motorsport 
GmbH (TMG), segundo 
as normas da Federación 
Internacional do Automóbil 
(FIA) para poder utilizar un 
motor Global Race Engine en 
distintas disciplinas automo-
bilísticas. Na parte traseira, 

cada roda impúlsase de xeito 
independente por un motor 
eléctrico de 60 cv, igual que os 
utilizados no Yaris hybrid es-
tándar. O sistema híbrido des-
envolve unha potencia total 
de 420 cv. Dicir que os dous 
propulsores eléctricos funcio-
nan como xeradores durante 
a fase de freada e comple-
mentan ao motor de gasoli-
na nas fases de aceleración.
Mención á parte merece o 
modo de "Estrada" que posúe 
este Toyota, caracterizado por 
unha diminución da potencia 
do motor e unha xestión axei-
tada da cantidade de enerxía 
que pode distribuír o super-
condensador para reducir o 
consumo de combustible e 
as emisións de CO2. A outra 
opción é o modo "Circuíto", 
que aproveita ao máximo a 
potencia do motor e unha 
xestión da enerxía orienta-
da ao rendemento. O motor 
1.6 turbo desenvolve 300 cv, 
mentres que os motores eléc-
tricos posteriores poden aca-
dar unha potencia máxima de 
120 cv durante 5 segundos.

Con arrecendo escan-
dinavo e cun deseño 
baseado na nova ar-

quitectura de produto escala-
ble da empresa (SPA-Scalable 
Product Architecture) che-
ga o Volvo Concept Coupé. 
Comezando polo XC90 (pre-
visto para 2014), o modelo en 
cuestión defínese como non 
futurista e gábase de ser desen-
volvido en exclusiva por Volvo 
Cars liberándose dos tópicos 
doutras marcas e subliñando a 
súa personalidade sueca.

Así, a distancia entre o ca-
dro de mandos e o eixo dian-
teiro estendeuse e o espazo 
que rodea ás xanelas despra-
zouse lixeiramente cara atrás. 
Un capó baixo, o teito e as ro-
das de cinco radios de 21 pol-
gadas, fan deste Volvo un Gran 

Turismo. En canto ao frontal, 
este Volvo Concept Coupé ca-
racterízase por unha nova to-
pografía no capó e a grella 
“flotante”, flanqueada por faros 
DRL en forma de T, elementos 
distintivos dos novos deseños 
de Volvo Cars. Por fóra salienta 
a cor gris azulada, común ao in-
terior do Volvo Concept Coupé. 
Elementos feitos a man, como 

o panel de instrumentos de 
coiro, incrustacións envelle-
cidas en madeira e as escuras 
alfombras de tea azul mestú-
ranse e harmonizan con deta-
lles metálicos.

Este Volvo Concept Coupé 
tamén conta con elemen-
tos que lembran o deseño do 
Volvo P1800 de 1960, a icona 
de Volvo.

Volvo Concept 
Coupé, a 
esencia sueca

Yaris Hybrid-R, para 
estrada e competición

6 Sprint Motor >> Novas



EDICIÓN LIMITADA CR-V COMFORT POR 21.000 € O 180 € AL MES.
36 cuotas. Entrada: 6.989,50 €. Cuota final: 10.580 €. TAE: 8,32%

 Sistema de tracción 4x2  Llantas de aleación 17”  Climatizador automático dual  Sistema Start Stop 
 Control de estabilidad y tracción VSA  Pantalla inteligente i-MID  Sistema Eco Assist  *5 años de garantía

NO LO DEJES ESCAPAR

PVP recomendado en Península y Baleares para Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort 4x2 Edición Limitada incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación, aportación de Concesionario y marca, 1.000 € de sobretasación 
por usado (antigüedad mínima 3 meses) y Plan PIVE. Entrada 6.989,50 €, 36 cuotas de 180 € y una cuota final de 10.580 €. Comisión de apertura financiada: 420,32 €. Coste total a plazos: 24.049,50 €. TIN: 6,80%. 
TAE: 8,32%. Pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo o devolverlo como pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años 
de original + 2 de extensión de garantía mecánica), según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Oferta válida este mes, sujeta a vigencia del Plan PIVE y finalización 
de stock. www.honda.es. Consumo mixto (l/100 km): 5,6 - 7,7. Emisiones CO2 (g/km): 149 - 180.

Galcar. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Via de la Cierva, 2-4 (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gandara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARON-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

Correos aposta polos 
scooters de peugeot

A com-
p a ñ í a 
Correos 

vén de anunciar a 
súa nova aposta 
por Peugeot, pois 
vén de aprobar a 
adxudicación do 
concurso para a subministración de 1.000 
scooters de 125 cc encamiñados á repar-
tición postal. Deste xeito, a marca francesa 
fornecerá 1.000 unidades á entidade para 
o seu labor de repartición postal por un 
valor próximo a 1.5 millóns de euros. 
Cómpre dicir que esta cantidade súmase 
ás 800 unidades que se forneceron ao ser 
elixidos, por primeira vez, como provedor 
do servizo postal en 2012.

O modelo en cuestión que Correos 
elixiu foi o Peugeot Tweet CPro 125 cc, 
este scooter (concibido para uso profesio-
nal) conta cun chasis reforzado específi-
co e proporciona unha maior autonomía 
grazas ao seu depósito de combustible 
de maior capacidade. Asemade, Peugeot 
desenvolveu unha serie de melloras es-
pecíficas a petición do cliente para 
achegarlle a solución perfecta ás súas 
necesidades.

Compostela acollerá a iii Concentración 
de Vehículos Históricos

Marcada a data -o 21 de setem-
bro-, Santiago de Compostela 
acollerá a III Concentración de 

Vehículos Históricos “Xornadas de 
Patrimonio”, organizada por Compostela 
Monumental, asociación que reúne a comer-
ciantes, empresarios e profesionais do cen-
tro histórico da capital galega. Cómpre dicir 
que o evento en cuestión está tamén orga-
nizado polo Automóbil Club de Galicia e 
polo Concello de Santiago, estando fixada a 
cita para o sábado 21 de setembro na Praza 
do Obradoiro, onde se prevé que todos os 
vehículos participantes estarán expostos ao 
público dende as 11:30 ás 17:00 horas. A 

partir deste intre fica aberto o prazo de ins-
crición para os seareiros/as que posúan ve-
hículos históricos e clásicos que queiran 
participar de xeito gratuíto neste encontro. 
Os interesados en acudir ao devandito even-
to co seu automóbil deberán formalizar a 
súa inscrición chamando aos seguintes te-
léfonos: 606.836.362 (Automóbil Club de 
Galicia) ou ben por correo electrónico (au-
tomovilclubdegalicia@yahoo.es).

Engadir por último que a organiza-
ción estima que se achegarán a esta xun-
tanza máis de 85 automóbiles históricos 
e clásicos, podendo bater a marca esta-
blecida hai dous anos na capital galega.
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iveco leva as súas 
autocaravanas 
a Düsseldorf 

O fabricante italiano de 
camións, autobuses, vehícu-
los comerciais... entra agora 
no universo das autocarava-
nas e estivo presente na 40ª 
edición do Caravan Salon de 
Düsseldorf, que se celebrou 
o pasado 8 de setembro no 
Centro de Exposicións da cida-
de xermana, cunha oferta para 
os apaixonados/as do aire libre. 
A esta cita anual, na que parti-
cipan máis de 500 expositores 

internacionais do mundo do 
caravaning e o cámping, asis-
tía Iveco cunha zona de expo-
sición de máis de 200 metros 
cadrados, onde amosou os 
seus innovadores modelos, 
salientando o Daily. O Daily 
en cuestión contaba cun cha-
sis cabina 65C17A con motor 
de 170 cv e caixa de cambios 
Agile, un chasis Daily 70C17A 
CCS/P con motor de 170 caba-
los e suspensión pneumática 

posterior (que permite dife-
rentes carrozados), amais dun 
Eurocargo CC 80E25/FP con 
motor de 250 cabalos e cam-
bio automático ZF Eurotronic 
de seis velocidades.

Engadir que a oferta de 
Iveco é unha da máis ampla do 
mercado, con versións desde 
3,5 até 7 toneladas, con roda 
simple ou dobre, nove motori-
zacións e tres tipos de cambio 
diferentes.

Nissan inventa a condución autónoma
Nissan prepara para o 

ano 2020 unha serie de ve-
hículos coa opción de dispor 
dun mecanismo de condu-
ción autónoma. A preten-
sión da marca xaponesa é 
que a dita condución au-
tónoma chegue a todos os 
petos e estea dispoñible en 
toda a gama de modelos 
dentro de dúas xeracións de 
vehículos.

Nissan exemplifica por 
primeira vez as posibilidades 
da súa tecnoloxía de condu-
ción autónoma no Nissan 
360, un gran evento de pro-
bas de vehículos global e in-
teractivo celebrado no Sur 
de California. Escáneres lá-
ser, cámaras de visión 360º 
e unha serie de sistemas de 
actuadores e intelixencia ar-
tificial foron instalados nun 
Nissan Leaf para permitirlle 
moverse na complexa con-
dución que esixe o mundo 
real.

A tecnoloxía de condu-
ción autónoma de Nissan é 
unha extensión do Escudo de 
Protección Intelixente que mo-
nitoriza todo aquilo que acon-
tece arredor do coche nun 
ángulo de 360º para detectar 
os riscos, advertir dos mesmos 
ao condutor e actuar no caso 
de que sexa preciso. Con esta 
tecnoloxía no Nissan 360, o co-
che condúcese por si mesmo 
na autoestrada -mantendo ou 
cambiando o carril e evitando 
colisións- sen ningún mapa. 
Pode combinarse así mesmo 
cun sistema de navegación 
convencional para que o coche 
saiba que xiros debe realizar e 
que estradas ou rúas tomar 
para chegar ao seu destino.

E se ollamos cara o futuro, 
a condución autónoma im-
plicará unha menor perda de 
tempo ao volante, amais de 
achegar unha importante van-
taxe para as persoas maiores 
ou os discapacitados.

Kia amosa en Frankfurt ao Niro
Ao longo da 65ª edición do Salón Internacional do 

Automóbil de Frankfurt (12-22 setembro) foi desvela-
do o novo concept-car europeo de Kia, falamos do Niro. 
Estamos perante un integrante do segmento B que conta 
cun innovador sistema de propulsión e cunha mestura de 
diferentes materiais, como o aceiro inoxidable. 

O Kia Niro xorde da pretensión de Kia por buscar e 
achegar novas opcións de coches compactos a aqueles 
condutores máis esixentes. Este prototipo equipará inte-
resantes elementos que non sempre van asociados aos 
chamados “coches pequenos”.

O Niro foi creado en Europa, pensando en todo intre 
nos gustos e expectativas europeas.

❱❱ un estudo comparativo sobre as tarifas  
máximas da ITV nas 17 comunida-
des autónomas realizado por FACuA 
detectou que hai unha diferenza de 
ata o 144 % en turismos diésel, e ata 
o 208 % en motocicletas e ciclomo-
tores. As inspeccións oscilan dende 
os 25,93 euros que cobran en Estre-
madura por un coche diésel ou gaso-
lina, ata os 63,23 euros que custa na 
Comunidade Valenciana pasar a revi-
sión a un diésel.

❱❱ o consorcio automobilístico alemán  
daimler seleccionou ao fabricante de 
pneumáticos Hankook como provedor 
de equipamiento orixinal da nova xe-
ración do Clase S da marca Mercedes-
Benz. Isto supón a entrada da compa-
ñía asiática no segmento Premium.

❱❱ Porsche renovou o seu modelo  
Panamera diésel, que será presentado 
durante a próxima edición do Salón 
de Frankfurt, e que conta agora cun-
ha potencia de 300 cabalos. A mecá-
nica ten seis cilindros e cubica 3 litros.

❱❱ Parrot será o proveedor do novo sistema  
multimedia que incorporarán os no-
vos modelos da firma automovilística 
británica Mclaren. Entre os servizos 
aos que poderán acceder atópanse a 
navegación con igo Primo, así como 
aos mapas ‘online’, ademais de á ra-
dio a través de Internet, entre outros.

BreVeS
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O micra visto por ágatha 
Ruiz de la prada

Son máis de 30 anos 
de vida os que con-
ta xa o Nissan Micra, 

un modelo que vén de pasar 
polas mans da deseñadora 
Ágatha Ruiz de la Prada dan-
do lugar ao Micra Showcar 
Ágatha Ruiz de la Prada. 
Inspirado na nova xeración do 
Micra, do que salientamos o 
seu novo deseño e o seu mo-
tor de 98 cv de potencia, 4,3 
litros de consumo e unhas 
emisións de 99 g de CO2. Alén 
disto, cómpre subliñar tamén 
o seu equipamento tecnoló-
xico, que conta cun asisten-
te para facer máis doada a 

manobra de 
a p a r -

car 

e un equipo de navegación 
Nissan Connect 2.0 co siste-
ma Google Send-To-CarTM 
para programar dende casa 
os destinos.

E volvendo ao Micra 
Ágatha Ruiz de la Prada, del 
diremos que posúe unhas 
formas xeométricas e unhas 
cores vivas -típicas da crea-
dora de moda- que integran 
as súas cómodas siluetas con 
feitura de corazón como si-
natura do seu estilo. Engadir 
que algúns dos detalles des-
te showcar incorporaranse ás 
unidades da versión especial 
que se comezará a vender a 
mediados de setembro nun-
ha exclusiva serie cun número 
limitado de vehículos.

lexus RX 450h Aniversario, 
15 anos despois

En 1998 Lexus crea-
ba o seu primeiro 
crossover (ou SUV: 

Vehículo Deportivo Utilitario) 
e era un vehículo premium, 
por suposto... tratábase do 
RX. Quince anos despois a 
marca pertencente a Toyota 

saca unha serie especial 
para festexar este aniver-
sario e faino coa pos-
ta en escena do RX 450h 
Aniversario.

O modelo protagonis-
ta desta nova deixouse ver 
por primeira vez no Salón do 

Automóbil de Frankfurt que 
se celebra estes días (12-22 de 
setembro) e conta cun equi-
pamento especial aniversario 
que se compón de: nova gre-
lla frontal híbrida, suspensión 
de aire pneumática, Head-Up 
Display, navegador, faros LED 
con AFS (cunha mellor ilumi-
nación e vida útil), teito solar, 
navegador, portón traseiro 
eléctrico (para unha carga 
doada), novas lamias de 19 
polgadas con deseño de 7 ra-
dios e tons afumados e senso-
res de parking.

Citroën Cactus,  
tecnoloxía e ecoloxía

Foi en 2007 cando 
Citroën estreaba no 
Salón de Frankfurt o 

seu concept-car C-Cactus, un 
modelo que anunciaba os fu-
turos modelos da liña C a partir 
de 2014. No presente, a mar-
ca francesa vén de presentar 
o novo Citroën Cactus, máis li-
xeiro de peso, cunha meirande 
aerodinámica e coa novidade 
de achegar uns faros tecnoló-
xicos e unhas superficies fluí-
das con elementos gráficos 
personalizables, os Airbumps, 
que integran cápsulas de aire 
para protexer a carrozaría. No 
interior, todos os mandos xi-
ran arredor dunha interface 
100% dixital, estando os asen-
tos dianteiros inspirados nos 

sofás e 
sendo 
os ma-
teriais 
m o i 
n a t u -
rais.

N o 
e i d o 
tecnoló-
xico, salientar 
a cadea de tracción 
Hybrid Air, que achega un 
custo de utilización atractivo, 
un impacto ambiental mínimo 
e unha conectividade inmedia-
ta e intuitiva co acceso ao por-
tal Citroën Multicity Connect. 
Dicir que a solución full hy-
brid asocia o aire comprimi-
do e a hidráulica cun motor de 

gaso-
lina da familia PureTech, cun 
consumo de menos de 3 
l/100 km. O Citroën Cactus 
é un vehículo dixital, táctil e 

conectado: todos os mandos 
están agrupados sobre unha 
pantalla táctil de 8 polgadas 
situada no centro do cadro de 
mandos.
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golf sportsvan, 
compacto e 
monovolume

Presentado no Salón do 
Automóbil de Frankfurt, 
Volkswagen abría na cita 

xermana as portas do seu prototipo 
Golf Sportsvan. Estamos perante un 
modelo que tenta combinar os con-
ceptos compacto e monovolume, 
centrándose na súa amplitude in-
terior (banqueta traseira despraza-
ble lonxitudinalmente en 180 mm), 
no seu maleteiro de máis de 1.500 
litros de volume e nos sistemas de 
asistencia máis avanzados,o siste-
ma de alerta de ángulo morto (Blind 
Spot Monitor) ou o asistente de saí-
da do aparcadoiro. A marca xerma-
na chega con este modelo á terceira 
versión de carrozaría do Golf, e dota 
a este Sportsvan de tres variantes de 
equipamento Trendline, Comfortline 
e Highline, versións que incluirán en-
tre outros elementos: o XDS+, o freo 
anticolisión múltiple, un sistema de 
aire acondicionado, sete airbags, un 
sistema de control da presión dos 
pneumáticos, o novo freo electróni-
co de estacionamento con función 
Auto-Hold, unha pantalla táctil de 5 
polgadas, maleteiro modular, unha 
cuberta do maleteiro e o práctico 
desbloqueo da banqueta traseira 
controlable desde o maleteiro.

E non esquecemos falar dos mo-
tores que moverán a este Sportsvan, 
un 19% máis aforradores. O Golf 
Sportsvan chegará ao mercado o 
ano que vén cunha oferta de seis 
novos propulsores que contarán de 
serie co sistema Start&Stop, serán un 
19% máis aforradores que os ante-
riores e cumprirán os valores lími-
te da norma europea de emisións 
Euro 6. Os catro motores de gaso-
lina sobrealimentados por turbo e 
compresor con inxección directa 
(TSI) estarán dispoñibles con 85 cv, 
110 cv, 125 cv e 150 cv de potencia. 
A gama de motores turbodiésel de 
inxección directa (TDI) terá dúas fa-
ces: 110 e 150 cv. 

Novo Dacia Duster
A marca romanesa Dacia vén 
de darlle unha viraxe ao seu 
todoterreo Duster, conser-

vando a esencia 4x4 e cambiando 
detalles como a calandra que agora 
loce dúas bandas cromadas. Outras 
novidades son a reixa de entrada de 
aire, agora máis baixa, e os faros de 
dobre óptica con luces de día. As 
novas barras de teito levan a firma 
Duster, sendo as lamias de aliaxe de 
16" dark metal asociadas a uns pneu-
máticos Mud and Snow. Cómpre di-
cir que dispón agora do Gris Cometa 
como cor exterior. No interior deste 
SUV predomina a forza do deseño 
dos todoterreos cun cadro de man-
dos que acolle no seu centro unha 
consola con dous elementos estrutu-
rais verticais que lle confiren un aquel 
de forza. Asemade, este novo Dacia 
achega catro novas tapizarías (unha 
delas de coiro) e unha oferta de mo-
tores que van dende o TCe 125 de 
gasolina con turbo de inxección di-
recta de 4 cilindros, cun consumo de 
6 l/100 km asociado a unha caixa de 
velocidades manual de 6 relacións. 
Os outros propulsores cos que conta 
este Duster son o 1.6 16v 105 caba-
los (en 4x2 e 4x4). No caso dos dié-
sel, hai dúas versións do motor 1.5 
dCi dispoñibles: 90  ou 110 cabalos. 
Engadir por último que Dacia quixo 
incluír neste Duster unha función Eco 
Mode e un indicador de cambio de 
velocidade (Gear Shift Indicator-GSI) 
para axudar a reducir o consumo.

Kawasaki Z1000sX, lista para 2014
 O segmento Sport-Touring das motoci-

cletas vén de incorporar un novo mode-
lo ás súas fileiras, estamos a referírmonos 

á Z1000SX de Kawasaki. A moto en cuestión che-
gará ao mercado o vindeiro ano 2014 con actua-
lizacións que a fan axeitada para viaxar ou só para 
gozar dela. Cómpre salientar a comodidade ache-
gada por esta Kawasaki que conta cun novo me-
canismo de maletas, cadansúa maleta ten unha 
capacidade de 28 l, amais de poder gardar un 
casco integral. Dicir que as maletas están inse-
ridas ao 100% na moto, facendo que o conxunto 
-co sistema montado- aumente en só 925 mm a 
súa anchura total. En canto ao sistema de fixación 
das maletas, atópase totalmente integrado, co 
que a moto sen maletas ten a mesma feitura que 
con elas. Outra das comodidades é que o sistema 
de peche das maletas funciona coa mesma cha-
ve de prendido que a moto.

Outras novidades desta Z1000SX de 2014 
atinxen ao eido tecnolóxico, aumentando a se-
guridade do piloto, xa que esta versión equipa 
de serie o dispositivo de tracción de Kawasaki 
KTRC con tres xeitos distintos para todo tipo de 
situacións e o sistema de selección de potencia 
(con dous modos dispoñibles). Do chasis, subli-
ñar que experimentou unha revisión centrada 
nos axustes da pinza dianteira (Showa de 41mm) 
e os freos montan agora as novas pinzas Tokico 
radiais monoblock, que morden os discos lobu-
lados e xunto ao sistema ABS conseguen unha 
freada digna das mellores Supersport.
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Audi sport quattro concept: deportivo, híbrido e enchufable
Para celebrar o 30 
aniversario do Sport 
quattro, Audi levou 

ao Salón do Automóbil de 
Frankfurt o prototipo Audi 
Sport quattro concept, un 
cupé deportivo cun sistema 
de propulsión híbrida enchu-
fable cunha potencia total de 
sistema de 700 cv. Pensado 
para a competición, este mo-
delo inclúe os montantes tra-
seiros chairos e angulados e 
os dobres faros rectangula-
res (equipados coa tecno-
loxía matrix LED de Audi). 
De fronte este Audi defíne-
se pola grella Singleframe, en 

canto ao interior, xira arredor 
do piloto, tras o volante de-
portivo multifunción o cadro 
dixital da instrumentación e a 
información son proxectados 
na pantalla head-up display.

O consumo medio des-
te concept-car é de 2,5 li-
tros de combustible aos 100 
quilómetros, o que equivale 
a unhas emisións de CO2 de 
59 g/km. Cómpre dicir que a 
potencia transmítese ás ca-
tro rodas a través dun cam-
bio tiptronic modificado e do 
sistema de tracción quattro, 
equipado cun diferencial 
deportivo no eixo traseiro. 

O motor de combustión é 
un V8 TFSI de catro litros de 
cilindrada con dobre turbo-
compresor, que rende unha 
potencia de 560 cv, conta 
co sistema de desconexión 
selectiva de cilindros Audi 
cylinder on demand (COD) e 
co sistema Start&Stop.

En canto ao motor eléctri-
co, ten forma de disco e está 
situado entre o motor 4.0 TFSI 
e a transmisión. Rende unha 
potencia de 150 cv e está ali-
mentado pola enerxía pro-
cedente dunhas baterías de 
ións de litio, a carga realíza-
se a través dun módulo Audi 

wall box que utiliza un siste-
ma de xestión intelixente de 
recarga para asegurar a sub-
ministración óptima de ener-
xía ás baterías. O Audi Sport 
quattro concept ten unha au-
tonomía en modo eléctrico 
de até 50 quilómetros.

Cando o motor V8 e o 
motor eléctrico traballan 
conxuntamente, o Audi 
Sport quattro concept ace-
lera de 0 a 100 km/h en 3,7 
segundos, un rexistro seme-
llante ao que conseguían os 
Audi de ralis, sendo a súa 
velocidade máxima de 305 
km/h.
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458 speciale, o Ferrari máis potente
Outro Ferrari serie es-
pecial anuncia a súa 
chegada, trátase do 

458 Speciale. Un coche feito 
tanto para estrada coma para 
circuíto.

Esta nova berlinetta V8 ten 
unhas afinadas medidas de 
peso-potencia (2,13 kg/cv), 
de aceleración (0-100 km/h 
en 3 segundos), de acele-
ración lateral (1,33 g) ou da 
súa volta rápida en Fiorano 

(1’23”5), en definitiva é un 
vehículo lixeiro que se reflicte 
nun tempo de resposta fronte 
ás ordes de só 0,060 segun-
dos. O motor é de 4.497 cc, un 
propulsor atmosférico de 8 ci-
lindros, o máis potente des-
envolvido por Ferrari, capaz 
de xerar 605 cv a 9.000 rpm 
cun par máximo de 540 Nm 
a 6.000 rpm. A súa potencia 
específica (135 cv/l) tamén é 
a maior obtida nunca por un 

motor atmosférico para uso 
en estrada.

Unha das grandes novida-
des do 458 Speciale é a introdu-
ción do sistema Side Slip Angle 
Control (SSC), un mecanismo 
que permite controlalo sen es-
forzo en condicións límite e au-
menta de maneira considerable 
o pracer da súa condución.

O 458 Speciale preséntase 
nunha cor vermella pouco ha-
bitual, acompañada por unha 
banda central en azul e bran-
co que se inspira no histórico 
equipo NART (North America 
Racing Team). O prezo é de 
20.260.000 euros.

Concepto monza, o futuro de Opel
Nestes días estase a 
celebrar o Salón de 
Frankfurt, ata onde 

Opel quixo levar o seu novo 
concepto de automóbil. O 
Concepto Monza, que salien-
ta no exterior polas súas liñas 
atléticas e no interior pola súa 
tecnoloxía de proxección e o 
seu deseño modular.

Outros aspectos a salien-
tar deste Monza son a efica-
cia e a conectividade, desta 
última podemos dicir que 
Opel achegará vangardistas 

posibilidades que suporán 
un gran salto adiante no des-
envolvemento de sistemas de 
infolecer a bordo deste mode-
lo. Toda a información ofrece-
rase a través de tecnoloxía de 
proxección nun panel de ins-
trumentos que vai de porta a 
porta, unha experiencia 100% 
innovadora. Do mesmo xeito 
que innovador é o deseño 
modular do Concepto Monza, 
o cal permite a maior flexibili-
dade posible na selección de 
sistemas de propulsión.

Útil e ecolóxico: Volkswagen e-load up!

As versións comerciais 
da marca Volkswagen 
veñen de unir ás súas 

fileiras un novo membro, fala-
mos do e-load up!, que se pre-
sentou en público en Frankfurt. 
En concreto é un furgón eléc-
trico de pequenas dimensións 
e catro portas, deseñado para 
equipar todos os sistemas de 
propulsión e feito para o cam-
po da ‘mobilidade comercial 
urbana’: unha furgoneta pe-
quena de repartición urbana 
propulsada de xeito eléctrico. 
Un estudado sistema de xes-
tión de carga permite configu-
rar o interior de moitas formas 
distintas, conta cun asento para 
o condutor, un asento abatible 
para o acompañante e máis de 
1 m3 na parte traseira.

O e-load up! posúe un mo-
tor eléctrico que tamén fai po-
sible unha condución libre de 
emisións. O e-load up! é pe-
queno, cun mantemento eco-
nómico, flexible e ecolóxico. 
Está baseado na versión turis-
mo do pequeno eléctrico de 
VW, o e-up!, dispoñible no ou-
tono en Alemaña.

A capacidade de carga do 
e-load up! aumentou de 951 a 
1.400 litros. Esta furgoneta de 
repartición urbana pesa 1.164 
kg e pode transportar unha 
carga total de 306 kg, abondo 
para calquera pizza ou paque-
te! Engadir que está propul-
sado por un motor eléctrico 
silandeiro cunha potencia 
máxima de 82 cv e unha po-
tencia permanente de 55 cv 
e acelera de 0 a 100 km/h en 
13 segundos, acadando unha 
velocidade máxima de 130 
km/h. A batería de litio inte-
grada no chan ten unha ca-
pacidade de almacenamento 
de 18,7 kWh. Grazas ao seu li-
xeiro peso, o e-load up! pode 
circular ata 160 km (NEFC) 
cunha soa carga.

travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)

Novo Nissan X-trail
 Nissan levou a 

Frankfurt o seu novo 
X-Trail. A marca deulle 

unha volta ao seu SUV e dotou-
no do ADN dos crossovers líde-
res combinado coas lendarias 
aptitudes off-road de Nissan. 
Outro aspecto a subliñar neste 
modelo e a tecnoloxía Nissan 
Connect, agora máis avanzada, 
ademais de ter a posibilidade de 
contar con 7 prazas e versións 
de dúas e catro rodas motrices.

Este modelo engade unha 
serie de equipamentos propios 
da tecnoloxía premium, con nu-
merosas primicias entre os SUV 
compactos como os faros de 
LED, o Escudo de Protección 
Intelixente e o novo e completa-
mente integrado sistema de na-
vegación e lecer Nissan Connect.

Asemade, Nissan quixo ache-
gar aos seus clientes máis posibi-
lidades de elección e, para iso, en 
Frankfurt presentou un amplo 
programa de personalización.
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"A relación cliente/concesionario 
constrúese a base de algo que para min 
é fundamental nesta vida: a confianza"

■ XuRXO SOBRInO | TexTo e FoTos     

Sprint Motor: Acaba de 
rematar un plan PIVE e xa está 
enlazado con outro, que valo-
racións fas deste tipo de incia-
tivas para impulsar o mercado 
dos automóbiles?

José R. Ferreiro: Nestes 
momentos é o noso osíxeno. 
Se non tivésemos o PIVE, moi-
tos concesionarios non esta-
riamos en pé. Se analizamos 
os datos do mes de xullo con 
respecto aos do ano pasado, 
hai un crecemento dun quin-
ce por cento. Isto débese, en 
gran medida, ao PIVE.

SM: Que lles pedirías ás 
distintas administracións para 
que melloren os resultados do 
sector?

J.R.F.: Antes de nada te-
mos que facer una lectu-
ra, tranquila e polo miúdo, 
do que significa o sector do 
motor para a economía des-
te país. Partimos da base de 
que un dez por cento do PIB 
corresponde a este sector. Isto 

implica que tanto as empre-
sas como as institucións te-
ñen que ir da man para que as 
cousas vaian polo bo camiño. 
Unha boa colaboración é inte-
resante para todos os actores.

En cifras globais, nós pa-
samos de preto de 1.700.000 
unidades matriculadas ao ano 
en España ás 700.000 de 2012. 
Estamos a falar dunha baixada 
brutal. Se non fose polos PIVE 
ou, anteriormente, os PREVER, 
estariamos falando duns 
550.000 vehículos matricula-
dos; isto sería a morte de máis 
dun 50% dos concesionarios.

SM: Cres que os automó-
biles poden soportar unha 
maior carga impositiva?

J.R.F.: Estamos ao límite 
de impostos e taxas. Reducir 
un pouco estas cargas redun-
daría nunhas maiores vendas, 
algo que sería beneficioso 
para todos.

Os cidadáns teñen que 
saber que todas estas axudas 
das que falamos reverten, 

multiplicadas por sete ou oito, 
nas arcas públicas. Un vehícu-
lo novo achega moitos cartos 
a través de impostos e taxas 
ao erario público. Ou sexa, un 
incremento de vendas bene-
ficia inicialmente ás distintas 
administracións. Hai que en-
gadir o factor de aforro ener-
xético e medioambiental e 
de seguridade viaria que iso 
supón á renovación do par-
que automobilístico. Se su-
mamos todos estes factores, 
vemos o beneficio de facer 
as cousas colaborando en-
tre todos. Hai que ter en con-
ta que en Galicia hai 250.000 
postos de traballo afectos ao 
sector do motor (concesio-
narios, talleres libres, recam-
bios, seguros, desguaces…). 
Que pedimos ás administra-
cións? Que fagan o máximo 
esforzo para que este sector 
non caia. Repito que estamos 
a falar dun 10% do PIB. Poucos 
sectores da economía poden 
chegar a estas cifras.

Entramos nas 
instalacións do grupo 

Breogán e vemos o 
seu director xeral, 

José Ramón Ferreiro, 
axudando a empurrar 

con outros empregados 
un todoterreo, sen a 
americana oficial de 

directivo e arrimando 
o ombro como o que 

máis. Hai movemento 
de clientes e comézase 
a notar unha vida que 
hai un ano escaso non 
existía. Contactar con 
el e sentarnos no seu 

despacho para comezar 
a entrevista non foi 

unha tarefa fácil. Á vez 
que ía falando con nós, 
atendía o móbil e daba 

indicacións cunha man ao 
seu persoal sen descanso. 
Probablemente esta sexa 
a actitude positiva da que 

nos falou na entrevista, 
a que necesitamos todos 
para que se abra un novo 
espazo de futuro no noso 

país. A dedicación e o 
traballo poderiamos dicir 

que son o seu lema.

José Ramón Ferreiro, director xeral do Grupo Breogán
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momentos, que os concesionarios non traballamos por ser coches 
por riba dos 7/8 anos e moi quilometrados.

SM: Cal é a túa previsión para o que queda de ano e a medio 
prazo?

J.R.F.: Eu son optimista. Creo que coa renovación do PIVE, aín-
da que non vaia exactamente na mesma liña do primeiro trimestre, 
se van estabilizar bastante os números das vendas. A esta altura do 
ano, daríame por satisfeito se se chegan a conseguir as 700.000 uni-
dades matriculadas en España.

Se as circunstancias macroeconómicas van mellorando, aínda que 
sexa lixeiramente, de cara ao primeiro trimestre de 2014 poderiamos 
estar falando dunha melloría importante do sector, e dunha pequena 
reactivación. Son positivo e creo que as cousas van ir por aí… cara 
a adiante. Peor do que estivemos estes últimos dous anos é imposi-
ble. Hai que ir pensando en que para estar ben hai que falar dunhas 
cifras de vendas de arredor das 900.000/1.000.000 unidades ao ano.

SM: Vós fostes dos primeiros en apostar por unhas instalacións 
multimarca, inaugurando o ano 1995 un concesionario en Lugo que 
representaba varias marcas. O tempo deuvos a razón?

J.R.F.: Como xa comentei antes, o volume é necesario. En Lugo 
abrimos un centro que representaba a 9 marcas. Daquela foron moi 
reacias a compartir espazo, fachada, recepción… Así e todo, os clien-
tes demandan este tipo de centros. Podemos ver a comodidade que 
representa para unha persoa entrar nun centro comercial e mercar 
roupa, produtos de alimentación, ir ao cine… Para nós é unha boa 
forma de darlle un bo servizo ao cliente e á vez aforrar custos.

Temos que ter os pés no chan. Non podemos ter “boutiques” ou 
xoiarías… Nós vendemos e reparamos coches. Temos que ter unhas 
instalacións decentes e ben acondicionadas, pero non museos, que 
expoñen estupendos vehículos de última xeración para ser simple-
mente visitados e observados.

SM: O voso grupo representa para toda 
Galicia unha marca Premium como é Lexus. 
Valoran os clientes destes vehículos de 
gama alta as novas tecnoloxías como a dos 
motores híbridos?

J.R.F.: Podemos dicir que a tecnoloxía hí-
brida xa está popularizada; é coñecida pola 
maioría dos condutores. Lexus está a facer 
un grande esforzo axustando os prezos e 
intentando facer cada día máis asequible 
esta tecnoloxía que está dando uns exce-
lentes resultados tanto en consumo como 
en fiabilidade. Estamos a falar dun presente 
moi ben valorado polo usuario de Lexus. O 
confort, outro valor engadido, que achega 
esta combinación de motorizacións pode-
mos dicir que no momento actual é insu-
perable; tendo en conta que aos eléctricos 
lles queda moito camiño por percorrer e cun 
gran “handicap”, a dependencia que teñen 
en canto a unha autonomía reducida e os 
problemas engadidos da recarga das pilas.

En Lexus os híbridos supoñen actual-
mente o 70% das vendas. Isto indica que 
a preferencia da motorización dos nosos 
clientes está moi clara.

SM: Nestes momentos que é comer-
cialmente máis interesante: ter a represen-
tación dunha marca “low-cost” ou unha 
“Premium”?

J.R.F.: O interesante é o volume. Cantos 
máis clientes tes, máis tránsito terás nas túas 
instalacións. Xa non falamos só de vendas, 
falamos de taller, recambios, financiamento, 
seguros… De nada vale vender dous vehí-
culos de gama alta, cunha marxe menor do 
que se pode pensar… Hai que ter volume 
para xerar negocio.

Vemos o caso de Dacia. O crecemento 
que está tendo crea un movemento moi 
importante aos seus respectivos concesio-
narios. Isto é o realmente interesante, xerar 
tráfico de exposición e mover todos os de-
partamentos da empresa.

SM: Poden ser os vehículos usados unha 
alternativa aos coches de baixo custo?

J.R.F.: Está sendo unha alternativa, pero 
isto pouco nos achega a maioría dos conce-
sionarios. Estariamos falando, como opción, 
do nicho dos usados de 4.000 ou 5.000 eu-
ros, que son os máis demandados nestes 

  os usuarios son 
os que están pagando 
uns maiores custos e 
incomodidades por non poder 
facer a iTv directamente no  
seu concesionario

José ramón Ferreiro, nas instalacións do Grupo Breogán
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estrutura de persoal. Unha situación moi dura 
para todas as persoas do grupo.

Nun escenario de crise coma este temos 
que deixar de lado os lamentos e arreman-
garnos todos e comezar a traballar duramen-
te ombro con ombro. Non hai outra saída. 
Hai que adaptarse ás condicións actuais dos 
tempos e dos mercados. Laiarse só é perder 
o tempo e deixar fuxir a oportunidade de re-
cuperarse o antes posible.

Esta crise ten tamén a súa cara positiva 
e é que nos está situando a cada un no sitio 
que realmente nos corresponde, exactamen-
te igual ca ás empresas.

SM: Distintas asociacións da automoci-
ón pediron ao Goberno que os concesiona-
rios poidan realizar a ITV dos vehículos. Que 
opinas?

J.R.F.: Algo lóxico. Nós xa temos unha 
Pre-ITV que utiliza a maioría dos nosos clien-
tes. Moitos concesionarios xa dispoñen des-
te servizo. Entón a pregunta é: por que nós 
non podemos certificar a ITV. Os usuarios 
son os que están pagando uns maiores cus-
tos e incomodidades por non poder facer 
a ITV directamente no seu concesionario. É 
incomprensible.

SM: Que quere o cliente que se achega ás 
vosas instalacións?

J.R.F.: Servizo… servizo integral. O clien-
te quere reducir ao mínimo os problemas 
que lle poida xerar o seu automóbil e que-
re axilidade por parte do seu concesiona-
rio á hora de resolvelos. Respostas rápidas 
e áxiles. Rematou o tempo de “mañá…”, “xa 
veremos…” O que quere é confianza. A rela-
ción cliente/concesionario constrúese a base 
de algo que para min é fundamental nesta 
vida: a confianza.

SM: Somos moi esixentes, por non dicir 
impertinentes, os clientes con vós?

J.R.F.: Un cliente ten que ser aberto e, se 
ten algo polo que protestar, que o diga e que 
demande. Nós estamos obrigados, e así o fa-
cemos, a dar cumprida resposta ao seu pro-
blema. Se isto está ben canalizado, é unha 
forma de fidelización óptima. É un cliente que 
quedará nesta casa moito tempo, seguro!

Eu teño claro que temos que dar a mellor 
e a mesma atención a un cliente dun coche 
de 5.000 euros ca a outro de 50.000. O trata-
mento ten que ser exactamente igual. Neste 
sentido temos o listón moi alto. A comunica-
ción e a confianza co cliente é a base principal 
do noso negocio.

Teño que dicir que dende que inauguramos o noso centro de Lugo 
ata hoxe as marcas cambiaron o “chip” para adaptarse a unha nova 
realidade.

SM: Como sitúas Internet no escenario actual do automóbil?
J.R.F.: O cliente é quen define o camiño. Cada vez está mellor in-

formado grazas ás distintas páxinas web e ás redes sociais. Cando 
chega ás nosas instalacións, xa trae unha idea bastante clara grazas á 
información que canalizou a través de Internet. Practicamente ven a 
ver as condicións, o prezo e o financiamento… e, por suposto, a pro-
bar o vehículo.

Por outra banda, nós estamos notando un grande incremento de 
visitas na nosa páxina web de usados, é un bo escaparate. A informa-
ción sempre axuda, igual cá competencia… Isto fainos espabilar a to-
dos. Hoxe podemos vender un vehículo tanto a un señor de Santiago 
como de Cáceres, Valencia ou Bilbao.

Hai unhas semanas vendemos un coche a unha persoa en Francia 
a través de Internet. Isto era impensable uns anos atrás. Esta nova rea-
lidade obríganos a ser máis profesionais e a actualizarnos continua-
mente. Canto antes te adaptes, mellor.

SM: Que foi o que máis cambiou nos concesionarios nos últimos 
anos?

J.R.F.: As marxes dos vehículos novos hoxe están polo chan. Entón 
preguntarás: e como vivides? Pois respóndoche o mesmo que ao prin-
cipio da entrevista, na actualidade temos que potenciar todas as parce-
las de negocio que se engloban nun concesionario. Tamén lle demos 
un pulo importante aos V.O., que si están xerando bos números e boas 
expectativas de futuro.

SM: Como vivides internamente esta crise tan longa e dura?
J.R.F.: Sufrín en carne propia prescindir de traballadores moi cuali-

ficados e con moitos anos de antigüidade na empresa… sabendo que 
só quedaba o camiño de reducir o cadro de traballadores ou pechar. 
Cunha redución das vendas dun 40% é imposible manter a mesma 

  Hai que ter en conta 
que en Galicia hai 250.000 
postos de traballo afectos ao 
sector do motor
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Canto máis o vemos, máis nos gusta. E unha vez dentro, ex-
perimentamos unha sensación de comodidade e seguridade 

poucas veces vista noutros coches. E é que o novo Honda Civic 
non nos deixa indiferentes. Gústanos o seu deseño, a súa con-

dución e a súa seguridade. Ten unha estética deportiva e moder-
na que o distingue dos demais xa ao lonxe. Ademais, agora vén 

cun novo motor diésel –fabricado en aluminio- de 120 cabalos de 
potencia que só consume unha media de 3,6 litros por cada 100 qui-

lómetros e que nos dá como resultado unha condución deportiva e 
ben leda, cunha resposta suave e rápida. Xa vai pola novena xeración e 

mantense máis actual que nunca. Naceu en 1972 e dende aquela xa se 
levan vendidos máis de 20 millóns de CIVIC en todo o mundo. Este Civic 

chega cun equipamento moi completo que fai que a condución polas es-
tradas galegas sexa máis segura, máis eficaz e máis económica. 

Novo motor e baixo consumo
Novo Honda Civic

■ luÍS RIVERO dE AguIlAR | TexTo     
■ MARÍA FdEZ. ZAnCA | FoTos



Canto máis o vemos, máis nos 
gusta. E unha vez dentro, ex-
perimentamos unha sensación 

de comodidade e seguridade poucas 
veces vista noutros coches. E é que o 
novo Honda Civic non nos deixa in-
diferentes. Gústanos o seu deseño, a 
súa condución e a súa seguridade. Ten 
unha estética deportiva e moderna que 
o distingue dos demais xa ao lonxe. 
Ademais, agora vén cun novo motor 
diésel –fabricado en aluminio- de 120 
cabalos de potencia que só consume 
unha media de 3,6 litros por cada 100 
quilómetros e que nos dá como resul-
tado unha condución deportiva e ben 
leda, cunha resposta suave e rápida. Xa 
vai pola novena xeración e mantense 
máis actual que nunca. Naceu en 1972 e 

dende aquela xa se levan vendidos máis 
de 20 millóns de CIVIC en todo o mun-
do. Este Civic chega cun equipamento 
moi completo que fai que a condución 
polas estradas galegas sexa máis segu-
ra, máis eficaz e máis económica. 

A unidade probada foi o modelo 
1.6 i-DTEC SPORT, cun motor diésel 
de 120 cabalos, cedido por GALCAR, 
concesionario da marca en Santiago 
e A Coruña.

Puidemos comprobar que este 
Honda Civic se move con moita soltu-
ra pola cidade, desenvólvese ben en-
tre as rúas e apárcase de xeito doado, 
malia que a visión traseira é un chisco 
problemática. Pero ese pequeno deta-
lle resólvese coa cámara traseira que 
vén de serie a partir da versión Sport. Na 

estrada é onde se ve a eficacia do novo 
motor 1.6 i-DTEC de 120 cabalos. É pou-
co ruidoso, sen vibracións, ten potencia 
abonda e responde axiña aos nosos re-
quirimentos. Se hai que adiantar, faino 
sen problemas. A dirección abraia pola 
súa eficacia e pola súa suavidade. Alí 
cara a onde nos diriximos, o coche vai 
coma unha frecha e se hai que premer o 
pedal do freo, este responde con efica-
cia esgotándose pouco. Abraia tamén 
a súa estabilidade e o amarre nas cur-
vas, sen moito abaneo. A suspensión é 
a xusta para este vehículo, nin moi dura 
nin moi suave. Asemade, chamounos 
poderosamente a atención unha caixa 
de cambios de 6 marchas impecable, 
cun tento e unha suavidade pouco fre-
cuentes nos coches da competencia.
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No exterior, presenta unha 
estética deportiva cunhas liñas 
curvas ben agradables e cunha 
imaxe lateral impactante que 
lle confire un aspecto de vehí-
culo robusto. Pódese dicir que 
ten moita personalidade e ca-
rácter de abondo. Gustounos 
de xeito especial a parte tra-
seira, co típico alerón que par-
te o cristal traseiro do portón 
en dous (o que fai que mellore 
bastante a visibilidade) e cuns 
pilotos espectaculares, bastan-
te elevados, que ocupan parte 
dos laterais traseiros e tamén 
do portón. A aerodinámica 
do CIVIC abraia e fai que a co-
modidade dos pasaxeiros vaia 
moi unida á estética do dese-
ño. Os novos faros antinéboa 
son agora redondos e van 
xusto debaixo de dúas tiras de 
LED horizontais que melloran 

a seguridade durante o día. Na 
parte traseira do teito vai insta-
lada unha rechamante antena 
con feitura de aleta de quenlla, 
o que o fai inconfundible na 
distancia.

Chama a atención o cadro 
de mandos, cunha pantalla 

moi grande arriba e tres esferas 
máis abaixo, nos que podemos 
ver claramente a información 
sobre a velocidade, as revolu-
cións do motor e o consumo 
de combustible. Ao seu lado 
dereito está a pantalla multi-
información intelixente i-MID 
que achega toda a información 
complementaria precisa, como 
a hora, a selección de audio e a 
quilometraxe. Mesmo serve de 
pantalla da cámara traseira que 
leva nas versións: Executive, 
Lifestyle e Sport.

O axuste é bo, os materiais 
correctos e os asentos amarran 
o corpo tamén con corrección. 
Os materiais empregados son 
de boa calidade e desde o pos-
to de condución tense a sensa-
ción de dominar en todo intre 
o vehículo, con moi boa visibi-
lidade cara adiante e os late-
rais, con toda a información 
sobre o consumo, velocidade 
e aproveitamento máximo da 
caixa de cambios, controlan-
do aos que veñen por detrás 
e cunha comodidade de mar-
cha abraiante nun habitáculo 
silandeiro, xa que o motor case 
non se sente. A dirección eléc-
trica, como xa comentamos an-
teriormente, é outro dos seus 
puntos fortes.

Os asentos dianteiros reco-
llen á perfección o corpo, son 
cómodos e de doado acceso, 

xa que o ángulo de apertura 
é grande. A suspensión, agora 
nova, facilítanos unha condu-
ción áxil e cómoda. Detrás hai 
espazo para tres persoas, con 
sitio abondo para as pernas... 
apto para viaxeiros de estatu-
ra media. Os asentos traseiros 
teñen a chamada “multicon-
figuración”. Pódense encartar 
de diversas maneiras, unha de-
las consiste en erguer as ban-
quetas como nas butacas dos 
cinemas, de tal xeito que o 
chan fica totalmente despexa-
do... A poucos fabricantes (ou 
a ningún) se lles ocorrera este 
invento.

Para axudar á condución 
trae de serie o sistema de pren-
dido en costa que se traduce 
en comodidade (sobre todo 
para os torpes), e o sistema 
Start&Stop, que apaga o co-
che cando nos detemos peran-
te un semáforo, acendéndose 
automaticamente ao premer o 
embrague para engrenar a pri-
meira marcha. 

Dispón de diversos paque-
tes que se poden engadir ás 
distintas versións. Cómpre sa-
lientar o Sistema de Prevención 
e Mitigación de Impactos 
(CMBS). É un mecanismo que 

Este Honda Civic é 
máis grande que 
o seu predecesor: 

29 mm máis longo, 20 mm 
máis baixo e 10 mm máis 
ancho. Mide 4,300 metros 
de longo, 1,770 m de an-
cho e ten unha altura en 
baleiro de 1,470 metros. 
O maleteiro é dos máis 
grandes da súa categoría 
-477 litros- cun dobre fon-
do onde debería ir a roda 
de reposto. O portón é am-
plo e de sinxela apertura e 
o baixo plano de carga fai 
máis doada a manobra de 
depositar as maletas pesa-
das e voluminosas. Por se 
temos algún problema na 
estrada, leva un pequeno 
kit reparador de picadas 
de rodas. Cos asentos tra-
seiros encartados, a ca-
pacidade aumenta até os 
1.210 litros -até a xanela-; e 
se o cargamos até o teito, o 
volume chega até os 1.378 
litros. Poden viaxar perfec-
tamente cinco adultos con 
toda a súa equipaxe.

medidas

Prezos

Gasolina
1.4 i-VTEC COMFORT 16.500 euros
1.4 i-VTEC SPORT 18.400 euros
1.8 i-VTEC SPORT 20.900 euros
1.8 i-VTEC SPORT AuT. 22.100 euros

diésel
1.6 i-dTEC COMFORT 19.300 euros
1.6 i-dTEC SPORT 20.200 euros
1.6 i-dTEC lIFESTYlE 22.200 euros 
2.2 i-dTEC SPORT 19.900 euros

O novo HOndA CIVIC atópase á venda 
en todos os concesionarios HOndA de 
galicia cos seguintes prezos:

o volante é axustable en altura e profundidade

o novo Honda civic presenta 
unha estética deportiva cunhas 

liñas curvas ben agradables
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prevén e mitiga os posibles 
impactos que poidamos su-
frir, monitorizando de manei-
ra constante cun radar aos 
vehículos que van diante. Se 
detecta algún vehículo a unha 
distancia límite de seguridade, 
avisará cunha alarma. O propio 
sistema -no caso necesario- 
pode iniciar a acción de frea-
do para reducir a velocidade.

O novo Civic está provisto 
dun sistema de advertencia de 
desinflado que se activa cada 
vez que se prende o motor. O 
dispositivo diagnostica a po-
sibilidade de que haxa unha 
presión de pneumáticos baixa. 
Outro enxeñoso dispositivo é o 
Control de Cruceiro Adaptativo 
(ACC), que permite fixar a ve-
locidade de cruceiro mentres 
un radar (situado detrás da gre-
lla frontal) observa constante-
mente o espazo que hai diante 
do vehículo e controla a distan-
cia co vehículo que o precede, 
axustándose de xeito automá-
tico o acelerador ou freando se 
é preciso.

Achega tamén o sistema de 
apagado retardado dos faros. 
Unha vez desconectado o mo-
tor, mantén acendidos os faros 
durante 1 minuto, para que un 

se poida ir tranquilamente cara 
a súa casa.

Como estamos en tempos 
de crise, e hai que aforrar com-
bustible, o novo CIVIC achega 
o sistema Eco Assist, unha tec-
noloxía innovadora que axu-
da a conducir dunha maneira 
máis ecolóxica, á vez que afo-
rra combustible. O velocíme-
tro cambia de cor segundo a 
condución e di se conduces 
con eficiencia ou se estás a 
gastar demasiado. Se a con-
dución non é moi ortodoxa, 
acenderanse unhas luces azuis 
que nos indicarán que debe-
mos cambiar a nosa condu-
ción. Cando todo vai ben, a 
luz ponse azul. Tamén se pode 
activar o modo ECON (un bo-
tón verde á esquerda do ca-
dro de mandos), que para 
aforrar combustible modifica 
o comportamento do acelera-
dor e tamén reduce, ao mes-
mo tempo, a acción do aire 
acondicionado.

O novo HONDA 
CIVIC preséntase 
con catro acabados: 

Comfort, Sport, Lifestyle e 
Executive. 

Co equipamento Comfort 
dispón, entre outros, de siste-
ma Start&Stop de parada au-
tomática do motor ao ralentí, 
sistema de axuda de prendido 
en pendente, dirección asisti-
da eléctrica, lamias de aliaxe 
de 16”, luces diúrnas, sistema 
Leds, elevaxanelas eléctricos 
dianteiros e traseiros, control 
de estabilidade e tracción do 
vehículo, asistente de freada, 
pantalla multifunción en cor, 
luz indicadora de cambio de 
marchas, climatizador auto-
mático, volante axustable en 
altura e profundidade, retro-
visores exteriores térmicos 
con axuste eléctrico, maletei-
ro de dobre fondo, radio CD 
compatible mp3, USB, man-
dos de audio no volante, an-
tena tipo aleta de quenlla, 
grella de apertura variable, 
sistema Eco Assist e asentos 
traseiros multiconfigurables.

No acabado Sport hai 
que engadirlle: alarma, volan-
te e pomo da panca de cam-
bios en pel, pedais deportivos 
metálicos, control de cruceiro 
con limitador de velocidade, 
sensor de chuvia, sensor de 
luces, cámara de visión tra-
seira función parking, faros 
antinéboa e lamias de aliaxe 
de 17”.

No acabado superior 
Lifestyle dispón ademais 
de: retrovisor interior fo-
tosensible, sensores de 
aparcadoiro dianteiros e tra-
seiros e asentos dianteiros 
con calefacción.

E no acabado Executive 
hai que engadirlle a todo o 
anterior: apertura e acendido 
sen chave, tapizaría con aca-
bado en pel, luz de ambiente 
dianteira azulada, portalen-
tes, teito solar panorámico, 
luces de xenón, axuste pneu-
mático do soporte lumbar no 
asento do condutor e do pa-
saxeiro e axuste pneumático 
do soporte lateral do asento 
do condutor.

O novo motor dié-
sel 1.6 i-DTEC  é o 
primeiro coa tecno-

loxía Earth Dreams, cun gran 
equilibrio entre rendemen-
to e eficiencia. Ten 120 ca-
balos de potencia e un gran 
par motor  que fai que teña 
un sorprendente consumo 
medio de 3,6 litros por cada 
100 quilómetros. Ten unha 
relación de compresión 16:1 
e está situado en posición 
transversal. Este novo mo-
tor construíuse reducindo o 
seu peso e rozamento, per-
mitindo un gran aforro en 
combustible, sen que por 
iso mingüe a súa poten-
cia. Ten unha boa acelera-
ción, xa que se pon de 0 a 
100 km/h en 10,5 segundos 
e acada unha velocidade 
máxima de 207 quilómetros 
por hora. Este novo propul-
sor está dispoñible no novo 
Civic cos acabados Lifestyle, 
Sport e Comfort.

O outro motor diésel 2.2 
i-DTEC de 150 cv de poten-
cia ofrece, ao mesmo tempo, 
unha magnífica xestión que 
reduce as emisións a 110 
g/km, o que fai que estea 
exento de pagar o imposto 
de matriculación. Este novo 
motor ten un consumo com-
binado bastante reducido, 

tan só 4,2 litros por cada 100 
quilómetros. Acelera de 0 a 
100 km/h en 8,5 segundos 
e chega a unha velocidade 
máxima de 217 km/h.

A motorización 1.4 i-
VTEC de gasolina ten unha 
potencia de 100 cabalos 
e un consumo moi axus-
tado de 5,4 litros por cada 
100 quilómetros. Grazas ás 
súas baixas emisións, ten 
un baixo imposto de matri-
culación. Acelera de 0 a 100 
km/h en 14 segundos e aca-
da unha velocidade máxima 
de 187 km/h.

O 1.8 i-VTEC, tamén de 
gasolina, inclúe unha serie 
de melloras para reducir o 
consumo. Conseguiuse afo-
rrar en combustible un 10% 
(respecto ao anterior) e si-
túase nos 5,8 litros de media 
por cada 100 quilómetros. 
Desenvolve 142 cabalos de 
potencia e tarda 9,7 segun-
dos en pórse a 100 km/h.

Estas motorizacións dis-
poñen dunha transmisión 
manual de 6 velocidades e 
están equipadas cun indi-
cador luminoso, situado no 
cadro de instrumentos, que 
indica o intre óptimo para 
facer o cambio de marcha 
co fin de maximizar o aforro 
de combustible.

equipamento monitorizacións

A salientar
Deseño moderno e calidade

novo motor diésel
Consumos e prestacións
equipamento de serie

o maleteiro (477 litros) é dos máis 
grandes da súa categoría
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Calendario  
de  probas OUTUBRO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3-6 de outubro Rali de Francia Ralis Francia Francia

4 de outubro Cto. España Trial Indoor de Zaragoza Trial Indoor Zaragoza Zaragoza España

5 de outubro Cto. Mundo FIM IDES Sardegna Velocidade Sardegna Italia

5 e 6 de outubro Rali da Ribeira Sacra Ralis Ribeira Sacra Ourense España

5 e 6 de outubro Cto. Circuítos Fórmula 3/ GT Open de Monza Circuítos F3/GT Open Monza Italia

5 e 6 de outubro Cto. Circuítos Camións do Jarama Circuítos Circuíto do Jarama Madrid España

6 de outubro G.P. F1 De Corea Fórmula 1 Circuíto int. de Corea (Yeongam) Corea

6 de outubro Cto. Europa de Velocidade de Albacete Velocidade Albacete Albacete España

6 de outubro Copa de España de Enduro Infantil de Bassella Enduro Infantil Bassella Lleida España

6 de outubro Cto. Gal. Velocidade de Estoril Velocidade Estoril Portugal

11 e 12 de outubro Cto. Histórico da Costa Brava Históricos Costa Brava España

11-13 de outubro G.P. Malaisia Mundial de Motos Circuíto de Sepang Malaisia

12 de outubro Cto. España Supermotard de Alcarras Supermotard Alcarras Lleida España

12 e 13 de outubro Rali do Bierzo Terra O Bierzo León España

12 e 13 de outubro Cto. Circuítos Clio/GT/Resistencia de Valencia Circuítos Valencia España

12 e 13 de outubro Autocross O Castro Autocross Taragoña, Rianxo A Coruña España

13 de outubro Slalom do Touro Slalom Touro, Arzúa A Coruña España

13 de outubro Cto. España Motocross de Osuna Motocross Osuna Sevilla España

18-19 de outubro Rali da Serra Morena Asfalto Córdoba Córdoba España

18-20 de outubro Cto. De Superbikes (SBK) de España Superbikes (SBK) Jerez de la Frontera Cádiz España

18-20 de outubro G.P. Australia Mundial de Motos Circuíto de Phillip Island Australia

19 e 20 de outubro Karting de Valga Karting Valga Pontevedra España

19 e 20 de outubro Subida Arona- La Escalona Montaña Arona
Sta. Cruz de 

Tenerife
España

19 e 20 de outubro Cto. Karting Nacional Motorland Aragón Karting Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

20 de outubro Cto. España Motocross de Alhama de Murcia II Motocross Alhama de Murcia Murcia España

20 de outubro Cto. España de Enduro do Porriño Enduro O Porriño Pontevedra España

20 de outubro Copa de España de Minivelocidade de Alcarras Minivelocidade Alcarras Lleida España

20 de outubro
Copa Superstock 1000/FIM EU Cto. Europa STCK 600 

de Jerez de la Frontera
Superstock (STCK) Jerez de la Frontera Cádiz España

20 de outubro Cto. Mundo de SBK/Supersport de Jérez de la Frontera
Superbike (SBK)/Supers-

port
Jerez de la Frontera Cádiz España

24-27 de outubro Rali de España Ralis España España

25-27 de outubro G.P. Xapón Mundial de Motos Circuíto de Motegui Xapón

26 de outubro Cto. Karting Internacional de Zuera- Int. Open Rotax Karting Zuera Zaragoza España

26 e 27 de outubro Subida a Sta. Mª de Oia Montaña Oia Pontevedra España

26 e 27 de outubro Cto. Todoterreo da Pedriña Todoterreo Pedriña, Corneda (O Irixo) Ourense España

26 e 27 de outubro Cto. Autocross Arteixo de Resistencia Rali 2ª cat. e outros eventos Arteixo A Coruña España

26 e 27 de outubro Cto. Gal. Velocidade de Navarra Velocidade Navarra España

27 de outubro Cto. España Motocross de Guardamar de Segura Motocross Guardamar de Segura Alacant España

27 de outubro Cto. España de Trial de Cabanillas de la Sierra Trial Cabanillas de la Sierra Madrid España

27 de outubro G.P. F1 da India Fórmula 1
Circuíto Internacional de 

Buddh
India

29 de setembro Cto. España de Trial de Baiona Trial Baiona Pontevedra España
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆	981 593 636

Sprint
Axenda

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

tuning e 
mantemento 
do teu 
automóbil
Sánchez Freire, 71
Rotonda de Conxo
Santiago de Compostela

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
sandwich

Hamburguesas
y pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

¿Necesita un coche?
llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535

polígono do tambre, calle C 75 • santiago de Compostela
www.eg4motor.es



Rendemos homenaxe den-
de este espazo de Sprint 
Motor a unha lenda con ro-
das que todos lembramos 
sen esforzo, falamos do 
Renault 5, tamén coñecido 
como R-5. Neste Retro-Visor 
ollamos cara a este senllei-
ro modelo que a marca 
francesa popularizaba nos 
anos setenta, o R-5 conver-
tíase no coche de todas as 
familias, un pequeno com-
pacto moi práctico para a 
cidade, aínda que no caso 
galego tamén se deixaba 
ver no rural. Viaxamos ao 
pasado e facémolo a bor-
do dun Renault 5. Imos aló!

■ SOnIA PEnA | TexTo      
■ SPRInT MOTOR | FoTos

O Renault 5 ou R5 foi creado en 1972 dentro dunha corrente 
de moda de vehículos pequenos e sinxelos que creara o Mini 
Cooper. O seu deseñador, Michel Boué, rematouno axiña: 
partindo dunha fotografía do Renault 4 trazou as liñas mes-
tras do R5 en dous días. En síntese, consistía no concepto do 
R4, ao que se pasaba ao cofre motor a roda de reposto orixi-
nalmente pendurada detrás, coa conseguinte redución de 
lonxitude. No compartimento do motor achegábase o gru-
po propulsor ao habitáculo de pasaxeiros para gañar espa-
zo. Empregouse a técnica do monocasco cunha carrozaría só 
de tres portas. A panca nos primeiros modelos conservaba o 
sistema do R4 no cadro de mandos. Máis adiante trasladou-
se ao chan, inventando un sistema de panca por baixo do 
motor para acceder á caixa de cambios situada diante. Dicir 
que as versións españolas montaron este sistema desde o 
comezo. Unha curiosidade: os parachoques eran de plásti-
co, mellorando aos metálicos no feito de poder absorber os 
pequenos golpes sen deformacións persistentes, sendo un 
dos pioneiros dunha solución que remataron adoptando a 
práctica totalidade dos modelos existentes no mercado. O 
R-5 montaba motores do tipo “Cléon-Fonte” de entre 782 
e 1397 cc, cunha mecánica sinxela compartida con outros 
modelos da marca. A suspensión era por barras de torsión.

Renault 5
Marcando un novo estilo

o renault 5 tivo distintas versións deportivas

■ SOnIA PEnA | TexTo      
■ SPRInT MOTOR | FoTos

o primeiro renault 5
A finais de xaneiro de 1972, 

Renault lanzou oficialmente o 
Renault 5, un pequeno e áxil 
vehículo encamiñado á cida-
de. Este pequeno polivalente, 
máis compacto que espazo-
so, caracterizábase polos seus 
parachoques de plástico gris 
inxectado e un portón tra-
seiro que facilitaba a carga. 
Dende un punto de vista téc-
nico, asemellábase moito ao 
Renault 4, as primeiras unida-
des francesas mesmo monta-
ban a panca de cambio “tipo 
revólver” no cadro de man-
dos. Cando FASA comezou a 
producilo para España quixo 
diferencialo do R4 e ideou un 
sistema de panca de cambios 
no piso.  A principal novidade 
do R5 foi a utilización dun cha-
sis autoportante no canto dun 
do tipo plataforma e a monta-
xe duns amortecedores tra-
seiros colocados en posición 
vertical. Debido á montaxe 
do mesmo tipo de suspensión 
traseira que o 4L, o R5 tamén 
tiña unha pequena diferenza 
na distancia entre eixos, sen-
do esta 30 mm maior no lado 
dereito. Inicialmente só es-
taba dispoñible a versión de 
tres portas con dous niveis de 

equipamento: “L” (co motor de 
782 cc procedente do 4L) e “TL” 
(cun equipamento máis com-
pleto e o motor de 956 cc e 41 
cv procedente do Renault 8).

o r-5 tS
En 1974 aparece o Renault 

5 TS cun motor de 1.289 cc que 
achegaba 64 cv, convertendo 
ao pequeno utilitario nun co-
che deportivo. Para consolidar 
este talante deportivo, en 1976 
aparece o R5 Alpine (denomi-
nado “Copa” en España), cun 
motor de 1397 cc e 90 cv de 
potencia, que en 1977 contaba 
coas lamias de aliaxe do Alpine 
A 310. Nese mesmo ano o mo-
delo básico “L” recibe o motor 
de 845 cc procedente do R4 
Super.

o r-5 versión 5 portas

En 1979, coincidindo coa 
renovación de toda a gama, 
foi presentada a versión de 5 
portas. As versións “TL” e “GTL” 
recibiron o motor de 1.108 
cc, e no interior montouse un 
novo cadro de mandos termo-
formado e uns novos asentos. 
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Un ano máis tarde presentou-
se o Renault 5 Turbo, pensado 
especialmente para a compe-
tición e equipado cun motor 
central de 160 cv e tracción 
traseira. En 1982, O Renault 
5 Alpine e o seu irmán Copa 
achegaban a tecnoloxía turbo 
que tan bos resultados estaba 
a darlle a Renault na Fórmula 
1 e nos ralis, nacendo así o 
Renault 5 Alpine/Copa Turbo 
cunha potencia de 110 cv. O 
Renault 5 cesou a súa produ-
ción en 1985 para dar paso ao 
seu substituto, o Supercinco.

renault 5 mkii. o
“Supercinco”

En 1985 Renault presentou 
a segunda serie do Renault 5, 
denominada comercialmen-
te Renault Supercinco. Aínda 
que o novo utilitario respec-
taba as liñas mestras do seu 
antecesor, tratábase dun ve-
hículo totalmente novo ba-
seado na plataforma dos 
Renault 9/11, pertencente a 
un segmento superior, o que 
lle outorgaba unha grande 
amplitude interior.

O Supercinco beneficiouse 
desde o comezo dunha ampla 
gama de motores, todos eles 
colocados en posición dian-
teira transversal, introdución 
derivada da utilización da pla-
taforma Renault 9/11. A gama 
partía dun económico 1.1 de 
48 cv e remataba no deporti-
vo GT Turbo de 1.397 cc, equi-
pado co mesmo bloque do 
Renault 5 Copa Turbo poten-
ciado até os 115 cv, pero que 
na súa segunda fase (GT Turbo 
2) chegaba até os 120 cv, unha 
verdadeira bala tendo en con-
ta que pesaba menos de 900 
kg. Entre as motorizacións in-
termedias, existiu unha ver-
sión deportiva menos radical 
que o GT Turbo denominada 
GTX, que tomaba o motor de 

inxección de 1.721 cc e 90 cv 
do Renault 19.

O Supercinco contou tamén 
cun económico (por consumo) 
motor diésel de 1.595 cc e 57 cv, 
completando a oferta de utili-
tarios diésel inaugurada polos 
Peugeot 205 diésel e Citroën AX 
diésel, ambos os dous perten-
centes ao Grupo PSA.

A suspensión, indepen-
dente ás catro rodas, era 
menos sofisticada que a da 
plataforma 9/11, montan-
do triángulos McPherson no 
tren dianteiro e as tradicionais 
barras de torsión no traseiro, 
que xa eran concéntricas, eli-
minando a diferenza de ba-
tallas que existía nos Renault 
anteriores equipados con este 
sistema (Renault 4, Renault 5, 
Renault 6 e Renault 7). Ambos 
os eixos dispuñan de barras 
estabilizadoras, cuxo diáme-
tro variaba segundo versións, 
o que unido a unha anchura 
de vías única no seu segmen-
to proporcionáballe ao coche 

serenidade e estabilidade, 
característica embazada nas 
versións máis básicas por 
unha suspensión algo bran-
da, típica dos Renault dos ‘80.

En canto a carrozarías, 
amais do turismo de tres ou 
cinco portas, desenvolveu-
se sobre a súa base unha 
pequena furgoneta chama-
da Renault Express (“Renault 
Extra” no Reino Unido e 
Irlanda ou “Renault Rapid” en 
Alemaña e Austria) con maior 
capacidade que a Renault F6 
baseada no Renault 4, com-
pletando así a gama de pe-
quenas furgonetas. En 1990 
-coa aparición do Renault Clio- 
a produción do Supercinco 
mantívose unicamente na 
factoría eslovena de Revoz, 
onde se fabricou até 1996. En 
1999 -coa chegada da Renault 
Kangoo- cesou a produción 
da Renault Express, último 
derivado do Supercinco e en 
definitiva, derradeira pegada 
do Renault 5.

o r-5 en españa
O primeiro modelo do 

Renault 5 fabricado en España 
(na factoría de Valladolid) foi o 
950, baseado no TL francés, 
con motor de 956 cc. A partir 
de 1974, a gama desdobrou-
se en 950 e TL, unicamente 
en base ao equipamento. Tras 
desaparecer o 950 pouco des-
pois, en 1975 uniuse á gama 
o GTL, con motor de 1037 cc, 
substituído máis adiante por 
outro de 1108 cc. Tamén en 
1975 lanzouse a versión de-
portiva TS (Tourisme Sport), 
con motor de 1289 cc, 64 cv 
e carburador Weber-Bressel 
de dobre corpo, sendo entón 
considerado como un peque-
no deportivo de luxo, polos 
seus extras e a calidade dos 
seus acabados que co tempo 
elevouno ao status de vehícu-
lo mítico. Con esta versión, co-
ñecidos pilotos españois como 
Carlos Sainz ou Jesús Puras se 
iniciaban no mundo dos ralis.

c/ Gómez ulla
Santiago de compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070

O Renault 5 -denominado popularmente como R-5 na súa primeira xeración, e como 
Supercinco na segunda- é un automóbil de turismo do segmento B producido polo fabri-
cante francés Renault entre 1972 e 1996. Foi fabricado principalmente no seu país de orixe, 
Francia; en Valladolid (1972-1984) e despois Palencia (Supercinco), España; aínda que tamén 
se fabricou na factoría da empresa gobernamental Dina-Renault-Jeep en Cidade Sahagún 
(México) de 1975 a 1984. Case 5,5 millóns de unidades do Renault 5 foron construídas!

esta versión turbo cos pasos de rodas ensanchados fixo furor
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Foi un deses ralis que non se esquecen. Catro pilo-
tos metidos nun pano de escasos segundos. Calquera 
podía gañar, algúns deles precisábano como auga de 
maio. E ao final, un golpe de teatro que decanta dun 
lado e desilusiona por outro.

Na cita lucense -sexta do exercicio galego 2013- 
con treitos novos en xeografías inéditas, daba come-
zo no treito urbano das Gándaras, onde os Vallejo e 
o seu Porsche foron os mellores. Con todo, ao día se-
guinte -xa no asfalto das cronometradas de Vilalba e 
Muras- Pedro Burgo, que reaparecía co seu WRC, po-
ñía orde na xeral para liderar no discorrer da mañá, 
até que un problema de prendido o deixaba no 
cuarto lugar. O Porsche de Meira retomaba entón 
o liderado, con Ares e Vilariño -postulantes ao título 
autonómico- a segundo e medio do 911, nas outras 
dúas respectivas prazas de honra.

Pola tarde -con dobre paso por Mosteiro e Outeiro 
de Rei- o Focus branco e laranxa retomaba o mando 
das operacións, pero un furazo na derradeira especial 
impedíalle rematar a súa faena. Deste xeito, Vallejo 
(que estaba ao quite) recuperaba a cabeza e levába-
se a vitoria, a segunda para o piloto no rali lucense e 
a primeira para o seu copiloto, este festexando o rali 
302 na súa carreira. Por detrás, Ares, quen remataba 
segundo neste rali de alto coeficiente, e Vilariño, que 
enxugaba 25 segundos ao seu principal rival tras fu-
rar no primeiro paso por Outeiro de Rei, remataba 
finalmente terceiro. Así, as espadas en alto no que 
ao título se refire, co Rali Ribeira Sacra en outubro e 
a dúbida do Botafumeiro (inicialmente suspendido 
por cuestións económicas) que debería pechar o ca-
lendario a comezos de novembro.

Como acontecera en Ferrol, David Grandal volveu 
realizar unha grande carreira co Lancer de AR Vidal, 
rematando cuarto por diante de Pablo Silva, vence-
dor da opción Pirelli e novo campión galego de ralis 
no grupo N. Outros laureados na manga da escuda-
ría Miño-Lugo foron: Castro (Volante FGA), Rodríguez 
Paz (Kumho), García Otero (Promoción) e Pablo Pazó 
(Históricos Adiform-Adiva). Un total de 72 equipos 
concluían a carreira dos 134 que a comezaran.
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Vilariño, cuarto en lugo, aínda lidera o campionato de novo completa performance a do ferrolán Grandal

Primeira praza no Volante FGa para daniel castro

ares amarrou os puntos da segunda praza na procura do título

o Porsche dos Vallejo levouse o San Froilán 2013

San FroilánSprint Motor >>24

No derradeiro suspiro
35º Rali San Froilán



o título galego do grupo N xa é cousa do lucense SilvaPazó e Seoane seguen a mandar entre os históricos

unha avaría privou a Burgo de obter a sétima vitoria na casa
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■ AnTÓn PEREIRA | TexTo

■ SPRInT MOTOR | FoTos

unha vida sobre rodas
Laia Sanz Pla-Giribert 

nace un 11 de decembro de 
1985 en Corbera de Llobregat 
(Barcelona). Con só dous anos, 
xa acompañaba ao seu pai na 
súa moto mentres logo circu-
laba en bici imitando ao seu 
proxenitor. Di a catalá que na 
súa casa o ambiente xiraba so-
bre 2 rodas, tamén seu irmán 
tiña moto (unha Cota 25), a 
primeira en pilotar Laia con 
catro anos. En 1992 tiña lugar 
a primeira carreira de Sanz no 
seu pobo, rematando oitava 
e última, pero con azos para 
repetir a experiencia. Ao ano 
seguinte facía todo o campio-
nato, pero a primeira vitoria 
en categorías masculinas non 
chegaría até 1997. Ese mesmo 
ano participaba no seu primei-
ro trial feminino contra mozas 
de todo o mundo. En 1998 ce-
lebrábase o primeiro campio-
nato de Europa (non oficial) 
de trial feminino e gañábao 
Laia, con tan só 12 anos. En 
2000 vencía no campionato 
de España da categoría cade-
te masculino e remataba 1ª e 
2ª do campionato do mundo 

e do campionato de Europa 
feminino. Aos 24 anos xa con-
taba con 10 mundiais, 9 euro-
peos e 4 vitorias por equipos 
no Trial das Nacións. En 2011 
cumpría o seu soño: partici-
par no Rali Dacar, gañando o 
Trofeo Feminino e rematando 
na 39ª posición absoluta.

un presente que 
arrecende a vitoria

Laia vén de pechar unha fin 
de semana memorable na súa 
carreira. O venres 6 de setem-
bro participaba no Campionato 
de Trial de La Châtre, en Francia, 
onde se proclamaba vencedo-
ra e se facía coa súa 13ª coroa 
de trial na derradeira proba da 
tempada. A piloto de KH-7 fa-
cíase co triunfo da proba logo 
de moito esforzo, pois ao co-
mezo da segunda volta, Laia 
ía por detrás da súa princi-
pal rival -a británica Emma 

Bristow- logo de recibir unha 
penalización de cinco pun-
tos moi rigorosa nunha zona, 
a catalá perdía o cobizado tí-
tulo. Emporiso, a pluricampioa 
soubo reaccionar a tempo e  
remataba vencedora, acadan-
do a vitoria número 32 da súa 
traxectoria no mundial de trial 
feminino. A xeito de curiosi-
dade, dicir que con este éxito 
Laia Sanz xa posúe 15 títulos 
mundiais, os mesmos que o 
senlleiro piloto italiano de mo-
tociclismo Giacomo Agostini: 
ninguén, en ningunha compe-
tición do motor posúe tantos 
títulos coma eles...

Por se isto non abondase, 
logo de subirse ao podio, Laia 
Sanz apurábase para chegar 
a tempo a outra proba france-
sa que se disputaba a 300 km 
-na poboación de Saint-Flore- 
o Gran Premio de Francia de 
Enduro. A dita proba constaba 

de dúas carreiras (disputadas o 
sábado 7 e o domingo 8 de set-
embro), carreiras que a piloto ca-
talá conseguiu gañar facéndose 
co seu segundo título mundial 
de enduro, logo de rematar se-
gunda nas dúas carreiras do GP 
de Francia desta especialidade.

Laia Sanz

Quince veces campioa do mundo
Dende Sprint Motor repasamos a traxectoria da 

piloto catalá e centrámonos na fin de semana máis 
decisiva da súa carreira. Referímonos ao 6, 7 e 8 de 

setembro, días que se traduciron en tres vitorias 
para Laia: vencedora no trial de La Châtre (Francia) 

e gañadora das dúas probas disputadas no Gran 
Premio de Francia de enduro de Saint-Flore.

Laia Sanz
13 títulos mundiais 

de trial feminino
10 títulos europeos 

de trial feminino
5 títulos no Trial 

das Nacións
3 vitorias no Trofeo 

Feminino do Rali Dacar
2 títulos mundiais de 

enduro feminino
3 medallas de ouro 

en enduro X feminino 
nos X Games 

1 medalla de prata en 
enduro X feminino 

nos X Games

títulos
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Non das augas... como se adoita dicir, pois chover non choveu nas estradas de Ferrolterra, es-
cenario da terceira manga do nacional de ralis en Galicia, ao tempo que quinta proba do exer-
cicio. Pero si da dureza, aspecto xa avisado de antemán, e que causou numerosos abandonos. 
Meira, Senra, Vallejo, Pons, Pérez, foron ficando polo camiño, que deste xeito quedou expedito 

para o líder, o canario Monzón, que tamén correu para obter así o cuarto triunfo do ano.

Moi preto. Deste 
xeito está Monzón 
(mailo seu copilo-
to Denis) do título 
estatal, que sería o 

segundo da súa ca-
rreira. Mantívose 
nos postos cabe-

ceiros, pelexando 
con Pons e Vallejo, 

e ficou só cando 
estes dous deixa-

ron o rali. Tras 
Canarias, Cantabria 

e Ourense, o Mini 
WRC segue suman-

do primeiras prazas, 
desta volta en asfal-

to ferrolán.

Franca progresión. 
A que está a demos-

trar o DS3 R3 T do 
experimentado pi-

loto cántabro García 
Ojeda. De novo co-

pilotado polo lucen-
se Mario González 

Tomé, o de Corrales 
de Buelna comezou 
con cautela, para ir 

medrando na xe-
ral. Súa foi a terceira 
praza, primeiro nos 

apartados R3 e dúas 
rodas motrices.

Inmellorable. O come-
zo de rali dos irmáns 
Pais non foi bo. Diversos 
atrancos demoráro-
nos. Porén, a medida 
que avanzaba a carrei-
ra, caían rivais e eles me-
lloraban ritmo e cronos. 
Segundo posto, máis 
que merecido, para os vi-
gueses, liderando o apar-
tado 2-3-4 e o Grupo N.

monzón, salvado… da dureza
■ TEXTO E FOTOS | Miguel CuMbraos
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O único. A senllei-
ra armada Suzuki 
S-1600 contou desta 
volta cunha tercei-
ra unidade, en mans 
do local Pablo Rey. 
Pero nin o de Neda 
nin o de Andorra 
-Joan Vinyes- pui-
deron levar os seus 
Swift ao parque pe-
chado final. O úni-
co en completar o 
rali foi Antxustegui, 
cuarto e segundo 
entre os coches de 
dúas rodas motrices.

Brillante. Así foi o rali 
dun coñecido piloto 

local como é David 
Grandal. Ausente ulti-
mamente das probas 

galegas, o naronés 
recorreu a un EVO X 

de AR Vidal, co que 
completou un gran 
rali. Foi quen de re-

matar quinto, segun-
do equipo galego na 

chegada.

Na súa liña. 
Efectiva, con bos 
tempos e na che-
gada final. Así foi a 
actuación do astu-
riano Esteban Vallín, 
oficial de Opel 
España. Co seu pe-
queno Corsa OPC 
salvou a dureza da 
manga ferrolá para 
acadar a sétima pra-
za, ao tempo que 
mandaba entre os 
coches N3.
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Só. Así quedaba o pi-
loto de Ribadumia, 

Jaime Castro, copilo-
tado por Víctor Fernández, 
na opción Mitsubishi Cup. 

Foron caendo todos os prin-
cipais favoritos para levar-
se a vitorias; dígase: Pons, 

Senra, Pernia e Pérez. E des-
te xeito, aínda que na parte 

baixa, o galego levouse o 
premio do vencedor.

Profeta. Na casa, foi 
o formado por Fran 
Lago e Dani Castro. 
Os da escudaría or-
ganizadora suma-
ron un rápido andar 
aos problemas dou-
tros rivais para aca-
dar a primeira praza 
entre os coches se-
guidores da Copa 
Suzuki.

Moi efectivo. Acumulando 
experiencia en especialida-

des tan variadas como os ra-
lis, a montaña e o autocross, 
Tino Iglesias, desta volta con 

Juan “Cuco” Bañobre como 
navegante, recorre7u ao 

Ford Fiesta para liderar a op-
ción R2. A maiores, o piloto 

pontevedrés e o copiloto de 
Narón facíanse cunha mag-

nífica sexta praza final.

Axitada. Así estivo a clasificación da Beca RMC, 
que retornaba a Galicia tras non estar presente en 
Ourense. Varias foron as circunstancias que condicio-
naron o desenvolvemento final, vencendo o equipo 

madrileño formado por Aguado e Del Rincón.

Debut vitorioso. O do local Brandán Mascaró, 
que desta volta recorreu a José Murado no 

asento de dereita. Habitual do slalom galego, o 
fenés competiu co Honda Civic de Edgar Vigo 

para levarse o triunfo no rali 2.
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■ MIguEl CuMBRAOS | TexTo  ■ M. CuMBRAOS, SPRInT MOTOR E CITROËn PRESS | FoTos

Gañar un rali non é nada 
doado, sexa cal sexa o nivel. 
acadalo no máximo escala-
fón, o Wrc, é algo que non se 
da todos os días e que resulta 
máis ca complicado, limitado 
a uns cantos nada máis. dous 
españois, Sainz e Puras, xa 
tiveran esta oportunidade e o 
conseguinte recoñecemento, 
habendo un terceiro que o 
buscaba denodadamente.

Non fai falla suliñar que se 
trataba de Dani Sordo, o pilo-
to cántabro, no máis alto dos 
ralis dende o ano 2006. Polo 
camiño, nun total de 107 par-
ticipacións – pilotando coches 
da marca Citroën, Ford e Mini 
– o de Torrelavega acadara a 
nada desdeñable cifra de 34 
podios, 19 deles no chanzo 
de plata. Resistíase o “ouro”, é 
dicir o máis alto. A il xa subi-
ran rivais directos dos últimos 
tempos como Loeb, Ogier, 
Latvala, Hirvonnen, etc. Pero 
tiña que chegar o día.

Foi en Alemaña, a finais 
de agosto, nese rali singular 
que pivota arredor da antiga 
vila de Trier e que percorre es-
tradas moi diversas, boa par-
te delas surcando os viñedos 
do rio Mosela, nas rexións que 
fan fronteira con Luxemburgo. 
Mandaron os Polo de VW, pero 
primeiro Ogier e logo Latvala, 
acabaron abandoando como 
consecuencia de sendos gol-
pes. O representante hispano 

mantivo entón un enorme 
pulso cunha figura emerxen-
te dos ralis, o belga Thierry 
Neuville (Ford) que acabou 
dilucidándose o domingo 
pola mañá tra-lo doble paso 
pola especial de Dhrontal. 
Sordo, copilotado por Carlos 
del Barrio – Marc Martí, Oriol 
Juliá e Diego Vallejo foron ou-
tros navegantes na súa lon-
ga traxectoria – acadaba así 
con 30 anos a súa primeira 
victoria mundialista, despois 
de denodados esforzos por 
conquerila.

Estamos a falar de presen-
te, nesta recta final do Mundial 
2013, que ten practicamente 
no peto o galo Ogier. Por dian-
te ainda hai probas e dúas 
máis sobre asfalto, Francia e 
España, onde o santanderi-
no pode decir moito, vista a 
dose de moral que ven de su-
mar. O futuro, que non parecía 
moi doado vista a falta de re-
sultados, pode agora ser máis 
craro, nun mercado de pilotos 
polo que puxaran os equipos 
Citroën, Ford e Hyundai de  
cara o 2014.

dous triunfos en Galicia
Antes de desembarcar merecidamente no WRC o piloto cán-

tabro forxouse en diversos asfaltos. Dende 1995 a 2001 foi apren-
dendo en brillando en terras cántabras, para dar posteriormente 
o salto ao nacional da modalidade. Campión do Mundo Junior no 
ano 2005, o mesmo ano no que obtivo semellante recompensa, 
pero a  nivel español de ralis de asfalto. Para acadar o título estatal 
foron necesarias esa temporada diversas victorias, entre elas as 
asinadas nos ralis galegos Rias Baixas e Ferrol, non poidendo com-
petir en Ourense por coincidencias coa cita mundialista de Grecia.

WRC
sordo únese aos privilexiados

dous anos co mini de Prodrive

alemania é 
terreo citroën: 

loeb e ogier 
en 2012, este 

ano Sordo, 
venceron den-
de que a proba 

conta para o 
mundial
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Volkswagen e sébastien 
Ogier gañan en Australia

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia gañaron dezanove trei-
tos, adxudicáronse o máximo de puntos posibles e están 
a un paso do título mundial. Os dous franceses realizaron 
unha proba excelente e lograron a súa sexta vitoria da tem-
pada no Campionato do Mundo de Ralis da FIA (WRC). Malia 
iso, a última especial da carreira australiana estivo marcada 
pola incerteza. Dous pilotos rivais sufriron unha picada nos 
últimos 15 quilómetros do Power Stage, o que impediu a 
Ogier/Ingrassia alzarse co título, malia que eles non tiveron 
problemas. Ao final, só un punto sepáralles de gañar o cam-
pionato. Ogier/Ingrassia chegarán á próxima cita en Francia 
con 83 puntos de vantaxe sobre o seu rival máis próximo, 
Thierry Neuville (Ford).

Co segundo Polo R WRC, Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila 
(FIN/FIN) sumaron uns puntos importantes para Volkswagen 
no Campionato de Marcas. Andreas Mikkelsen/Paul Nagle (N/
IRL) finalizaron o Rali de Australia na sexta posición da xeral.

Sainz e Puras
Sordo ven de conver-

tirse no terceiro piloto 
español que logra unha 
vitoria no mundial de ra-
lis, pese a subir ao podio 
en numerosas ocasións. 
Antes de obter este mé-
rito o piloto cántabro, 
outros dous coñecidos 
“rallymen” españois xa o 
lograran. Estamos a fa-
lar do dúas veces cam-
pión do Mundo, Carlos 
Sáinz, que conseguiu 
26 primeiras posicións 
(a última vez no Rali de 
Arxentina 2004) e Jesús 
Puras, que asinou unha 
(Córcega 2001).

debut no Wrc co Xsara de cor azul
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■ REdACCIÓn | TexTo

O programa, posto en 
marcha por Nokia, acadou re-
centemente novos acordos 
con Mercedes Benz, Magneti 
Marelli ou Continental no ca-
miño de acadar a máxima 
presenza da solución de con-
dución conectada de HERE. A 
xuízo de Nokia, conectar o co-
che aos servizos avanzados da 
Rede é hoxe en día unha das 
grandes oportunidades que 
se lle presenta á industria da 
automoción para saír da focha 
na que está mergullada.

Para o fabricante euro-
peo de aparellos de teleco-
municación, a conectividade 
permitirá entre outras cousas 
que os coches poidan calcu-
lar en tempo real a informa-
ción demandada, de maneira 
que o vehículo teña en conta 
máis aspectos da condución, 
creando unha nova clase de 
servizos. 

O acordo de HERE con 
Mercedes-Benz encamíña-
se a desenvolver, de maneira 
conxunta, mapas intelixentes 

para coches conectados e, en 
última instancia, vehículos de 
auto-condución. En base a 
isto, HERE e Mercedes cons-
truíron o mapa dixital en 3D 
da ruta que a primeira Benz 
Patent-Motorwagen tomou 
hai 125 anos, de Mannheim 
a Pforzheim, en Alemaña. 
Cos requisitos específicos 
dos vehículos autónomos 
como base, informa Nokia, 
“este tipo de mapas contan 
con datos precisos de estra-
da que van alén dos mapas 
tradicionais, incluíndo o nú-
mero e a dirección dos carrís, 
sinais de tráfico ao longo da 
ruta, e coordenadas exactas 

mesmo de luces de tráfico”. O 
obxectivo de todo isto é aca-
dar un vehículo o máis autó-
nomo posíbel. Así, en espera 
do día en que este tipo de 
coches poidan circular po-
las estradas (polo de agora 
non poden), os fabricantes 
de automóbiles e aparellos 
TIC están a preparar o terreo 
(infraestrutura e requirimen-
tos) necesarios para apoiar 
esta tecnoloxía. É nesta liña 
onde se sitúa o acordo entre 
Nokia e Mercedes-Benz.

Lembrar que HERE achega 
arestora mapas e servizos de 
localización do mundo a tra-
vés de diferentes dispositivos 

e sistemas operativos. “HERE 
está a inspirar unha nova xe-
ración de servizos de localiza-
ción e dispositivos, axudando 
a máis usuarios a navegar po-
las súas vidas dun xeito sinxelo 
e con maior seguridade”, infor-
ma Nokia, que engade que o 
seu sistema está baseado en 
máis de 25 anos de experien-
cia en cartografía e con máis 
de 80.000 fontes de datos, 
conseguíndose un servizo que 
fornece mapas para a vida co-
tiá en máis de 190 países, na-
vegación guiada por voz en 95 
países en máis de 50 idiomas e 
información de tráfico en tem-
po real en 34 países.

O Salón Interna-
cional de Frankfurt 
acolleu os días pasa-
dos a presentación 
das novas liñas a 
seguir dunha inicia-
tiva, de nome HERE, 
dirixida a cambiar 
para sempre o noso 
xeito de conducir. 

Nokia e 
mercedes-Benz 
traballan a prol 
dun vehículo 
autónomo


