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“Fabricar en Vigo é 
garantía de 
calidade”

Alfredo Vila, director xeral de 
Citroën para España e Portugal

Ford Focus RS500 MR375
Gozar del non ten prezo



O Campionato Mundial de 
Ciclismo este ano disputouse en 
Florencia, Italia, entre os días 21 
e 29 de setembro. Como recoñe-
cemento, ao gañador do Cam-
pionato do Mundo, entrégaselle 
unha medalla, ademais porta-
rá durante todo o ano o maillot 
arco da vella. O ciclista que o por-
te será facilmente recoñecible en 
cada carreira, para así diferenciar 
o campión do mundo do resto 
de ciclistas.

O primeiro Campionato do 
mundo de ciclismo tivo lugar en 
1927 en Nürburg, Alemaña, e ga-
ñouno o italiano Alfredo Binda.

Os corredores masculinos 
que máis veces foron campións 
do mundo son Alfredo Binda, 
Eddy Merckx, Rik Van Steenber-
gen e Óscar Freire con tres títu-
los cada un.

Este ano a selección españo-
la estivo representada por Ale-
jandro Valverde, José Herrada e 
Jonathan Castroviejo (Movistar), 
Samuel Sánchez e Egoi Martínez 
(Euskaltel-Euskadi), Joaquim Ro-
dríguez e Dani Moreno (Katusha), 
Alberto Contador (Saxo Bank) e 
Luís León Sánchez (Belkin).

Na proba de contrarreloxo 
masculina o gañador foi o ale-
mán Tony Martín que xa leva tres 
mundiais consecutivos. Logrará 
facer o póker? Martín é o mellor 
contrarreloxista do momento e 
aos seus 28 anos aínda ten moi-
tas vitorias nas súas pernas. Por 
parte dos españois participantes 
nesta proba, Luís León Sánchez 
rematou no posto 35 e Jonathan 
Castroviejo no posto 14.

Na proba de Ruta, todo se de-
cidiu na última volta onde Italia 
intentou romper o grupo nas su-
bidas, ao final logrouno. O gru-
piño que se xogaría as medallas 
estaba composto por Nibali, Joa-
quim Rodríguez, Rui Costa e Val-
verde. España tivo oportunidades 
de facerse co ouro, con Joaquim 
“Purito” Rodríguez, ata o último 
metro, pero no sprint non puido 
facer nada contra Rui Costa, inte-
grante da selección portuguesa, 
que estaba moito máis fresco.

Creo que España xogou ben 
as súas bazas ao lanzar un ata-
que con Joaquim Rodríguez, 
pero o desenlace non foi o des-
exado, xa que no último quiló-
metro lle dou caza Rui Costa e no 
sprint, Joaquim Rodríguez non 
foi rival para este ciclista. Val-
verde tamén subiu o podium o 
rematar a carreira no 3º posto. 
Ademais o mundial é unha pro-
ba que se corre sen pinganillo e 
isto fai que a carreira sexa moito 
máis nerviosa, e que as decisións 
dos corredores sexan moito máis 
determinantes.

Unha semana despois Joa-
quim Rodríguez puido resarcir-
se da súa derrota ao gañar o Giro 
de Lombardía, e grazas a esta vi-
toria, practicamente deixa sen-
tenciada a clasificación do UCI 
World Tour por segundo ano 
consecutivo.

No referente ao mundial fe-
minino Holanda gañou as dúas 
probas. Na contrarreloxo a gaña-
dora foi Ellen van Dijk, que bateu 
a Linda Melanie Villumsen por 
tan só 24 segundos.

O Campionato Mundial en 
ruta feminino gañouno Marian-
ne Vos. Esta ciclista holandesa 
é toda unha experta en gañar 
mundiais. Leva tres mundiais de 
ruta e seis mundiais de ciclocrós. 
Ademais de practicar ciclismo de 
estrada, tamén o compaxina coa 
pista e co ciclocrós, e nas tres dis-
ciplinas é unha referente a nivel 
mundial.

Dende o ano pasado recupe-
rouse unha proba para os mun-
diais: a proba de contrarreloxo 
por equipos, que non se dispu-
taba dende 1994. Este ano o ga-
ñador foi o equipo Belga Omega 
Pharma-Quick Step que tamén 
gañou esta proba o ano pasado, 
e demostra con esta nova vitoria, 
que prepara esta especialidade a 
conciencia.

Para o ano que vén, o mun-
dial disputárase en Ponferrada. 
A priori será un percorrido duro 
que será beneficioso para as ca-
racterísticas dos ciclistas espa-
ñois.
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BMW R1200 GS Adventure, 
para chegar lonxe

O Campionato Mundial de Ciclismo

Logo de máis de 30 anos 
de historia na creación de 
motos GS, BMW Motorrad 
lanza a R1200 GS Adventu-
re, ideal para viaxes longas 
e condución off-road, sobre 
asfalto ou en pistas de te-
rra. Esta moto tráil-enduro 
de gran cilindrada móvese 
grazas a un propulsor bóxer 
refrixerado por auga/aire de 
1170 cc e unha potencia de 
125 cv a 7.750 rpm. A R1200 
GS salienta polo seu sistema 
de refrixeración, no que se 
substituíu ao aceite por auga 
como axente refrixerante. Ta-
mén son novos o sistema de 
fluxo vertical do motor, co 
que aumenta a potencia, e a 
caixa de cambios con embra-
gue en baño de aceite, inte-
grados no motor. É a primeira 
vez que o cardán -exento de 
mantemento- dunha moto 
de BMW fabricada en serie se 

atopa no lado esquerdo. En-
gadir que o conxunto propul-
sor ten agora arredor de 950 
gramos máis de masa equili-
bradora e conta cun amorte-
cedor de vibracións.

Esta nova Adventure ten 
o mesmo bastidor de tubos 
armazóns de aceiro que a 
R1200 GS, que se distingue 
pola súa rixidez torsional. 
Con todo, incrementa o vo-
lume do depósito (30 litros, é 
dicir, 10 litros máis que o de-
pósito da R1200 GS), polo cal 
ten unha maior autonomía. 
Asemade, o depósito é agora 
de aluminio, un material máis 
lixeiro. A R1200 GS Adventure 
inclúe de serie: o sistema de 
antibloqueo dos freos ABS, o 
sistema de control automáti-
co da estabilidade ASC (Au-
tomatic Stability Control), e 
dous xeitos de condución a 
elixir: Rain e Road.
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BMW Serie 4 Cabrio
 BMW vén de anun-

ciar a introdución 
dun novo modelo, 

o Serie 4 Cabrio. De compa-
rarmos a este modelo co Se-
rie 3 Cabrio, o novo BMW 
ten unha carrozaría máis 
ancha, e as distancias entre 
rodas e os eixos son maio-
res. Os trazos de deseño tí-
picos da marca xermana, 
tales como a grella ovoide 
dobre, os faros dobres e as 
grandes entradas de aire no 
faldrón dianteiro, lembran 
sen dubidar aos modelos da 
serie 3.

Pola súa banda, os así 
chamados “air breathers”, é 
dicir, as saídas de aire detrás 
dos pasos de roda diantei-
ros, son expresión das me-
didas de optimización da 
aerodinámica do BMW Se-
rie 4 Cabrio. Estas saídas, 
que se suman ás xa coñeci-
das cortinas de aire (“air cur-
tains”), contribúen a reducir 
a turbulencia de aire e, por 
tanto, diminúen a resisten-
cia aerodinámica na zona 
das rodas dianteiras. A zaga 
ten feitura chaira, polo que 
harmoniza á perfección coa 
fluidez das formas do coche. 
O deseño está acuñado por 
liñas horizontais e por pasos 
de roda traseiros marcada-
mente bombeados.

Lexus CT 200h Hybrid 
Plus, só 30 unidades 
para España
 Lexus segue coa súa estra-

texia de exclusividade e para 
iso vén de distribuír en Espa-

ña só 30 unidades do seu modelo CT 
200h Hybrid Plus na súa rede comer-
cial, cun equipamento excepcional sen 
cargo ao cliente por un tempo moi li-
mitado. Dicir que, co gallo de manter 
a exclusividade deste modelo, tan só 
estarán dispoñibles 2 cores: Branca 

Perlada ou Marrón Sienna. O 
equipamento destas unidades é 
moi amplo, contando con: pan-
talla electrónica multivisión 
(EMV) en cor de 7 polgadas, tapi-
zaría de coiro, asentos dianteiros 
con calefacción, sistema de nave-
gación con disco duro HDD, re-
produtor de DVD, sintonizador 
de radio dixital DAB, sensores de 
aparcadoiro, cámara traseira con 
monitor  de asistencia ao aparca-
doiro, faros dianteiros LED... O 
prezo final é de 29.235 euros.

Opel axuda a perfeccionar 
a mobilidade eléctrica
 O proxecto de investigación 

iZEUS, toma a un Opel Ampe-
ra equipado de xeito especial 

para a ocasión como modelo para in-
vestigar a integración doada de uso das 
redes de enerxía eléctrica e o transpor-
te nos campos de “Tráfico Intelixente” e 
“Redes Eléctricas Intelixentes”. Grazas a 
este estudo, os condutores de vehículos 
eléctricos no futuro poderán chegar ao 
seu destino coa máxima eficiencia, sen 
ansiedade pola autonomía e sen emi-
sións. Tamén pagarán pola enerxía xe-
rada de fontes renovables para recargar 
a batería dos seus coches da maneira 
máis axeitada para eles.

Emporiso, no proxecto iZEUS, o Am-
pera ten un sistema de navegación es-
pecialmente deseñado que lle permite 
calcular a ruta máis eficiente en base ás 
condicións do tráfico, a topografía, a cli-
matoloxía, a temperatura da batería e a 
utilización do sistema de aire acondicio-
nado. Opel tamén vai ofrecer a iZEUS 
vehículos de investigación Meriva con 
baterías como parte do proxecto de in-
vestigación dentro do tráfico conecta-
do e os sistemas de enerxía para unha 
condución intelixente.

Toyota pensa nos peóns
 Que unha marca de coches pense nos 

peóns é boa cousa. Iso é o que vén de 
facer Toyota, que desenvolveu un Sis-

tema Precolisión (PCS, Pre-collision System) que 
emprega a dirección asistida, forza de freada 
precolisión e freada automática para axudar a 
evitar colisións con peóns. O novo PCS con di-
rección asistida para evasión de peóns pode axu-
dar a impedir atropelos en situacións como 
cando o vehículo circule a máis velocidade da 
axeitada ou no caso de que un peón se atravese 
de súpeto na traxectoria do vehículo. Un sensor 
a bordo detecta aos peóns e amosa decontado 
unha alerta visual no cadro de mandos diante 
do condutor axiña que o sistema determina que 
hai risco de colisión. Se a probabilidade de que 
se produza unha colisión aumenta, o sistema 
dispara unha alarma sonora e visual para que o 
condutor adopte accións evasivas, activándose 
as funcións de forza de freada precolisión e frea-
da automática. Se o sistema determina que non 
abonda só con frear para evitar a colisión, e hai 
espazo abondo para evitala, actívase a dirección 
asistida para esquivar ao peón.
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Parece que foi onte can-
do estabamos pensando na 
primeira portada da publica-
ción, tan importante como 
calquera das páxinas seguin-
tes, pero non nos dabamos 
posto de acordo. Empeza-
ba a “tormenta de ideas”. Al-
gún do equipo dixo que era 
máis ben un “cocido galego 
de ideas”. Porque, ao igual 
ca nun cocido, alí había de 
todo. O ingrediente que máis 
abundaba era a ilusión. Algo 
moi importante no xornalis-
mo, case diriamos impres-
cindible. O que se achegue 
a esta profesión pensando 
principalmente nos cartos 
acabará desenganado. Nós 
comezamos esta andaina co 
mínimo capital e continuá-
mola, moi contentos, sen un 
“patacón”. Podiamos titular 
perfectamente este editorial 
“Coa mesma ilusión e os mes-
mos cartos ca no número 1”. 
Faise raro que en todo este 
tempo pasasen pola nosa re-
dacción tantas e tantas per-
soas con ganas de publicar e 
comunicar os seus escritos e 
as súas fotos. O xornalismo é 
así! Esforzo e ilusión.

E entre unhas cousas e 
outras xa hai 200 números 
que comezamos esta andai-
na. Parece incrible! Como pa-
sou o tempo! Como pasaron 
dezaoito anos! O que empe-
zou como unha “tolería” dun 
puñado de afeccionados ao 

xornalismo do motor con-
verteuse nunha empresa con 
moitos anos de estradas e au-
toestradas percorridas. Litros 
de tinta, horas de ordenador 
(que ao principio eran anéc-
doticas e agora son impres-
cindibles) e moitas outras 
cousas fixeron posible edi-
tar todos estes números de 
SPRINT MOTOR, e que hoxe 
sexa un referente, ademais 
do decano do xornalismo es-
pecializado no motor en ga-
lego. Si, realmente incrible. 
Ninguén apostou claramen-
te por nós cando nacemos. 
O comentario amigable que 
máis escoitamos foi “a ver 
cantos números ven a luz?”. 
Hoxe podemos responder 
moi orgullosos “polo menos 
200”.

Neste balance temos uns 
grandes activos. Fotógrafos, 
xornalistas, lingüistas, comer-
ciais, deseñadores gráficos, 
colaboradores, distribui-
dores, administrativos, im-
presores... e sobre todo uns 
incondicionais lectores. Se-
guidores que ao longo des-
tes últimos tempos, e grazas 
a Internet, nos transmiten se-
mana a semana as súas im-
presións sobre a publicación 
e o publicado. Estes comen-
tarios obrígannos a seguir 
dando todo o mellor da nosa 
profesionalidade xor-
nalística... tamén nos 
animan nos momen-

tos máis baixos a subir a mo-
ral. De todos os xeitos, temos 
que dicir rotundamente que 
o optimismo sempre supera 
ao pesimismo na nosa redac-
ción.

O futuro é impredicible, 
os cambios tecnolóxicos e os 
tempos de dura economía 
poden facernos derrapar en 
calquera momento, incluso 
envorcar. Nós contamos con 
todas as axudas posibles ao 
condutor: moral alta, entu-
siasmo, apoio e agarimo dos 
lectores, ilusión e moito es-
forzo. Pode ocorrer que que-
demos sen combustible en 
calquera momento, non o 
imos negar; é a realidade. 
Así e todo, sempre nos que-
darán todos estes quilóme-
tros percorridos, con todos 
vós, ao longo destes marabi-
llosos 200 números.

O máis fermoso é que se-
guimos, despois de dezaoi-
to anos e 200 números, coa 
mesma ilusión que cando as 
nosas cabezas ferveron para 
deseñar o primeiro núme-
ro. Parabéns a toda familia 
SPRINT MOTOR!

Coa mesma ilusión do número 1Coa mesma ilusión do número 1

EdITORIaL

EdITORIaL
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Triumph Street Triple, ao alcance de todos
Triumph ven de anun-
ciar unha promoción 
que atinxe á Street Tri-

ple. A promoción é válida ata 
o 31 de outubro e consiste en 
que todos aqueles que adqui-
ran a Street Triple 95 cv (con 
ou sen ABS) poderán benefi-
ciarse dunha serie de vantaxes 
exclusivas que poñen á naked 
británica ao alcance de todos 
os petos: limitación totalmen-
te gratuíta para o carné A2, se-
guro e mantemento da moto 
gratis durante o primeiro ano 
e un financiamento a medida 
con opción do 0% de xuros du-
rante os primeiros doce meses.

Cómpre facer fincapé en 
que o agasallo do primeiro 
ano de seguro para os maio-
res de 25 anos, inclúe entre 
outras coberturas: a Res-
ponsabilidade Civil Obriga-
toria e Voluntaria, a defensa 
e reclamación de danos, ac-
cidentes do condutor, xes-
tión de multas e asistencia 
en viaxe desde o quilóme-
tro cero. Se o novo propie-
tario fose menor de 25 anos, 
tamén poderá acceder a un 
seguro a un prezo moi redu-
cido, xa que só deberá asu-
mir a diferenza de cota por 
rango de idade.

A marca Kawasa-
ki quere ampliar 
mercado e para iso 

vén de lanzar o seu primei-
ro scooter só para Euro-
pa. Deseñado ao 100% por 
Kawasaki Heavy Industries, o 
novo J300 evoca as liñas de 
deseño da firma xaponesa e 
foi pensado para a cidade. En 
canto ao concepto de dese-
ño, o “J” é a inicial de “Jyonet-
su”, que en xaponés significa 
“paixón”.

O propulsor e algúns elemen-
tos adicionais do chasis foron 
fornecidos polo socio estra-
téxico, Kymco. En canto ao 
desenvolvemento, deseño e 
a enxeñaría, leváronse a cabo 
exclusivamente polos equi-
pos de deseño e enxeñaría 
de Kawasaki en Akashi e polo 
equipo europeo de desenvol-
vemento. Engadir que este 
scooter estará dispoñible en 
todos os concesionarios ofi-
ciais a partir de finais de 2013.

En 1946 aparecía a 
primeira Vespa en es-
cena. En 2013 xorde a 

Vespa 946, optando pola carro-
zaría con bastidor integrado. A 
estrutura, única no seu xénero 
e realizada en aceiro soldado, 
conta con elementos en aliaxe 
de aluminio. As suspensións 
distínguense pola orixinalida-
de do elemento dianteiro (o 
clásico brazo oscilante, un de-
talle made in Vespa) e polo refi-
namento da solución adoptada 
na roda traseira. Por primeira 
vez na historia de Vespa o mo-
no-amortecedor traseiro está 
montado horizontalmente con 
sistema progresivo. Unha solu-
ción que permitiu non danar a 
liña pura da parte traseira des-
ta Vespa 946. En canto ás luces, 
todas LED, son un detalle dis-
tintivo deste scooter. Máis polo 
miúdo distínguese o proxector 
realizado en tecnoloxía Full 
LCD. O seu asento, montado 
sobre un soporte de aluminio, 
posúe bisagras sobre un sopor-
te de aluminio e está realizado 
nun tecido preimpermeabili-
zado. O gardalamas dianteiro 
está realizado en aluminio-

cobre e 
a roda é de 12 polga-
das. O equipo de freos é a do-
bre disco e está completado 
polo sistema ABS de dúas can-
les comandado por unha cen-
tral con software específico. A 
Vespa 946 está equipada co 
control de tracción ASR, unha 
tecnoloxía exclusiva do Grupo 
Piaggio, por primeira vez nun-
ha Vespa.

motorización
De falarmos do motor, cóm-

pre dicir que é monocilíndrico 
125 cc, 4 tempos, 3 válvulas, re-
frixerado por aire e inxección 

electróni-
ca. O motor 125 cc 3v da 
Vespa 946 representa unha cla-
ra mellora das prestacións res-
pecto de motores da xeración 
precedente: a potencia máxi-
ma medra do 7,1%, cun par 
máximo do 10,3%; salientan-
do pola inxección electrónica, 
a contención de consumos e 
as emisións ao máximo da ca-
tegoría. En cifras: á velocida-
de de 50 km/h percórrense 55 
km/l (arredor do 30% de máxi-
mo respecto dos motores da 
xeración anterior).

Kawasaki J 300, o scooter europeo

Unha nova Vespa, a 946 ❱❱ os ministros de medioambiente da ue 
acordaron este luns, atendendo as 
esixencias de Alemaña, reabrir as ne-
gociacións coa eurocámara co obxec-
tivo de flexibilizar a nova norma para 
reducir as emisións de CO2 dos co-
ches a fin de minimizar o seu impac-
to sobre a industria.

❱❱ audatex mostrará a súa ferramenta  
CarIndex, que permite a flotistas re-
ducir os custos variables, en lugar de 
tomar como base medidas aritmé-
ticas ou datos estimados, profundi-
za nas peculiaridades de cada mar-
ca e modelo en función de variables 
como a idade ou a quilometraxe per-
corridas, polo que serve para esta-
blecer comparativas entre os coches.

❱❱ continental cifrou en cinco anos o  
período que necesitará para desen-
volver e lanzar ao mercado os seus 
novos “pneumáticos ecolóxicos”, que 
apenas conterán materiais fósiles e 
que utilizarán principalmente cuber-
tas recicladas e caucho procedente da 
planta denominada dente de león.

❱❱ a asociación española de operadores  
de gas licuado de Petróleo calcula 
que en 2015 haberá en españa 1.000 
estacións de servizo con surtidores 
de glP (gas licuado do Petróleo) ou 
autogás. na mesma data, o presiden-
te da AOglP, calcula que o parque de 
vehículos que circulará en españa 
será de 100.000 vehículos.

BreVeS
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Se botamos a ollada atrás podemos observar a evo-
lución e os avances experimentados por Sprint Motor 
desde 1995, data na que saía á rúa o primeiro número 
desta revista. Unha publicación que viu a luz impulsada 
por un grupo de xornalistas afeccionados ao motor, con-
vencidos da oportunidade, da necesidade e do éxito de 
contar con informacións e artigos escritos integramen-
te en galego, que fosen un paso máis alá ampliando a 
temática habitual deste tipo de medios cara a contidos 
que xeralmente non eran recollidos e divulgados por 
outras publicacións.

Así naceu Sprint Motor, un pequeno proxecto que 
pouco a pouco foi medrando e facéndose oco entre o 
máis dun centenar de cabeceiras de automobilismo exis-
tentes en España, consolidándose e erixíndose, hoxe en 
día, como un dos referentes do xornalismo especializado 
na nosa comunidade. 

É verdade que ao longo deste tempo os impulsores 
desta iniciativa tiveron que botarlle horas, dedicación e 
esforzo para lograr reforzar os cimentos deste proxecto e 
avanzar ata converterse nunha publicación que resultase 
máis dinámica e atractiva para os lectores. Exemplo deste 
empeño foi a introdución da cor nas páxinas da revista 
ou o salto experimentado ao publicarse en formato A4. 

Pero o desvelo pagou a pena e o tempo deulles a ra-
zón a este grupo de xornalistas intrépidos: hoxe Sprint 
Motor é un medio especializado no mundo do motor en 
Galicia e conta cun valor engadido que o diferenza e o 
prestixia. Refírome aos seus contidos, que non se axus-
tan estritamente ás informacións sobre os novos dese-
ños, as melloras ou os prezos dos distintos modelos das 
marcas automobilísticas, senón que van un chanzo máis 
alá, ofrecéndolle aos lectores noticias sobre a situación 
económica do sector, a evolución do mercado do au-
tomóbil, estudos sobre o uso dos vehículos ou análises 
máis detalladas onde se abordan os desafíos futuros da 
industria da automoción. 

Pero tamén me refiro a ese valor engadido que xera 
o idioma: a lingua galega convértese en Sprint Motor 
nese sinal de identidade que lle fixo e lle fai gañar cada 
día espazo no mercado dos medios centralizados nes-
ta temática.

Espero que a experiencia acumulada por Sprint Motor 
ao longo destes 18 anos de existencia a leven a seguir 
cultivando éxitos no futuro e que esta maioría de idade 
que hoxe festexamos lle sirva para seguir avanzando con 
ilusión e tesón nos obxectivos e retos do mañá. Desexo 
que esta nova andaina que comeza lle sexa frutífera e 
confío en que a bagaxe desta publicación sirva de guía 
e de exemplo de como un humilde proxecto pode che-
gar a facerse realidade e formar parte da historia do xor-
nalismo especializado da nosa terra.

 Alberto Núñez Feijóo
 Presidente da Xunta de Galicia

Un dos referentes do xornalismo 
especializado na nosa comunidade
Alberto Núñez Feijóo
Saúda do Presidente da Xunta de Galicia para a revista Sprint Motor

 Que esta maioría de idade que 
hoxe festexamos lle sirva para seguir 
avanzando con ilusión e tesón nos 
obxectivos e retos do mañá 



Sprint Motor >>8 Saúdas

Compostela comparte con moitos deportes unha idea: a idea da 
meta. Como tantas veces se ten advertido, esta cidade é o final da máis 
importante ruta de peregrinación europea; ruta de peregrinación que 
é tamen “primeiro itinerario cultural europeo”.

Santiago foi escenario e meta, ao longo de moitos anos, do Rali 
Botafumeiro, unha das competicións do motor máis importantes do 
NO peninsular. E Compostela foi, e segue a ser, un espazo de referen-
cia do sector comercial do motor da nosa Comunidade Autónoma.

Por todo iso, e polas inquedanzas e o entusiasmo dun grupo de 
xornalistas, naceu en 1995 SPRINT MOTOR. Esta cidade ten que agra-
decerlles que fixeran posible unha publicación especializada na reali-
dade do motor en Galicia, pero, sobre todo, en Santiago e na súa área 
metropolitana.

Hoxe SPRINT MOTOR chega ao número 200; non é unha meta. Se 
acaso unha “meta volante”, pois queda por diante unha longa andaina 
para seguir construíndo e consolidando un proxecto de grande inte-
rese, escrito integramente en galego.

Coñezo a publicación desde o primeiro número. Moitos dos seus 
artigos e colaboracións axudáronme a comprender un sector moi di-
námico, aínda que hoxe estea a pasar por serias dificultades por mor 
da crise económica.

Cos meus parabéns por estos dezaoito anos de existencia, desexo 
que SPRINT MOTOR siga facendo camiño co mellor xornalismo espe-
cializado no eido do motor de Galicia.

Ángel Currás Fernández
Alcalde de Santiago de Compostela

Nestes tempos en que o mundo do xornalismo está convulsionado 
por tremores que acaban co despedimento de profesionais e co pe-
che de cabeceiras é un grato labor escribir unhas letras para celebrar 
o aniversario dunha revista. E mais aínda, cando esta logra sobrevivir a 
pesar de centrarse a un sector, o da automoción, especialmente afec-
tado pola crise económica que nos envolve. Sei que sobrevivir nesta 
época é difícil, e moito máis tendo o galego como lingua vehicular, 
unha excepción sobre a que deberemos reflexionar e traballar para 
converter en regra.

Quero neste momento dar azos ás persoas que facedes Sprint Mo-
tor para que continuedes co voso traballo voluntario e voluntarioso 
para conseguir sacar á rúa 100 números máis da revista. Ás empresas 
anunciantes, fundamentais para soster unha publicación gratuíta, que 
continúen apostando polo proxecto. Aínda que nestes momentos en 
que sexa necesario pensar ben cada céntimo que se gasta, hai inves-
timentos que sempre voltan duplicados e anunciarse en Sprint Mo-
tor é un deles.

Ós lectores e lectoras da revista teño que pedirlles que sigan a con-
fiar en vós e no voso traballo, que vos animen e que vos esixan, que é 
o xeito correcto de mellorar un produto xa de por si bo.

De por parte de ofrecervos o meu apoio, deséxovos mil primaveras 
máis para poder celebralas convosco en Teo.

Martiño Noriega Sánchez
Alcalde de Teo

Ángel Curras Fernández
Alcalde de Santiago de Compostela

Martiño Noriega Sánchez
Alcalde de Teo





 A chegada dunha publicación ao número 
200 é sempre motivo de ledicia e de darlle 
os parabéns aos responsables da súa edi-

ción. Máis aínda cando se trata dunha revista de es-
pecialidade como é Sprint Motor, e que ao cabo de 
todos estes anos se converteu nunha referencia im-
portantísima no sector da automoción en Galicia.

Alén diso, hai un aspecto especialmente relevan-
te no seu contido, como é o feito de ser publicada in-
tegramente en galego. O proceso de normalización 
do noso idioma, comezado hai agora 30 anos, precisa 
de vías que leven unha lingua de secular tradición 
literaria aos ámbitos sociais de máis actualidade e 
dinamismo. Para isto precisamos contar con medios 
de comunicación que atendan eidos tan importan-
tes como o denominado “mundo do motor”, cunha 
gran implantación nos tempos que vivimos e que 

ao mesmo tempo reúne características moi intere-
santes dende o punto de vista social e comunicativo.

O sector do automóbil ten unha importancia 
capital no noso tecido socio - económico, xera unha 
gran cantidade de postos de traballo e está supedi-
tado á actualidade das tendencias e as innovacións 
tecnolóxicas. Ademais, é un sector moi atractivo para 
as novas xeracións que ven nel, os aspectos de mo-
dernidade, funcionalidade e mesmo deportivos que 
fan das súas singularidades un entorno atraínte.

É por iso polo que Sprint Motor é desas publica-
cións que consideramos estratéxicas para a lingua 
galega, pois permítennos demostrar unha vez máis 
o avance e instalación do idioma propio de Galicia 
en ámbitos da realidade máis actual, a través dos 
que con traballo diario e constancia, estamos con-
quistando un futuro próspero.

Unha publicación estratéxica para a lingua galega

ValeNtíN García GÓmez
SeCReTARIO XeRAl de POlíTICA lIngüíSTICA

 Para nós constitúe un gran privilexio com-
partir estas liñas na edición número dous-
centos dun medio de comunicación tan 

influente e prestixioso como SPrint Motor, en cu-
xas páxinas escritas integramente en galego tivo un 
especial protagonismo a seguridade viaria. Recente-
mente presentouse o balance anual da seguridade 
viaria en España e recordouse como nas últimas dé-
cadas a sociedade española foi capaz de reducir as 
tráxicas cifras de accidentes e de vítimas da estrada. 
Sen dúbida non foi unha tarefa doada e dende logo 
é necesario recoñecer que se produciu grazas ao es-
forzo colectivo de todos. Así e todo, debemos desta-
car o importante papel que os medios de 
comunicación xogaron nesta empresa, ao punto de 
converterse en axentes transformadores de actitudes 
e comportamentos. Os profesionais da información 
non só tomaron conciencia da responsabilidade que 
teñen na prevención e a redución da sinistralidade, 
senón tamén da importancia do seu traballo á hora 
de fomentar os hábitos de condución responsables. 

Cando informan sobre seguridade viaria, en case o 
60% dos casos inclúen referencias á prevención: abro-
char o cinto, poñer o casco, facer uso dos sistemas de 
retención infantil, etc. En definitiva, en materia de 
seguridade viaria os medios de comunicación non 
só están a ofrecer a información pura e dura, senón 
que se asumiu un papel absolutamente proactivo na 
educación viaria. E isto ten unha especial importan-
cia en momentos de crise de modelos educativos 
tradicionais, como os actuais, por canto os medios 
de comunicación están a ofrecer camiños diferentes 
para motivar e interesar aos cidadáns nos problemas 
que lles concirnen, especialmente cando se trata de 
mozos. Porque xa non se educa só nas escolas ou nos 
institutos, senón que o espazo socioeducativo se des-
envolve en ámbitos moito máis amplos: dende un 
anuncio ata unha noticia. E nestes novos escenarios 
os medios de comunicación cumpren, estades a cum-
prir, unha función que transcende a mera tarefa in-
formativa para convertervos en auténticos activistas 
da seguridade viaria.

Activistas da Seguridade Viaria

mario arNaldo 
PReSIdenTe de AUTOmOVIlISTAS  

eUROPeOS ASOCIAdOS (AeA)

 Cando boto unha ollada cara atrás e cal-
culo o tempo que levo colaborando con 
Sprint Motor, decátome de que xa hai máis 

de quince anos. Comezaba a competir en ralis cando 
coñecín a Xurxo Sobrino nunha entrevista para a Ra-
dio Galega, e todo hai que dicilo, aos poucos minu-
tos xa estabamos discutindo… Porén, a partir dese 
intre establecíase unha grande amizade... lévame 
dado moitos e bos consellos, tamén levamos discu-
tido moito e tamén compartido moi bos intres.

A miña permanente vinculación e apoio a Sprint 
Motor dende ese intre, ven marcada polo feito de que 
Xurxo nunca deixou de apostar pola súa publicación, 
porque fose en galego, porque o sector da automo-
ción compostelán tivese unha gala anual envexa-
ble… e sobre todo, porque me atopaba moi a gusto.

Coma min, de certo que a outros colaboradores 
lles aconteceu o mesmo, e remataron colaborando 
con asiduidade, número tras número, ano tras ano, 
até chegar a este número 200. Por iso quero apro-

veitar para felicitar a Xurxo, pola súa teimosía e por 
saber transmitirnos esa ilusión, tanto se o vento fose 
a prol coma na contra, e que entre todos conseguí-
semos chegar até aquí.

Tamén estou convencido de que todos os que 
estamos ligados á automoción en Santiago de Com-
postela nos vimos moi favorecidos pola existencia de 
Sprint Motor. Á parte de que moitos empresarios do 
sector non levan apoiado a esta publicación como 
se merece. E non só falamos de cartos, pero é certo 
que só con boas palabras o día da Gala Anual, Sprint 
Motor tampouco é sustentable. Agora non son bos 
momentos para a maioría, pero en tempos mellores 
púidose ter arrimado máis o ombreiro...

Está claro que a ilusión move montañas, e con 
Sprint Motor isto está máis que demostrado. Por iso, 
desexo que esta revista siga estando aí dentro dou-
tros 200 números e que sexamos conscientes do 
importante que é para Santiago e para o noso sec-
tor que o futuro desta publicación estea garantido.

Quince anos con Sprint Motor e Xurxo Sobrino

luíS PeNido
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O vello Nokia, case un ladrillo, con ante-
na grande para ter máis cobertura, daba 
ben os recados cando non estaba ope-

rativo. O invento da telefonía móbil sacaba dun 
grande apuro a aqueles que non tíñamos vivenda 
estable, cada ano traballamos en sitios diferentes 
e dispor dun fixo non resultaba nada funcional.

“Ola Miguel, son Xurxo Sobrino, de SPRINT 
MOTOR. Tiña que falar contigo. Un saúdo”. Men-
saxe idéntica ou similar. De Sobrino sabía polas 
súas colaboracións no suplemento de motor do 
desaparecido “Xornal Diario” e por un programa 
de motor da Radio Galega, onde acertando eu 
unha pregunta sobre o finado López Mella gaña-
ra unha mochila de cor laranxa que aínda conser-
vo… e uso pese aos seus moitos anos.

Era marzo de 1997, xa choveu un pouco 
dende aquela, unhas pingas cada ano ata facer 
dezaseis. Chamada pola miña parte, posterior 
conversa saboreando un café e todo en orde. 
Dende o ano 1980 asitindo a carreiras de coches, 
dende 1985 colaborando humildemente en di-
versos medios de comunicación escritos e radio-
fónicos, a oportunidade de redactar en lingua 
galega sobre o mundo do motor presentábase 
para mi. Así, en abril do citado ano, no número 
seis desta publicación que Xurxo e a súa xente 
manteñen dende aquela contra vento e marea, 
publicaba un servidor un comentario sobre o 
finado Ayrton Senna e unha reportaxe sobre o 
implacable triunfo de Tommy Makkinen no mun-
dialista Rali de Portugal.

Crónicas, opinións, reportaxes, comentarios, 
entrevistas, probas de coches… Citas de carácter 

mundial, europeo, nacional, autonómico. Pilotos 
de aquí e de acolá. Fundamentalmente coches, 
pero algunhas veces motos e incluso bicis, no 
fondo o que xira sobre rodas e ten carácter de 
competición.

Word perfect, word, disquettes, CD, correo 
electrónico… Da impresión en papel ata o envio 
“on-line”. Da entrega en man –naqueles lembra-
dos tempos composteláns!– ata o e-mail, pasan-
do polo sempre recurrido (e eficaz!) servizo de 
Correos e tirando ás voltas dalgunha empresa 
de mensaxería para saír pronto do paso. Da foto 
analóxica, dígase 35 mm, carrete, revelado, ata 
o tempo da inagotable tarxeta dixital. Das fotos 
nun sobre, cos protagonistas no reverso, ao es-
caner, que recortaba, retocaba, limpaba, pero 
non falseaba.

No fondo, todo isto, é vida. Neste caso a de 
un, que “arrincou” nesta historia, cando era mozo, 
solteiro, e buscaba labrarse un futuro profesio-
nal noutros mundos. Con, no meu caso, 194 nú-
meros polo medio, dende o formato xornal, coas 
súas páxinas xa moi amarelas, ata o actual, toda 
cor, revista lixeira e manexable. E, tamén, co paso, 
polo medio de dezaseis anos, cambio de estado 
civil, fillos, máis quilos, algunha cana… No fon-
do, vida, un pouco máis de vida.

Chega Sprint o seu acelerón 200. Nel puxé-
monos moi rápido, á velocidade do raio, diríamos 
que saltándonos todas as limitacións. Así pasa o 
tempo, como a velocidade dos monoprazas de 
Hunt e Lauda, dous referentes das catro rodas 
dos anos 70, que agoran volven a rexuvenecer 
grazas a unha mellorable cinta chamada “Rush”. 

Parece que foi onte cando aportamos un graiño 
de area a este sempre apaixonante mundo do 
motor, que alegrías deu... unhas cantas, tristezas 
e decepcións menos, como todo na vida. Fixé-
molo, aprendendo de forma autodidacta, mes a 
mes, non fallando ás doce citas do exercicio, in-
tentando aportar un algo singular a un deporte 
que, non debemos esqucecer, tamén cambiou 
e moito dende 1997. Vida, a de todos, tamén a 
que se forxa sobre rodas, de momento con tra-
ballados douscentos capítulos.

SPRINT MOTOR está de aniversario: 
chega ó seu número 200. Parabéns 
ós premiados! Teño que confesar que, 
cando esta publicación marchaba polo 

número 100 hai máis de oito anos, nunca pensei 
que podería chegar ata onde está agora. Tampou-
co que neste 2013 puidese celebra-la undécima 
edición dos seus premios anuais, que considera-
ba ó principio unha tolemia cun percorrido esca-
so, froito dunha arroutada puntual sen un futuro 
continuado. Sei o que digo porque teño unha 
curta experiencia na organización de premios 
profesionais e abofé que termina fartando. Difí-
cil pensar tamén que a publicación puidese pasar 
do tradicional formato de xornal en branco e ne-
gro ó actual “papel bonito” a toda cor. Pero para 
min o verdadeiro artífice ten nomes e apelidos: 
o seu editor, Xurxo Sobrino.

Alguén podería pensar que estas liñas son un 
exercicio de homenaxe interesada ó “xefe”. Pero 
non. Podo asegurar que o meu beneficio como 
colaborador en SPRINT MOTOR é máis persoal 
ca económico. Por iso, podo permitirme o luxo 
de loar ó editor da publicación sen esperar nada 
a cambio. Como comenta o propio Xurxo Sobri-

no: “Só podo pagar en apertas”. Sen chegar a ese 
punto tan pegañento e de todo punto de vista 
innecesario, direi que SPRINT MOTOR é a histo-
ria de persistencia do seu editor. De Xurxo Sobri-
no opino que é un mediocre redactor de textos 
xornalísticos e unha desfeita como xestor dunha 
empresa de comunicación. Pero demostrou ter 
iso que dun xeito cursi chaman algúns “raza xor-
nalística” para sacar adiante unha modesta publi-
cación do motor e feita en galego.

Seguro que el me agradece dedicar algunha 
parte do meu tempo a escribi-los meus habituais 
informes comerciais e algunha que outra opinión. 
Pero tamén lle agradezo ter visto o meu nome 
nunha publicación onde nalgunha ocasión apa-
receron os de queridos e valorados colegas como 
Luís Rivero de Aguilar, Edu Lavandeira, Noelia Fer-
nández Salgado ou Sevi Martínez e pilotos como 
Luís Penido e Diego Vallejo. Ou compartir atril 
nuns premios con destacados profesionais como 
o propio Sevi ou María Solar. Recordando estes 
nomes, recoñezo que tamén admiro a capacidade 
do editor en aglutinar persoas tan diversas duran-
te estes anos. Ou ten máis cara ca un elefante para 
persuadir á xente por nada ou é un tipo con sorte.

O caso é que Xurxo Sobrino foi quen de des-
envolver unha publicación modesta pero honesta 
e crible no seu eido de actuación. Características 
que deben valorarse agora máis en comparanza 
cun xornalismo cada vez máis tóxico pola falta de 
rigor no tratamento das noticias e aburrido polo 
previsible das opinións. Considero case imposi-
ble ve-lo número 400 de SPRINT MOTOR. Mesmo 
dubido que a publicación chegue ó 300. Pero xa 
co anterior e o actual: Parabéns, Xurxo!

De 0 a 200… ponse un rápido

Xurxo Sobrino

miGuel cumBraoS ÁlVarez
mIgUelCUmBRAOS@gmAIl.COm

emilio BlaNco
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■ AnTón PeReIRA| TexTo

■ SPRInT mOTOR | FoTos

O RZR XP 4 1000 é un ve-
hículo moi semellante ao RZR 
XP 1000, pois conta tamén 
con 107 cv, motor ProStar de 
dous cilindros en parello, 999 
cc, suspensión traseira inde-
pendente (IRS) mediante o 
sistema 3-Link Trailing Arm 
e exclusivos amortecedores 
Walker Evans multirregula-
bles con sistema de agulla 
antitopes. Estamos perante o 
primeiro vehículo de serie en 
montar pneumáticos Maxxis 
Bighorn de 29”, chasis tubular 
de alta resistencia e un novo 
sistema de tracción 4x4 aín-
da máis eficaz. Con todo, este 
novo Polaris engade ao xa 
dito uns interiores redeseña-
dos para dar acubillo a catro 
pasaxeiros da maneira máis 
cómoda posible.

O motor do novo RZR XP 4 
1000, o 1000 ProStar, é o mes-
mo que foi fabricado espe-
cialmente para a versión en 2 
prazas que Polaris presentou 
en xullo. Este -de inxección, 
con dous cilindros en parello 
e 107 cv- achega dobre árbo-
re de levas na culata (DOHC), 
catro válvulas por cilindro 
e dobre corpo de inxección 
para unha resposta inmedia-
ta que converte ao RZR XP 4 

1000 nas 4 prazas con maior 
aceleración do mercado. O 
RZR XP 4 1000 vén equipado 
con Dirección Asistida Electró-
nica (EPS) para que a condu-
ción sexa máis suave e precisa. 
Xa no interior, todos os pa-
saxeiros gozarán duns asen-
tos completamente novos, de 
meirande amarre e con tecno-
loxía de protección do tapiza-
do para mantelos máis secos 
en condicións de humidade. 
Ambas as fileiras de asentos 
dispoñen de iluminación LED 

para o chan e bocas de desau-
gadoiro para facer máis doada 
a súa limpeza. A apertura para 
acceder ao habitáculo é maior 
tanto para a primeira fileira de 
asentos como para a dos pa-
saxeiros, así subir e baixar do 
vehículo será máis cómodo. 
O vehículo achega distintos 
puntos de ancoraxe rápida de 
accesorios e a estrutura está 
modificada para pasar todos 
os accesorios que requiran 
fío, así a instalación realizara-
se axiña. As grellas e defensas 

poden montarse decontado 
grazas ao sistema de montaxe 
rápida Lock&Ride; os parabri-
sas (tanto dianteiro coma tra-
seiro), extensión das portas e 
teitos tamén contan coa tec-
noloxía Lock&Ride para unha 
montaxe rápida e totalmente 
integrada co vehículo.

O Polaris RZR XP 4 1000 
estará dispoñible en branco 
Lightning e Titanium Matte 
Metallic e chegará aos conce-
sionarios de España a partir de 
xaneiro de 2014. 

Polaris RZR XP 4 1000
Aventura en familia

Hai tres meses Polaris sa-
caba ao mercado o RZR XP 
1000, unha nova xeración 
de Side by Side. Arestora, a 
marca sobe outro chanzo 
no eido dos todoterreos e 
pón no mercado ao RZR XP 
4 1000, un offroad para com-
partir con catro persoas.
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Honda Logistics Center
Honda segue ampliando a súa aposta 
en España. Neste sentido, a marca xa-
ponesa acaba de inaugurar o seu novo 

centro logístico (HLC), que ocupa 24.800m2 do 
total dos 86.000m2 que comprenden as insta-
lacións de Montesa Honda en Cataluña, onde 
se sitúa a sé comercial, a planta de produción, o 
Honda Instituto de Seguridade, a sé do equipo 
de competición e o recentemente inaugurado 
centro loxístico.

O HLC, que supuxo un investimento de 12 
millóns de euros está destinado a funcións de 
almacenamento e distribución de pezas de re-
cambio para as tres principais áreas de nego-
cio do grupo Honda: automóbiles, motocicletas 
e produtos de forza, servindo a clientes e con-
cesionarios Honda en España, Portugal, sur de 
Francia e os países do norte de África.

Honda soubo reaccionar a tempo, recon-
vertendo a súa actividade fabril para centrarse 
na fabricación de compoñentes para as diver-
sas liñas de ne-
gocio do grupo, 
ademais de es-
pecializarse na 
produción de 
motocicletas 
de trial como a 
nova Montesa 
Cota 4RT260.

Ford Gonzacar 
recibe o seu sétimo 
“Chairman´s Award”

O concesionario oficial de Ford 
en Santiago de Compostela, 
Gonzacar, recibiu de mans do 

Presidente de Ford España, José Ma-
nuel Machado, o premio á excelen-
cia na atención ao cliente Chairman’s 
Award, na súa edición 2012. Este é o 
sétimo “Chairman’s Award” que consi-
gue Gonzacar.

Este é un galardón a nivel europeo 
instituído por Ford que, na práctica, é 
o premio máis importante que a marca 
do óvalo concede á súa Rede de Con-
cesionarios oficiais. Unha importan-
te distinción que ten como objectivo 
remarcar o interese e o compromiso 
de toda a rede por ofrecer un servi-
zo de calidade, así como para premiar 
o esforzo da mesma na obtención da 
maior satisfacción e fidelización do 
cliente.

Machado declaraba: “A nosa rede 
de concesionarios é a cara visible de 
Ford, a través da cal chegamos ao noso 

cliente final. Por iso, gustaríame facer 
mención especial ao excelente traba-
llo e servizo que se ofrece dende Gon-
zacar”.

O proceso de selección basease na 
opinión dos propios clientes de Ford, 
quen a través das respostas e opi-
nións vertidas nos cuestionarios de 
satisfacción da marca, actúan como 
único xurado e deciden que concesio-
narios ofrecen o mellor servizo e, polo 
tanto, cales deben ser acreedores do 
Chairman’s Award.

No acto de entrega Marcial Castro, 
xerente de Gonza-
car, declarou: “Este 
recoñecemento é 
para todos os em-
pregados, xa que 
é a eles a quen co-
rresponde o méri-
to de conseguilo. 
Eu só o recollo no 
seu nome”.
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Se tivésemos que resumir nunha soa palabra a 
nosa impresión sobre o novo monovolume C4 
Picasso teriámolo moi doado: extraordinario! E 
é que este monovolume da firma francesa -fa-
bricado en Vigo en exclusiva mundial- abraia 
polo seu deseño e modernidade, polos seus 
novos motores que chegan a consumir tan só 
3,8 litros de gasóleo por cada 100 quilómetros, 
e por toda unha serie de dispositivos que fan 
que a condución sexa unha auténtica delicia. 
Ben é certo que á unidade probada non lle 
faltaba nada (mesmo os asentos dianteiros vi-
ñan coa función masaxe), pero atoparnos cun 
coche seguro, aforrador, cómodo e fiable por 
un prezo moi razoable, non é frecuente. O per-
corrido levounos desde Santiago de Compos-

tela até Xunqueira de Ambía (na provincia de 
Ourense) onde na Igrexa de Santa María A Real 
(excolexiata fermosa do século XII) atópase un 
órgano moi coidado, de estilo barroco ibérico, 
fabricado artesanalmente en Compostela polo 
luthier Manuel González Maldonado en 1750. 
Despois dun concerto interpretado maxistral-
mente por Marisol Mendive, fixemos parada 
obrigada en Maceda, para realizar a reportaxe 
fotográfica co castelo do século XI de fondo, 
reconvertido agora en hospedaría. Durante 
tantos quilómetros, mesturando a autoestra-
da con estradas estreitas e sinuosas, o noso C4 
Picasso amosouse especialmente aforrador en 
combustible e despregou toda a súa tecnoloxía 
para que a viaxe fose pracenteira e segura.

Extraordinario!

Novo Citroën 
C4 Picasso

■ lUíS RIVeRO de AgUIlAR| TexTo

■ mARíA Fdez. zAnCA | FoTos
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MotoriZaCiÓnS

no intErior

Unha vez dentro atopámonos con 
moito espazo, tanto diante coma 
detrás. Os asentos dianteiros son 

envolventes e cómodos. Pódense axustar de 
maneira eléctrica e co acabado Exclusive dis-
poñen da función de masaxe e repousapés 
no do acompañante. Detrás, os tres asentos 
son do mesmo tamaño, o que agradecerá o 
pasaxeiro que vai sentado no medio, xa que 
dispón de espazo abondo para ir sen aper-
tóns. Pódense mover cara adiante, o que per-
mitirá ampliar o volume do maleteiro, que ten 
unha capacidade de 537 litros. Aínda que o 
novo C4 Picasso é un pouco máis curto que 
o anterior, o maleteiro amplíase en 37 litros, 
grazas a unha distancia entre eixos seis cen-
tímetros superior. Na versión probada, o ma-
leteiro abríase e pechábase automaticamente 
mediante un botón, ou tamén accionando a 
chave. Amais, conta con numerosos espazos 
para gardar obxectos e un detalle que nos 
agradou: o das mesiñas plegables nos asen-
tos traseiros, que levan iluminación para po-
der ler devagar sen amolar aos demais. Ah! 
E non esquecemos os repousacabezas Relax 
con orelleiras que se axustan á cabeza para 
poder descansar. Outra das características 
que nos gustou é a cantidade de luz natural 
que desprende o habitáculo, cos seus 5,30 
metros cadrados de superficie acristalada, 
contando o cristal dianteiro de visión pano-
rámica e o enorme teito acristalado. O cadro 
de mandos, de deseño asimétrico, asocia dife-
rentes cores e materiais. No lado do condutor, 
domina o negro e ten o seu eco no lado do 
acompañante cunha cor máis clara (Ardoise 
ou Champagne segundo a harmonía elixida), 
cun efecto de escamas.

A gama de motores de ga-
solina propón potencias 
entre 120 e 156 cv, men-

tres que a gama diésel vai de 92 a 150 
cv. As dúas motorizacións de gasolina 
dispoñibles no C4 Picasso son froito da 
colaboración co Grupo BMW.

A mecánica VTi 120 de gasolina 
desenvolve unha potencia de 120 cv e 
unha velocidade máxima de 187 km/h. 
Asociado á caixa de cambios manual 
de 5 velocidades, o seu consumo, en 
ciclo mixto, é de 6,3 l/100 km, o que 
corresponde a unhas emisións de 145 
g/km de CO2. As siglas VTi, “Variable 
valve lift and Timing injection”, fan refe-
rencia ao seu sistema de distribución 
variable. O motor THP 155 de gasolina 
combina unhas boas prestacións cun 
baixo consumo. Esta mecánica entre-
ga unha potencia máxima de 156 cv e 
acada os 209 km/h. Ponse de 0 a 100 
km/h en tan só 9 segundos. Dotado 

dunha caixa de cambios manual de 6 
velocidades, cuxo motor se basea na 
mesma arquitectura que a versión VTi 
120, consume en ciclo mixto 6,0 l/100 
km, cunhas emisións de CO2 de 139 
g/km. O THP 155 conta con múltiples 
particularidades técnicas que lle per-
miten achegar unhas prestacións moi 
brillantes en relación á súa cilindrada. A 
motorización THP (Turbo High Pressure) 
conta con inxección directa, que per-
mite asociar unha potencia específica 
elevada con baixos consumos.

O novo Citroën C4 Picasso ofréce-
se con dúas variantes da versión HDi 
diésel de 1,6 litros, con 92 cv e 115 cv e 
unha nova versión Euro VIN da variante 
2 litros, que desenvolve 150 cv.

Os motores HDi 90 e HDi 115 be-
neficiáronse de múltiples evolucións 
encamiñadas a reducir a súa pegada 
ecolóxica e a mellorar as súas presta-
cións. Cunha cilindrada de 1560 cm3, 

hai dúas variantes dispoñibles no novo 
C4 Picasso. A mecánica HDi 90 desen-
volve unha potencia máxima de 92 cv 
e chega á velocidade máxima de 173 
km/h. Pola súa banda, o HDi 115 con-
segue unha potencia máxima de 115 
cv e un consumo medio de 4 litros por 
cada 100 quilómetros. Pasa de 0 a 100 
km/h en 11,8 segundos.

A versión HDi 90 está dispoñible 
en 2 configuracións. Asociada a unha 
transmisión manual de 5 relacións, o 
seu consumo en ciclo mixto é de 4,2 
l/100 km e as emisións de CO2 de 110 
g/km. Se está equipada con cambio pi-
lotado de 6 marchas ETG6, convértese 
na nova referencia da categoría en ma-
teria de consumo e de emisións de CO2, 
con 3,8 l/100 km e 98 g/km, respectiva-
mente. Co depósito cheo poderemos 
rodar máis de 1.400 quilómetros.

A nova motorización 2 litros HDi 
150 asocia prestacións de alto nivel, 

consumos e emisións de CO2 reduci-
dos e unha diminución das partículas 
contaminantes. Cunha cilindrada de 
1.997 cm3, conta cun sistema de raíl 
común de terceira xeración. Desen-
volve unha potencia de 150 cv, sendo 
o consumo normalizado en ciclo mix-
to de 4 ,2 l/100 km e as emisións de 
CO2 de 110 g/km. Vai asociado a unha 
caixa de cambios manual de 6 veloci-
dades. Esta versión HDi 150, cuxa co-
mercialización terá lugar no outono 
deste ano, será a primeira en respectar 
a normativa Euro VIN, que entrará en 
vigor en setembro de 2014 para novos 
modelos e un ano máis tarde para o 
conxunto de vehículos comercializa-
dos. No que se refire ás motorizacións 
diésel, a principal evolución da nova 
norma Euro VIN afecta ás emisións dos 
óxidos de nitróxeno, para os que o ni-
vel máximo de emisións pasará de 180 
a 80 mg/km.

A verdade, é que nos gus-
tou por varias razóns. Primei-
ro, pola súa liña moderna e 
vangardista. A continuación 
abraiounos pola súa enorme 
capacidade e deseño interior. 
Tamén nos gustou o seu mo-
tor diésel de 115 cabalos, que 
tan só consume unha media de 
3,8 litros por cada 100 quilóme-
tros, segundo cifras facilitadas 
polo fabricante e que puide-
mos comprobar na nosa viaxe 
por terras ourensás. Isto que-
re dicir, que se desde Santiago 
imos até Madrid, temos com-
bustible abondo como para fa-
cer a viaxe de ida e volta sen ter 
que encher. 

O frontal, anguloso, ache-
ga luces diúrnas de leds que 
acompañan aos proxectores. 
O seu lateral é perfilado e lim-
po e complétase cunha zaga 
que salienta polo seu portón 
envolvente e luces led con 
efecto 3D.

O monovolume compacto 
de Citroën é o primeiro vehí-
culo fabricado en Vigo a par-
tir da nova plataforma EMP2 
(Efficient Modular Platform 2), 
que permite unha meirande 
distancia entre eixos e outorga 
unhas proporcións inéditas en-
tre compacidade e habitabili-
dade, á vez que reduce de xeito 
considerable o peso do auto-
móbil (pesa o mesmo que un 

C3 Picasso). O maleteiro con-
vértese no máis grande do seu 
segmento, ao aumentar a súa 
capacidade en 40 litros, até che-
gar aos 537 litros.

Outro aspecto que hai que 
subliñar do novo C4 Picasso é 
a tecnoloxía, que se respira por 
todas partes. Unha vez dentro, 
atopámonos con dúas panta-
llas. A primeira, unha tablet de 
sete polgadas, táctil, aínda que 
aos seus menús chegas mani-
pulando sete botóns de control 
que hai aos seus lados. Desde 
ela, pódense controlar as fun-
cións do vehículo, como: a 
climatización bizona, a comu-
nicación, a navegación, o telé-
fono, as axudas á condución, a 
iluminación de estrada auto-
mática, a alerta de cambio in-
voluntario de carril, etc. Arriba, 
a  pantalla panorámica de doce 
polgadas, cun primeiro terzo 
fixo coa información da veloci-
dade, contarrevolucións e nivel 
de combustible e outros dous 

terzos totalmente configura-
bles a vontade, como fotos, o 
navegador ou outras funcións... 
amais de poder cambiar a súa 
feitura (cúbica ou elíptica) e 
mesmo as cores.

O acendido e a parada do 
motor efectúanse premendo 
sobre o botón “START-STOP”, si-
tuado no cadro de mandos. A 
operación de acendido só se 
autoriza se os sensores interio-
res detectan a presenza da cha-
ve electrónica. Se, co motor en 
marcha, o condutor abandona 
o vehículo levándose o mando, 
o propulsor non se para por ra-
zóns de seguridade, pero non 
se poderá volver a prender des-
pois de paralo até que se volva 
detectar a presenza da chave 
electrónica.

A salientar
Deseño

tecnoloxía
Motores

No lado do condutor, domina o negro e ten o seu eco no lado 
do acompañante cunha cor máis clara, cun efecto de escamas
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aCabadoS

ProPulSor E CaMbio

O motor do noso Picasso, ten a potencia 
abonda para circular sen abafos. Son 115 
cabalos de potencia, moi silandeiros e 

que teñen o nervio preciso para adiantar sen pro-
blemas. Está claro, que se o vehículo vai cargado a 
lume de biqueira con toda a familia e a súa respecti-
va equipaxe, teremos que facer a manobra con cer-
tas cautelas. Para mellores prestacións, este outono 
sairá á estrada un novo motor diésel de 150 cabalos, 
que lle dará o brío que necesite para estas situacións.

A caixa de cambios manual de 6 marchas, dis-
poñible en todas as motorizacións diésel (agás a HDi 
90), vese completada cunha nova caixa de cambios 
pilotada de 6 velocidades, de prestacións mellora-
das: a ETG6 (Efficient Tronic Gearbox 6 speeds), dis-
poñible nas motorizacións e-HDi 90 e e-HDi 115. 
Achega ao condutor a posibilidade de pasar dun 
modo (manual ou automático) ao outro en función 
das súas necesidades e da súa contorna. Ao princi-
pio, custa un pouco afacerse, xa que ao pasar dunha 
marcha á outra pega un pequeno tirón. Hai que ter 
en conta que non é unha caixa de cambios automá-
tica. O problema resólvese erguendo lixeiramente o 
pé do acelerador cando se nota que vai cambiar de 
marcha. Así a transición será máis suave e parecera-
se máis aos cambios efectuados cunha manual. Esta 
oferta de caixas de cambios completarase cunha 
caixa automática de 6 velocidades, dispoñible no 
primeiro semestre de 2014.

O modelo probado ten o sistema de parada au-
tomático nas detencións. Está moi conseguido por-
que co cambio manual, cando vai en punto morto, 
o motor párase a menos de 20 km/h. Grazas a esta 
característica, os últimos metros antes da detención 
fanse co motor xa parado, o que permite incremen-
tar uns segundos o tempo de circulación sen con-

sumir combustible. Tamén dispón dunha axuda ao 
usuario para indicarlle o intre óptimo para o cambio 
dunha marcha a outra cando conta cunha caixa de 
cambios manual. Un indicador que aparece na ins-
trumentación indica que marcha debe seleccionar-
se para adoptar unha condución máis económica.

Incorpora o sistema de regulación activo da ve-
locidade que, grazas a un radar situado no paracho-
ques dianteiro, detecta e alerta de toda demora do 
vehículo situado diante, e mantén unha distancia 
constante actuando sobre o acelerador ou o freo 
motor nunha marxe de máis/menos 25 km/h. Unha 
vez que a estrada se despexa, o vehículo volve auto-
maticamente á velocidade predeterminada.

En resumo, é un coche de última xeración para 
toda a familia. Leva cinco pasaxeiros con moita co-
modidade. É seguro e moi manexable. Consume 
pouco e ten un prezo razoable. Vai moi ben en ci-
dade e ten un comportamento inmellorable na es-
trada. E está feito en Galicia!

O novo Citroën C4 Picasso preséntase en 
catro acabados: Attraction, Seduction, In-
tensive e Exclusive. Co acabado Attraction 

dispón de: dirección asistida eléctrica, ABS, ESP (Con-
trol Dinámico de Estabilidade) e ASR (Control de Trac-
ción Intelixente), freo de estacionamento eléctrico, 
axuda á saída en pendente, indicador de cambio de 
marcha, regulador e limitador de velocidade, botón 
de acendido, peche automático de portas e maleteiro 
ao iniciar a marcha, parabrisas panorámico acústico, 
elevaxanelas dianteiros e traseiros eléctricos, retrovi-
sores exteriores eléctricos e térmicos, airbags (condu-
tor e pasaxeiro, laterais en prazas dianteiras e de teito 
para prazas dianteiras e segunda fileira), aire acon-
dicionado bizona, pantalla táctil 7”, radio con 6 alto-
falantes, bluetooth, USB e volante forrado en coiro.

Co acabado Seduction hai que engadirlle: acen-
dido de luces e limpaparabrisas dianteiro automáti-
cos, faros antinéboa, saída de aire en segunda fileira, 
consola central portátil, lamias de aluminio de 16”, 
bandexas en respaldos dos asentos dianteiros, repou-
sabrazos condutor e pasaxeiro dianteiro regulable, 
climatización automática, asento dianteiro plegable 
tipo mesa e toma 12v.

Se o acabado é Intensive, leva como equipamen-
to adicional: axuda ao estacionamento con cámara 
de visión traseira, faros diúrnos dianteiros e intermi-
tentes LED, faros antinéboa con función Cornering, 
cortiniñas parasol en xanelas segunda fileira, nave-
gador, acceso e prendido mans libres, retrovisores 
exteriores abatibles electricamente e pantalla pa-
norámica de 12”.

E xa, finalmente, co acabado Exclusive pode-
mos contar amais con: axuda ao estacionamento 
dianteiro, lamias de aluminio de 17”, portón tra-
seiro con apertura e peche eléctrico, retrovisores 
exteriores orientables coa marcha atrás, retrovisor 
interior electrocromo, sistema de vixilancia de án-
gulo morto, regulador de velocidade activo, perfu-
mador de ambiente, faros traseiros 3D, Park Assist, 
tapizado en mixto coiro, Pack Lounge (con función 
masaxe asentos pasaxeiros dianteiros, repousa-
cabezas relax e repousapés no asento dianteiro 
do pasaxeiro), Citroën eTouch e cintos de segu-
ridade activos.

Tamén hai diversos paquetes que se poden ins-
talar segundo o acabado: pack Lounge, pack City, pack 
Drive Assist, pack Park Assist e pack Style 3D.

Prezos

Gasolina
C4 PICASSO VTi 120 ATTRACTIOn ...........................18.500 euros
C4 PICASSO VTi 120 SedUCTIOn.............................19.650 euros
C4 PICASSO THP 155 6v InTenSIVe ........................22.500 euros
C4 PICASSO THP 155 6v eXClUSIVe ........................25.300 euros

diésel
C4 PICASSO Hdi 90 ATTRACTIOn ............................20.500 euros
C4 PICASSO Hdi 90 SedUCTIOn ..............................21.650 euros
C4 PICASSO e-Hdi 90 Airdream eTg6 SedUCTIOn ..........22.650 euros
C4 PICASSO e-Hdi 115 Airdream 6v ATTRACTIOn ........21.750 euros
C4 PICASSO e-Hdi 115 Airdream 6v SedUCTIOn .........22.900 euros
C4 PICASSO e-Hdi 115 Airdream 6v InTenSIVe .........24.450 euros
C4 PICASSO e-Hdi 115 Airdream 6v eXClUSIVe .........27.250 euros
C4 PICASSO e-Hdi 115 Airdream eTg6 SedUCTIOn ........23.700 euros
C4 PICASSO e-Hdi 115 Airdream eTg6 InTenSIVe .........25.250 euros
C4 PICASSO e-Hdi 115 Airdream eTg6 eXClUSIVe ........28.050 euros

O novo C4 Picasso atópase á venda en todos os con-
cesionarios Citroën de galicia cos seguintes prezos:
unidade probada: C4 Picasso e-Hdi 115 Air-
dream eTg6 exclusive- 28.050 euros, cedido por 
nOYAmóVIl, concesionario Citroën en Santiago 
de Compostela, Polígono do Tambre.

ConduCiÓn

A condución faise moi agradable, 
sempre coa sensación do dominio 
da estrada, sentíndose un seguro 

e ben “apegado” ao asfalto. Respecto da ver-
sión anterior, o peso redúcese en 140 quilos, 
ao empregar materiais máis lixeiros. Ten unha 
suspensión que filtra moi ben as fochancas e 
que resgarda a todos os pasaxeiros de sacudi-
das desagradables. A dirección asistida eléctrica 
é suave e ten un bo tento, tanto a alta como a 
baixa velocidade. Asemade, é un dos elemen-
tos que contribúen a que este coche, malia a ser 
voluminoso, se manexe ben dentro da cidade, 
ofrecendo unha gran manobrabilidade para po-
der aparcar sen case esforzo. Na estrada, é extre-
madamente preciso. Se contamos coa función 
“Park Assist”, a manobra será moi sinxela, xa que 
o aparcadoiro, tanto en liña coma en batería, fa-
rase automaticamente. Tan só hai que meter a 
marcha atrás e acelerar ou frear. Resumindo, é 
un vehículo que transmite unha alta sensación 
de seguridade en todo tipo de escenarios e que 
se sente ben asentado sobre a estrada.

Seguindo coas novidades incorporadas 
ao novo C4 Picasso, conta co dispositivo de 
vixilancia de ángulo morto, que detectará a 
presenza dun automóbil que non vemos, tan-
to á dereita como á esquerda. Se un vehículo 
se sitúa no chamado “ángulo morto” axiña se 
acenderá unha luz laranxa no espello retrovi-
sor exterior, avisándonos de que outro vehí-
culo nos está a adiantar.

o maleteiro é o máis grande do seu segmento
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■ XURXO SOBRInO | TexTo 
■ PRenSA CITROën | FoTos     

Sprint Motor: dous dos vehículos 
producidos nas súas instalacións ga-
legas son o novo berlingo eléctrico e 
o novo C4 Picasso. Que expectativas 
teñen para estes dous produtos?

alfredo Vila: Cos novos C4 Picasso, 
tanto 5 como 7 prazas, queremos reva-
lidar o noso liderado no segmento dos 
monovolumes. Neste mercado a marca 
sempre foi referencia con vehículos como 
o Xsara Picasso ou o anterior C4 Picasso, 
todos eles fabricados na fábrica de Vigo. 
O Berlingo eléctrico vai contribuír a man-
ter o noso liderado histórico, ininterrom-
pido desde 1996, en vehículos comerciais. 

S.M.: tal e como están as cousas 
cre que vai prevalecer máis o prezo 
que o deseño ou a tecnoloxía sobre 
a decisión de compra?

a.V.: A crise dura xa varios anos e 
o deseño segue superando ao prezo 

nos motivos de compra. Non creo que 
cambie.

S.M.: Que lle parece o Plan PiVE? 
Que outros apoios poderían dar as 
distintas administracións ao auto-
móbil?

a.V.: Iniciativas como o Plan PIVE 
cuxo obxectivo é mellorar a calidade 
do aire e ao mesmo tempo estimular 
a actividade económica só podo va-
loralas positivamente. O certo é que 
tanto o Plan PIVE como o PIMA Aire 
(este último para profesionais, autó-
nomos e empresas) están a funcionar 
bastante ben. Grazas ao Plan PIMA Aire, 
por exemplo, o mercado no acumula-
do a setembro subiu un 4,2%. Ambos 
os dous plans van contribuír a que o 
mercado de turismos peche 2013 lixei-
ramente por enriba das 700.000 unida-
des vendidas. Reformar a fiscalidade 
que soporta o automóbil, conseguin-
do que esta non aumente e que non 

“Fabricar en Vigo é 
garantía de calidade”

A marca Citroën está claramen-
te ligada a Galicia e máis concre-
tamente á cidade de Vigo, onde 
está instalada dende mediados 
do século pasado. Dende a súa 

fábrica expórtanse automó-
biles a todo o mundo a través 
do porto de Bouzas, na urbe 

olívica. A produtividade destas 
instalacións é das mellores da 

empresa francesa, cuns cocien-
tes de fabricación ao mesmo 

nivel, ou mesmo mellor, que os 
doutras factorías europeas deste 

fabricante. Neste número 200 
de Sprint Motor quixemos facer 
un balance de Citroën en Galicia 

e en España (pois en Madrid 
tamén posúe outra planta de 

montaxe). Para iso achegámo-
nos ao despacho do director xe-
ral da marca para o noso país e 

Portugal -Alfredo Vila- e falamos 
un bo anaco con el.

Alfredo Vila, director xeral de Citroën para España e Portugal
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favoreza a unha tecnoloxía en prexuízo 
doutra, son tamén apoios importantes 
para o sector.

S.M.: algúns economistas datan 
a recuperación das matriculacións 
nacionais en 2015. Está de acordo 
con este prognóstico?

a.V.: Non podo dar unha data, pero 
si as condicións para alentar a particu-
lares e empresas a adquirir novos ve-
hículos: é imprescindible recuperar a 
confianza e esta irase restablecendo 
cando flúa o crédito, cando a econo-
mía vaia mellor e o cidadán o sinta así.

S.M.: na actualidade un dos mo-
delos que está a triunfar nas lista-
xes de vendas mensuais é un low 
cost. interésalle este segmento a 
Citroën?

a.V.: A estratexia de Citroën diríxe-
se a aumentar o valor de marca e o 
low cost non crea valor, só vende pre-
zo. Por outra banda, as nosas fábricas 
están situadas maioritariamente en 
Europa Occidental e facer low cost im-
plicaría deslocalizar de xeito masivo, 
algo que non quere facer Citroën. Fa-
cer produtos de baixo custo requiriría, 
ademais, unha marca e unha rede es-
pecífica, algo que non contemplamos 
neste intre. Con todo, si forma parte 
da nosa estratexia achegar unha liña 
de produtos de gama media adapta-
da ás expectativas das clases medias 
nos mercados con forte crecemento 
e ás esixencias dos mercados locais. 
Un exemplo disto último é o C-Elysée, 
un vehículo anticrise fabricado en Es-
paña, moi adaptado ao contexto eco-
nómico que vive o país. É un modelo 
familiar que encaixa á perfección cos 
momentos que estamos a vivir. É bo-
nito, práctico, capaz e a un prezo al-
canzable. A súa fabricación en Vigo é 
garantía de calidade.

S.M.: o mes pasado nas redes so-
ciais lin unha liña de diálogo onde 
os internautas dicían que, se Ci-
troën fabricase de novo o 2 Caba-
los a prezo low cost, sería líder de 
vendas. Podería ser un paradoxo 
dos tempos que vivimos?

a.V.: Tanto a oferta actual de ve-
hículos coma os motivos que levan 
a un cliente a decidirse por un coche 
ou outro son moi diferentes aos de fai 
máis de medio século. Non me atrevo 
a aceptar nin a rexeitar a afirmación 
dos internautas... pero si podo afirmar 
que non está previsto fabricar de novo 
o 2 Cabalos.

S.M.: díganos en que se diferen-
cia a súa marca doutras das chama-
das xeneralistas?

a.V.: Na nosa personalidade, Créa-
tive Technologie, que é moito máis que 
un slogan, é un xeito de entender o 
automóbil. E tamén na nosa vontade 
de situar ao cliente no centro de todas 
as nosas accións, ofrecendo un servizo 
global de calidade durante toda a vida 
do seu vehículo. Nos nosos automó-
biles, o espírito Créative Techonologie 
déixase ver en dúas liñas de vehículos 
ben diferenciadas: a liña DS, que iden-
tifica os nosos modelos máis radicais 
en termos de deseño, refinamento e 
sensacións de condución, e a liña C. 
O máis recente lanzamento desta é o 
novo C4 Picasso, que ratificará o éxi-
to dos seus predecesores no segmen-
to dos monovolumes. O concept car 
Citroën Cactus (que se presentou hai 
unhas semanas no Salón de Frankfurt) 
anticipa os futuros modelos da liña C, 
coa que Citroën entra agora nunha 
nova era. Os Citroën da futura liña C 
serán vehículos sen parecido con nada 
existente até o de agora, cun deseño 
fresco, sinxelo, intelixente e divertido, 
centrados no que achega o máximo 
valor para gozar a bordo. Trátase dun 
novo concepto que une o benestar 
de uso coa comodidade de todos os 
ocupantes do vehículo, e tecnoloxías 
prácticas, intuitivas e doadas de usar. 

S.M.: Coa liña dS, Citroën quere 
marcar outro camiño. Que resulta-
dos está a dar esta liña no mercado 
nacional?

a.V.: Coa liña DS saímos do pelo-
tón xeneralista e creamos e conquista-
mos un novo mercado que definimos 
como “luxo francés”. A evolución que 
están a ter os tres modelos desta liña 
distintiva -o DS3, o DS4 e o DS5- é moi 
positiva e na actualidade supoñen o 
10% das nosas vendas de turismos en 
España.

S.M.: Hai un comentario na rúa 
de que non se dá crédito para mer-
car coches. É certo isto?

a.V.: Sen dúbida, por parte dos 
bancos está moi restrinxido. A nosa fi-
nanceira de marca, Citroën Bank, está a 
dar créditos en boas condicións. De fei-
to, contamos con campañas promocio-
nais específicas para aqueles clientes 
que queren financiar o seu vehículo. 
Os descontos vixentes andan entre 
os 1.200 e os 1.600 euros, segundo o 

modelo. Benefícianse deles os clientes 
particulares e autónomos que adqui-
ran un turismo novo Citroën, ou un ve-
hículo comercial. As empresas tamén 
poden beneficiarse desta vantaxe, tan-
to nos vehículos da nosa liña DS coma 
na gama de vehículos comerciais. Con 
esta fórmula, ofrecémoslles un prezo 
atractivo ao mesmo tempo que lles 
resolvemos as necesidades  de finan-
ciamento a través de nosa propia fi-
nanceira de marca.

S.M.: Que papel está a xogar, no 
contexto actual, o servizo posven-
da de Citroën? Cantos concesiona-
rios teñen, e cantos dispoñen de 
representación para vehículos co-
merciais? teñen previsto seguir am-
pliando e mellorando a rede?

a.V.: Citroën pon a disposición 
dos seus clientes unha extensa rede 
de puntos de servizo posvenda, con 
excelentes profesionais, experimen-
tados e en continua formación. As 
instalacións están dotadas dos me-
dios técnicos e humanos precisos 
para dar un servizo global de cali-
dade ao cliente, tanto se este é un 
particular coma se é unha empresa. 
Amais da cobertura en asistencia e re-
paración posvenda, así como a venda 
de pezas de recambio, a marca ofer-
ta contratos de servizo adaptados a 
cada cliente, como as extensións de 
garantía e o contrato de mantemen-
to integral configurable polo cliente. 
A rede na actualidade conta con 165 
concesionarios no territorio nacional 
e en todos eles expóñense os vehícu-
los comerciais Citroën. Asemade, 56 
concesionarios contan con Business 
Center; espazos situados en áreas es-
pecíficas e sinalizadas dentro de cada 
concesión, provistos dunha ampla 
gama de vehículos comerciais e tu-

  coa liña ds saímos do pelotón xeneralista, 
na actualidade supoñen o 10% das nosas vendas de 
turismos en españa

  os concesionarios 
saben que estamos con 
eles, buscando as mellores 
solucións para cada caso 
concreto
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rismos adaptados ás esixencias de 
todo tipo de empresas, onde se ofre-
cen servizos á medida dos clientes 
profesionais. Estamos a inaugurar al-
gúns novos puntos de rede como é 
o caso das concesións de Salamanca 
e Cuenca, pero a caída do mercado 
está a levar un cambio na categoría 
dalgúns concesionarios para adap-
tar a nosa rede á situación do mer-
cado actual, aínda que mantemos a 
capilaridade xeográfica. Os merca-
dos con volumes pequenos cóbren-
se con nivel de rede de rango non 
concesionario, potenciando, con ni-
vel concesionario, a introdución nos 
mercados de meirande volume. 

S.M.: a rede de concesionarios 
é unha peza básica na estrutura da 
distribución de todas as marcas au-
tomobilísticas. Eles son os grandes 
sufridores deste duro intre eco-
nómico. Que mensaxe lles podes 
enviar aos da súa marca para in-
fundirlles confianza no futuro?

a.V.: Os concesionarios saben 
que estamos con eles, buscando as 
mellores solucións para cada caso 
concreto. Pediríalles que se profe-
sionalicen ao máximo, que vaian á 
procura de  novas oportunidades de 
negocio, achegando servizos adicio-
nais e fidelizando nos seus talleres 
aos clientes que elixiron Citroën.

S.M.: Citroën é das marcas que es-
tán a apostar polos vehículos eléctri-
cos. Con todo, a realidade non acaba 
de dar boas cifras de vendas deste 
segmento. Cales son os motivos de 
que a introdución do coche eléctrico 
estea a demorarse tanto? Que pre-
visión ten para esta motorización?

a.V.: Existen aínda dificultades 
tecnolóxicas e socioeconómicas, 
como as prestacións das baterías, 
a necesidade de infraestruturas, a 
aceptación por parte dos clientes, así 
como o prezo, para que a propulsión 

eléctrica deixe de ser só unha alterna-
tiva interesante. Calculamos que, en 
2025, os vehículos eléctricos repre-
sentarán un 10% do mercado total.

S.M.: todos os grandes fabri-
cantes de automóbiles teñen os 
seus ollos postos na China. Como 
está situada Citroën neste país?

a.V.: Na actualidade, China é o 
mercado automobilístico máis im-
portante do mundo e o segundo 
máis importante para Citroën. O 21% 
das vendas da marca no mundo co-
rresponden ao mercado chinés. Alí 
comercializamos os nosos modelos 
a través de dúas marcas: unha é Ci-
troën, e a outra é DS, que na China 
conta cunha liña de vehículos, así 
como unha rede e equipos propios. 
No primeiro semestre, Citroën me-
drou naquel país un 30,5%, mentres 
o mercado o facía nun 16%. 

S.M.: Estes últimos anos vimos 
como distintas empresas automo-
bilísticas se fusionaban ou eran 
absorbidas por outras. Continua-
rá esta concentración e redución 
de marcas?

a.V.: Os acordos industriais permi-
ten conseguir sinerxías, reducir custos 
e en definitiva, unha maior competi-
tividade. O incremento das alianzas 
automobilísticas dependerá, entre 
outros factores, da evolución da eco-
nomía mundial.

S.M.: Se nos trasladamos por un 
intre ao ano 2025, cales serían as 
principais diferenzas que atoparia-
mos respecto dos coches actuais?

a.V.: O deseño e prestacións de-
ses vehículos estarán moi marcados 
polas distintas necesidades de mo-
bilidade. Estou convencido de que 
serán vehículos aínda máis seguros, 
cómodos e respectuosos coa contor-
na. Se cadra optarase por máis dunha 
solución de propulsión para conse-
guir isto último. 

a marca sempre foi referencia con vehículos como o Xsara Picasso ou o anterior c4 Picasso, todos eles fabricados en Vigo

Citroën na miña vida
Xurxo Sobrino

Director de Sprint Motor

Se hai algunha marca de automóbi-
les que marque a miña vida persoal 
e familiar, esa é indubidablemente 
Citroën. Aprendín a conducir aos 13 
anos no Citroën 2 cabalos de miña tía 
Consuelo. Un coche cargado de cur-
máns que só queriamos aceleralo, ás 
veces incluso era conducido por dous 
rapaces, unha auténtica cuadrilla de 
tolos. Tolos polos coches. O parque 
móbil familiar contou con tres auto-
móbiles desta marca propiedade de 
meu pai... E o mellor traballo que ti-
ven na miña época de estudante foi 
cargando vehículos da marca france-
sa en buques no peirao comercial de 
Vigo. Daquela tratábase de mercantes 
reformados onde había que mano-
brar con suma destreza e aparcalos 
facendo auténticos malabarismos. 
Estas prácticas intensivas servíronme 
para aprobar, anos máis tarde, o carné 
de conducir por libre. Posteriormente 
chegaron os ferris, que se cargaban 
comodamente pola popa, e o porto 
de Bouzas. Unha auténtica delicia de 
choio, ben remunerado e sen horario 
marcado (só a hora de inicio), a xor-
nada remataba cando entraba a últi-
ma unidade no buque. Gozaba con 
cada coche que arrincaba, aprendía 
todos os días con expertos conduto-
res. Cando a fábrica viguesa come-
zou a fabricar os primeiros Peugeot 
na cidade olívica, todo o equipo es-
taba agardando coma nenos poder 
comezar a cargalos. Calquera mode-
lo novo que se incorporase ao apar-
cadoiro do peirao comercial era moi 
ben recibido por todos nós.

Nun Diane 6, para xente encanta-
dora (como rezaba a súa publicida-
de), fixen os meus primeiros 15.000 
quilómetros, aproveitando ao máxi-
mo o cambio de marchas e as carac-
terísticas dun modelo que só me deu 
alegrías, cun mantemento e consu-
mo mínimos. Ah! e con bo tempo go-
zaba do aire fresco retirando a súa 
capota de lona.

Agora, con motivo deste núme-
ro 200 e da entrevista con Alfredo 
Vila, que traemos a estas páxinas, as 
lembranzas chegan coma unha ale-
gre fervenza de gasolina e máquinas 
que me fan ver con máis claridade a 
importancia de Citroën na miña vida. 
Probablemente todos estes antecen-
dentes son os responsables, en boa 
parte, de que hoxe exista e estea 
máis vivo ca nunca SPRINT MOTOR.
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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
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Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en 
materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!
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facebook twitter boletín diario google + google currents
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Contacto
Procedemos a poñelo en fun-

cionamento: ao ralentí o son é un 
pouco máis bronco (persoalmen-
te gústame) e unha vez en marcha 
consérvase case toda a suavidade 
intrínseca a un modelo actual de se-
rie, permitindo realizar unha condu-
ción ordinaria, sen tiróns nin efectos 
estraños, mesmo por cidade e con 
tráfico denso.

O mellor está por chegar, segui-
mos circulando suave até que os re-
loxos situados no alto do cadro de 
mandos nos indican que todo está 
á temperatura axeitada e podemos 
espremer a mecánica.

Para os amantes da condución, 
afundir o pé no acelerador desta 

besta é sumamente gratificante, xa 
que o empurre é brutal, afundin-
do literalmente aos ocupantes nos 
asentos Recaro tipo Bacquet (que 
por certo me encantaron, tanto polo 
seu deseño coma polo seu amarre).

E falando de amarrar, aceleran-
do a fondo hai que termar moi ben 
do volante, xa que a tracción única 
ás rodas dianteiras fai traballar ao 
diferencial autoblocante (Quaife 
tipo Torsen) provocando tiróns na 
dirección. Todo isto só cando es-
prememos todo o seu potencial, 
en condicións normais o coche cir-
cula milimetricamente por onde 
lle indicamos co volante, sendo 
amais unha dirección moi direc-
ta e precisa.

Se botamos a vista atrás decatámo-
nos de que xa levamos probados 
unha morea de coches que agochan 

novidades, vehículos dos que tratamos de 
transmitirvos a nosa opinión en SPRINT MO-
TOR. Emporiso, tan só nalgúns casos este 
exercicio se convirte en inesquecible, facen-
do que nos consideremos uns privilexiados 
probadores de máquinas como a que hoxe 
nos ocupa.

Estamos a falar do Ford Focus rS500, 
unha versión excepcional e limitada a 500 uni-
dades en todo o mundo (só 20 exemplares 
deste modelo viñeron parar a España). A uni-
dade probada por nós é a número 198, sendo 
aínda máis exclusiva ao achegar un paquete 
de melloras técnicas denominado Mr375 do 
senlleiro preparador da marca Ford: Mountu-
ne, con ampla experiencia nestas lides.

Ford Focus RS500 MR375

Gozar del non ten prezo
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Conclusións
Máis dun ficará abraiado dentro 

duns anos, do valor que pode chegar 
a acadar unha unidade tan exclusiva 
como esta no mercado de ocasión. Es-
taría ben dispor de 90.000 euros, e in-
vestir a metade nun fondo de inversión 
e os outros 45.000 euros nun Ford Fo-
cus RS500 MR375, e ver cal é a inver-
sión máis rendible dentro de 25 anos. 
Xa vos digo eu que de certo sería o fon-
do de inversión, pero tamén poderías 
gozar moitas fins de semana da condu-
ción deste “artefacto” (iso si que non ten 
prezo) e ter un valor final de liquidación 
moi produtivo.

Cústame moito poñer pegas, e tan 
só se me ocorre apreciar detalles de aca-
bado nalgúns plásticos interiores, que 
alén disto resultan moi semellantes ás 
versións máis básicas do Ford Focus; ou-
tro “pero” é que estea homologado para 
un máximo de catro ocupantes.

Como vedes, o alto grao de satisfac-
ción acadado por min na proba deste 
coche chega a niveis de namoramen-
to e faino máis que recomendable para 
“mans exquisitas” ávidas do goce da pi-
lotaxe, máis que da condución.

Ficha

Versión Focus 2.5 RS500 
 mountune mR375
Combustible Sen chumbo 98
Cilindrada 2522
Potencia máxima (cv) 375
nº de portas 3
Asentos 4
Par máximo (nm) 550
nº de cilindros 5
Configuración dos cilindros en liña
emisións de CO2 (gr/km) 225
Velocidade máxima +265
Consumo urbano (l/100) 13.50
Consumo extraurbano (l/100) 10,00
Consumo medio (l/100) 8.00
nº de velocidades 6
Transmisión manual
Traccion dianteira
lonxitude 4400
Anchura 1840
Peso en baleiro 1468

Ficha técnica Ford Focus 2.5 RS500 mR375

Motor
Procedemos a 
poñelo en fun-
cionamento: ao 

ralentí o son é un pou-
co máis bronco (persoal-
mente gústame) e unha 
vez en marcha consér-
vase case toda a sua-
vidade intrínseca a un 
modelo actual de se-
rie, permitindo realizar 
unha condución ordina-
ria, sen tiróns nin efec-

tos estraños, mesmo 
por cidade e con tráfico 
denso.

O mellor está por 
chegar, seguimos circu-
lando suave até que os 
reloxos situados no alto 
do cadro de mandos nos 
indican que todo está á 
temperatura axeitada 
e podemos espremer a 
mecánica.

Para os amantes da 
condución, afundir o pé 

no acelerador desta bes-
ta é sumamente gratifi-
cante, xa que o empurre 
é brutal, afundindo lite-
ralmente aos ocupantes 
nos asentos Recaro tipo 
Bacquet (que por certo 
me encantaron, tanto 
polo seu deseño coma 
polo seu amarre).

E falando de ama-
rrar, acelerando a fon-
do hai que termar moi 
ben do volante, xa que 
a tracción única ás rodas 
dianteiras fai traballar ao 
diferencial autoblocante 
(Quaife tipo Torsen) pro-
vocando tiróns na direc-
ción. Todo isto só cando 
esprememos todo o seu 
potencial, en condicións 
normais o coche circu-
la milimetricamente 
por onde lle indicamos 
co volante, sendo amais 
unha dirección moi di-
recta e precisa.
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Placa númerada desta versión especial do Ford Focus

■ RedACCIón | TexTo

Ford acaba de anunciar 
os seus plans para levar o seu 
motor de carreiras EcoBoost 
V6 3.5 ao campionato ameri-
cano Tudor United SportsCar 
Championship de 2014.

O novo motor, que debu-
tará na Rolex 24 de 2014 en 
Daytona, en xaneiro partici-
pando logo na totalidade das 
12 probas do campionato, 
propulsará un coche Dayto-
na Prototype de novo aspecto, 
creado coa influencia do dese-

ño de Ford. Michael Shank Ra-
cing está involucrado como o 
primeiro equipo en poñer a 
potencia do EcoBoost detrás 
do seu coche Daytona Proto-
type.

“En Ford Racing, realmen-
te puxemos unha grande 
énfase nos vehículos de ca-
rreiras baseados nos de serie 
xunto coas tecnoloxías ba-
seadas na produción a gran 
volume”, dixo Jamie Allison, 
director de Ford Racing. “En-
orgullécenos incorporar un 

motor EcoBoost V6 3.5 de 
inxección directa e dobre 
turbo nunha grella de moto-
res V8. Queremos demostrar 
as capacidades do Ford Eco-
Boost como un propulsor que 
ofrece tanto prestacións como 
consumos reducidos, dentro e 
fóra da pista”.

Nun esforzo conxunto 
entre Michael Shank Racing, 
Ford Racing e Continental Tire, 
o equipo “2012 Rolex 24 at 
Daytona” intentará conseguir 
unha nova marca do circuíto 

no ‘World Center of Speed’, 
eclipsando a volta en 336,58 
km/h que conseguiu o 9 de 
febreiro de 1987 o campión 
da NASCAR Bill Elliot, quen 
levou o seu Ford Thunderbird 
ao máis alto do top de velo-
cidade máxima nos adestra-
mentos para as Daytona 500.

Os afeccionados ás carrei-
ras poden seguir a progresión 
do intento de bater o récord 
na canle de Twitter de Ford Ra-
cing (@FordRacing) e na súa 
páxina de Facebook.

O Motor Ford EcoBoost nas 24 horas de Daytona 2014

o posto do piloto é moi cómodo, os asentos recaro 
tipo Bacquet teñen un amarre e un deseño excelente

Suspensión e chasis
A suspensión é bas-

tante firme, coa finalida-
de de facer máis doada a 
condución deportiva, non 
resultando moi incómoda 
e imprimíndolle ao Focus 
unha enorme axilidade 
en treitos virados. O ESP 
que incorpora é moi per-
misivo, e témolo vixian-
te por se nos excedemos 
de optimismo á hora de 
abordar unha curva. Ase-
made, pódese desconec-
tar (só recomendado para 
os máis valentes). Aínda 
que a velocidade de paso 
por curva é moi elevada, 
tamén o é a velocidade á 
que chegamos ás apura-
das de freada, debendo 
impoñerse sempre a pru-
dencia dada a extraordi-
naria capacidade deste 
vehículo para gañar ve-
locidade entre viraxe e 

viraxe. Os freos cumpren 
moi ben (e non teñen un 
traballo sinxelo) apoia-
dos nuns pneumáticos 
de 235/35 de 19 polga-
das, que permiten deter 
as case 1,5 toneladas que 
pesa realmente o coche 
en poucos metros. 

O chasis amosa es-
tar moi ben deseñado 
e posto a punto, xa que 
transmitir este nivel de 

potencia a un só eixo (que 
amais é o directriz) é unha 
tarefa ben complicada. 

Moitos se pregunta-
rán, que sentido ten un 
coche que esteticamen-
te semella un WRC (máis 
aínda coa cor negra mate 
de todo os RS500), con 
Bacquets, suspensións fir-
mes, prendido por botón 
e prestacións propias dun 
vehículo de competición, 

para circular pola estrada? 
O sentido atopámosllo os 
apaixonados do automó-
bil... e só nós, xa que co 
sentido común por ban-
deira é evidente que se 
mercaría outro tipo de 
coche. Estaría moi ben ter 
no garaxe unha colección 
particular de coches “es-
peciais” e por suposto que 
aí estaría este Ford Focus 
RS500.



Calendario  
de  probas NOVEMBRO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1 de novembro Cto. España de Trial Indoor de Girona Trial Indoor Girona Girona España

2 de novembro Autocross Arteixo- Resistencia 2ª Cat. e outros eventos- Resist. Arteixo A Coruña España

2 de novembro Trial Infantil de Ourense Trial Infantil Ourense Ourense España

2 de novembro Cto. España de Supermotard de Albaida Supermotard Albaida Valencia España

2-3 de novembro Cto. Circuíto Clio/ Resistencia de Alcañiz Circuítos/ Resistencia Alcañiz Teruel España

3 de novembro Cto. España de Enduro de Valls de Torruella Enduro Valls de Torruella Barcelona España

3 de novembro G.P. Fórmula 1 (F1) de Abu Dabi Fórmula 1 (F1) Circuíto de Yas Marina Abu Dabi

3 de novembro Cto. España de Quadcross de Almenar Quadcross Almenar Lleida España

9-10 de novembro Cto. Circuíto F3/ GT/ GT Open de Catalunya Circuítos F3/ GT/ GT Open Catalunya España

9-10 de novembro Rali Botafumeiro Ralis Santiago de Compostela A Coruña España

10 de novembro Cto. Galego de Trial de Guláns Trial Guláns, Ponteareas Pontevedra España

10 de novembro Cto. España de Raid de Lorca Raid Lorca Murcia España

10 de novembro Cto. España Motocross de Almenar II Motocross Almenar Lleida España

10 de novembro Cto. Mundial de Velocidade -Moto GP- de Ricardo Tormo Velocidade Circuíto Ricardo Tormo Valencia España

10 de novembro Trofeo Galego de Resistencia Enduro de Portas Resistencia- Enduro Portas Pontevedra España

13-17 de novembro Rali de Gran Bretaña Ralis Gran Bretaña Gran Bretaña

15-16 de novembro Cto. Terra de Serón Terra Serón Almería España

16 de novembro Cto. España de Freestyle Freestyle *A confirmar *A confirmar España

16-17 de novembro Cto. Todoterreo da Baixa Andalucía Todoterreo Montilla Córdoba España

16-17 de novembro Rali Sur do Condado
2ª Categoría e outros 

eventos
Salvaterra de Miño Pontevedra España

17 de novembro Trofeo Nacional de Motocross MX50cc Motocross MX50cc Guardamar del Segura Alacante España

17 de novembro Cto. España Velocidade (CEV) Repsol Velocidade Circuíto C. Valenciana Ricardo Tormo Valencia España

17 de novembro G.P. Fórmula 1 (F1) de Estados Unidos Fórmula 1 (F1) Circuíto de Las Américas EE.UU.

17 de novembro Cto. España de Trial Colonia Cal Rosal Trial Cal Rosal Barcelona España

22-23 de novembro Rali Comunidade de Madrid-RACE Asfalto Madrid Madrid España

24 de novembro Cto. España de Raid de Requena Raid Requena Valencia España

24 de novembro G.P. Fórmula 1 (F1) de Brasil Fórmula 1 (F1)
Autódromo Jose Carlos Pace 

(Interlagos)
Brasil

24 de novembro Cto. España de Velocidade (CEV) Repsol Velocidade Circuíto de Jerez Cádiz España

30 nov. - 1 dec. Cto. Terra de Riolobos Terra Riolobos Cáceres España

30 nov. - 1 dec. Cto. Histórico Rutas Cántabras Históricos Cantabria España
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Aproveitando os derradei-
ros latexos do verán, a Aso-
ciación de Comerciantes 
Compostela Monumental or-
ganizou un dos eventos do 
motor con meirande parti-
cipación e público deste ano 
en Santiago. Os seareiros e 
turistas alternábanse á bei-
ra dos vehículos para facerse 
fotos únicas con eles. A pra-
za do Obradoiro era unha 
mostra de colorido e histo-

ria, todo cun récord de par-
ticipantes e de curiosos.

Un total de 90 automóbi-
les históricos, incluídos catro 
autobuses e dous vehículos 
militares da Segunda Guerra 
Mundial, deron a nota de cor 
ao centro histórico de San-
tiago de Compostela. Unhas 
18.000 persoas gozaron dun-
ha Xornada de Patrimonio que 
organizaron conxuntamente 
a asociación de comerciantes 

Compostela Monumental e o 
Automóbil Club de Galicia. As 
principais capitais de Europa 
levaban a cabo esta fin de se-
mana eventos semellantes 
para pór en valor o Patrimonio 
Histórico Europeo, a iniciativa 
da Federación Europea de Ve-
hículos Históricos. Unha boa 
idea que resultou ser moito 
máis participativa do que se 
agardaba inicialmente.

Automóbiles e autobuses 
de todas as décadas (den-
de o ano 1913) puidéronse 
admirar no centro histórico 
compostelán, na Praza do 
Obradoiro. Un lugar onde se 
estacionaron con amplitude 
para que todas as persoas in-
teresadas puidesen observar 
a gusto os estupendos exem-
plares alí presentados. Sería 
interesante, e difícil, cuanti-
ficar o número de fotos que 
se realizaron cos distintos ve-
hículos alí expostos. Nalgún 
modelo mesmo había que fa-
cer cola para agardar a quen-
da de pousado.

Unhas 18.000 persoas dé-
ronse cita ao longo de todo o 
día para presenciar no Obra-
doiro as Xornadas de Patri-
monio, amais de gozar dun 
espléndido día de verán.
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Unhas 18.000 persoas gozaron do evento na Praza do Obradoiro

III Concentración de Vehículos 
Históricos Compostela Monumental

Vehículos de todas as décadas e marcas formaron  
unha estupenda mostra na capital galega

a praza do obradoiro encheuse de historia sobre rodas

Que fermosura de colección de autobuses!
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Propietarios e 
vehículos

 A edición deste ano 
contou coa presen-
za dunha nutrida re-
presentación de Xoias 
Santiaguesas da auto-
moción mundial. Amais 
dos composteláns ilus-
tres, como o piloto de 
ralis luís Penido ou 
os clásicos, e incondi-
cionais: José antonio 
Fraga “Pichi”, Qui-
co Mosquera ou Mino 
iglesias, entre outros. 
Asemade, Manuel Caei-
ro, acudía con seis mo-
delos da marca Renault 
da súa colección parti-
cular (Renault NN, 4X4, 
Fregache, Alpine A 108, 
Alpine A 109 e o sen-
lleiro “4 latas”, de rabio-
sa actualidade ao ser 
o novo coche do Papa 
Francisco).

José antonio Fra-
ga “Pichi” presentou 
en sociedade a súa úl-
tima restauración, un 
Panhard Levassor do 
ano 1912. Quico Mos-
quera volveu amosar 
unha peza única, como 
é a súa Dodge Brother 
de 1914 ou Mino Igle-
sias quen acudiu co Au-
bur do ano 1935. Non 
faltaron á cita outros 
?santiagueses? ilustres 
como o Bugatti T44 de 
1925 de Fernando Gó-
mez Calviño levaba un 
Jaguar Mk IV de 1935 e 
varios MGB británicos, 
sen esquecer ao Ren-
ault Alpine A 109 dos 
irmáns Cancela.

Mención á parte 
merece a magnífica co-
lección de autobuses 
perfectamente restau-
rados que se expuxe-
ron no Obradoiro, un 
dos lugares máis foto-
grafados.

Unhas 18.000 per-
soas déronse cita ao 
longo de todo o día para 
presenciar no Obradoiro 
as Xornadas de Patrimo-
nio, amais de gozar dun 
espléndido día de verán.

“Pichi” Fraga non podía faltar a unha cita de clásicos compostelá

mino iglesias pousa ante o seu aubur do ano 1935

a foto co coche patrulla americano era imprescindible

o “4 latas” está de moda, aínda máis se se aparca no obradoiro
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o nacemento
O nacemento do Sim-

ca 1000 ten lugar en setem-
bro de 1961. O Simca 1000 

convértese desde o seu lan-
zamento no Salón do Au-
tomóbil de París no rival do 
Renault 8, que por aquel en-
tón tamén aparece no merca-
do substituíndo ao Dauphine. 
A aparición do Dauphine de 
Renault fixo conveniente que 
se pensase por parte dos res-
ponsables de Simca na substi-
tución do Aronde por un novo 
modelo competitivo con Ren-
ault e os seus modelos “todo 
atrás”. O deseño do Simca 
1000 estaba baseado no tipo 
imperante naqueles anos: 
motor e propulsión traseira. O 
seu creador -o italiano Mario 
Revelli de Beaumont- conci-
be unha pequena berlina con 
tres corpos de dimensións re-

ducidas e un deseño atractivo 
de aspecto cadrado, dotado 
de catro portas e catro asen-
tos cómodos que permitían 
desprazar a cinco persoas. Na 
parte dianteira dispuña dun 
xeitoso espazo para a equi-
paxe. A propulsión do mo-
delo era do tipo “todo atrás”, 
é dicir: co motor lonxitudi-
nal e a caixa de cambios for-
mando un conxunto situado 
no corpo traseiro. A súa cilin-
drada de 944 cc desenvolvía 
a potencia abonda para aca-
dar unha velocidade correcta 
para as estradas da época. Un 
consumo comedido pechaba 
unha oferta atractiva para a 
maioría dos seus potenciais 
clientes.

Ah! Outra innovación 
atractiva era a incorporación 
da panca de cambios no chan, 
que rachaba co esquema tra-
dicional da panca de cambios 
ao volante, empregada nos 
vehículos europeos e ameri-
canos tradicionais.

eduardo Barreiros, 
o Henry Ford galego

Eduardo Barreiros (Ou-
rense 1919- A Habana, Cuba 
1992). Este empresario galego, 
de orixe modesta e sen estu-
dos superiores, levantou un 
gran complexo industrial que 
contribuíu de xeito decisivo á 
industrialización de España. 
Comezou cun pequeno taller 
en Ourense e en 1954 fundou 
en Madrid a súa propia plan-

Dándolle a benvida ao 
outono, Sprint Motor segue 
reparando na caída das fo-
llas ou no que é o mesmo, 
no paso do tempo... Pois 
dende este espazo eliximos 
o pasado para falarmos del 
con feitura de coche. Nes-
te episodio que toca, colo-
camos o noso Retro-Visor 
apuntando directamente 
cara o Simca 1000, si, ese 
vehículo que de xeito irre-
mediábel irá ligado para a 
eternidade a esa canción 
dos 80 do grupo Os Inhu-
manos.

En 1958, cando o Dauphine de Renault substituía ao 4 cv, 
os enxeñeiros de Simca comezaban a traballar no suplente 
do Aronde. Mentres a competencia (Renault) deseñaba o R8, 
en Simca botaba a andar o estudo dun coche semellante, es-
tamos a falar do Simca 1000. Daquela, os coches cadrados 
estaban de moda e, de 1958 a 1960 fabricáronse diferentes 
prototipos e leváronse a cabo bosquexos do que ía ser o pri-
meiro Simca con motor traseiro. Respecto ao deseño, este foi 
encomendado ao italiano Mario Revelli de Beaumont quen 
ideou a feitura do Simca 1000.

Deste xeito nacía este Simca, para loitar contra o número 
1 en vendas en Francia naquela época, o Renault Dauphine. 
O Simca estivo listo o 1 de setembro de 1961 e Téodore Pi-
gozzi presentábao perante o público antes de expoñelo no 
Salón de París (unhas semanas máis tarde).

Simca 1000
Grande por dentro, pequeno por fóra

un Simca 1000 nunha imaxe da iniciativa circula Seguro

Retro-visorSprint Motor >>28



ta: Barreiros-Diésel, para fa-
bricar motores diésel con 
tecnoloxía propia. En 1963 a 
asociación con Chrysler lan-
zoulle a un protagonismo 
internacional. A obra de Ba-
rreiros segue presente hoxe 
no Centro de Produción do 
Grupo PSA Peugeot-Citroën 
e o que anteriormente foi 
Renault VIN, no actual com-
plexo industrial español na 
gran factoría de Villaverde 
(Madrid).

E que ten que ver Barrei-
ros co Simca 1000? Pois é 
na súa factoría Barreiros de 
onde saen os primeiros Si-
mca 1000 en Galicia. No ano 
1962 foi introducido o Sim-
ca 1000 dende Francia para 
a súa fabricación no noso 
país. As primeiras unidades 
equipaban un motor de 45 
cv SAE, modelo 1000 L re-
bautizado en España por 
Barreiros como: Standard 

(e o GLS aquí denominado 
GL). En maio do 66 presen-
tase o acabado GLE dota-
do de pintura metalizada, 
radio... E a versión poten-
ciada Conti Turismo Veloce 
que acadaba os 150 km/h a 
base de substituír a árbore 
de levas, o filtro de aire e o 
escape xunto con modifica-
cións na culata, no carbura-
dor e nas bielas.

Aos Simca 1000 fabrica-
dos en España por Eduar-
do Barreiros na súa factoría 
de Madrid montóuselles un 
motor algo máis potente, de 
50 cv SAE, pero coa mesma 
cilindrada de 944 cc. Desde 
ese ano e até o fin da súa 
produción, os Simca 1000 
foron achegando melloras 
para aumentar o seu rende-
mento, comodidade e fiabi-
lidade.

En 1964, Barreiros cedeu 
o 40% do capital de Barrei-

ros Diésel á americana Chrys-
ler Corporation, o socio forte 
que podía apoiar a expansión 
e os grandes investimentos 

da firma. Co acordo, iniciou-
se a produción dos turismos 
Dodge e Simca e a gama de 
camións Saeta.

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

A finais de 1965 o Simca 1000 é lanzado en España. O eslo-
gan empregado no lanzamento: “Cinco prazas con nervio”, 
non foi moi afortunado xa que a retranca popular sacoulle 
deseguido un alcume que non resultaba moi favorable: “O 
filete do pobre”. Cómpre dicir que o Renault 8 aparecera no 
mercado español uns meses antes. A estratexia comercial 
de ambos os modelos ía dirixida a captar un mercado de 
familias que se iniciaron no automóbil por mediación do 
Seat 600 e que a mediados dos anos sesenta estaban en 
posición de cambialo por un automóbil de mellores presta-
cións. A dualidade fíxose patente na publicidade, nas estra-
texias e mesmo nos propietarios que defendían con ardor 
a decisión de decantarse por un ou outro coche. Mesmo 
se chegaron a realizar versións deportivas do Simca 1000 
con motores potenciados polo prestixioso transformador 
Abarth. En 1969, a dirección que era de parafuso e sector 
desde o comezo, evoluciona para ser de cremalleira, máis 
precisa e segura. Un modelo posterior cun motor de 844 
cc (38 cv Din), un equipamento reducido e un prezo axei-
tado foi ofrecido co nome de Simca 900. Ao desaparecer o 
Simca 1000 -ben avanzados os anos setenta- levábanse fa-
bricadas en todo o mundo máis dun millón seiscentas mil 
unidades, das que 205.429 foran fabricados nas factorías 
españolas de Villaverde.

o noso coche deste mes, en exposición nunha imaxe de  mwanasimba

Características do Simca 1000
ano de presentación: 1964.
carrozaría: autoportante de chapa con catro portas. Número de 
prazas: catro. condución: volante á esquerda.
motor: gasolina. Lonxitudinal-Traseiro con 4 cilindros.  
cilindrada: 944 cc. diámetro: 68 mm. carreira: 65 mm. Potencia: 52 
cv SAE (42 cv DIN). refrixeración: por auga e anticonxelante en 
circuíto pechado. alimentación: carburador vertical monocor-
po 32. aceso: por bobina e distribuidor Delco. Xerador: dínamo. 
Batería de 12 v.
caixa de cambios: de catro velocidades e marcha atrás.  
Propulsión: Traseira. 
dirección: de parafuso e sector. Freos: Hidráulicos Dianteiros de 
Tambor, traseiros de Tambor.
Suspensión dianteira: Independente cunha ballesta transversal 
montada nun só punto con amortecedores hidráulicos tele-
scópicos e barra estabilizadora. Suspensión traseira: indepen-
dente con resortes e amortecedores hidráulicos telescópicos.
dimensións; longo: 3,84 m. ancho: 1,48 m. alto: 1,36 m. Batalla: 
2,22 m. Vía dianteira:  1,26 m. Vía traseira: 1,27 m. Peso: 785 kg.
Velocidade máxima: 122 km/h.
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Inédita manga do nacional de terra, desta volta non calendada inicialmente, e que disputou 
nas cercanías da vila de Ponferrada, no epicentro da comarca leonesa do Bierzo. 

Pons... para non variar ■ TeXTO | Redacción

■ FOTOS | spRinT MoToR

I Rali de Terra do Bierzo

Para non variar o guión escrito nas carreiras 
precedentes o equipo formado polos cataláns 
Xevi Pons e Xavier Amigo impuxo o seu EVO X, 
tendo a tiro de pedra un novo título, que podía 
estar rubricado na vindeira cita, na localidade 
almeriense de Serón.

Boa actuación de Álex Villanueva, que fixo 
valer a súa experiencia mundialista, para rema-
tar segundo, por diante de Viera, propietario 
este da primeira praza entre os coches de serie. 
Os treitos leoneses resultaron moi duros, aban-
donando máis da mitade dos participantes que 
tomaron a saída do rali. Entre os que puideron 
completar a xornada de competición estaban, 
entre outros, Enma Falcón, desta volta a mellor 
dos Ford Fiesta da Beca RMC ou Daniel Estévez, 
que liderou o apartado rexional. del cid e carrasco foros os mellores entre os pilotos do rexional

mala sorte para 
o equipo galego 
Ya-car, os seus 
coches tiveron 

que abandonar

a Beca rmc foi para unha muller, enma Falcón

Sprint Motor >>30 Bierzo



Dobre vía
mIgUel CUmBRAOS

Dúas, mellor ca unha. 
Durante algúns anos vi-
las importantes de Ga-
licia foron quen de ter 
dobre representación 
nos campionatos de Es-
paña de ralis. Foi o caso 
de Vigo, ofrecendo o Rías 
Baixas e unha manga de 
terra. Outro tanto fixeron 
Lugo ou Ourense, con ca-
rreiras sobre os dous ti-
pos de chan. E hai pouco 
tempo pasaba o mesmo 
con Ferrol, unha das pro-
bas na localidade veciña 
de Cabanas. Actualmen-
te, cousas da lóxica, prin-
cipalmente monetaria, 
debemos conformarnos 
con ese triunvirato ben 
establecido e instaura-
do que son os tres ralis 
galegos por excelencia 
do CER.

Nas terras veciñas do 
Bierzo –algúns falan con 
agarimo da quinta pro-
vincia galega, sen que 
os leoneses se enfaden– 
acaban de vivir en poucos 
meses unha experiencia 
semellante. Dicimos se-
mellante porque alá por 
xullo o seu emblemático 
rali sufriu a segunda ins-
pección do nacional de 
asfalto, despois de que 
en 2013 quedase fóra 
do calendario por razóns 
extradeportivas que non 
parecían moi lóxicas. 
Agora, os escudeiros do 
Bierzo, Repauto, dunha 
banda, e Bierzo Racing, 
da outra, ben apoiados 
economicamente por 
empresas e institucións 
da zona, optaron polo 
mesmo. De momento a 
realidade foi a terra, co as-
falto pendente, pero con 
visos de realidade. Deste 
xeito, e se as cousas cun-
den, a afección galega 
poderá ampliar as súas 
miras de ralis, ao máximo 
nivel nacional, a poucos 
quilómetros da fronteira 
natural desta comunida-
de autonóma veciña.

D E N D E  F Ó R A

o grupo N foi para o eVo X de Viera-Pérez

completa carreira de Álex Villanueva, segundo en terras leonesas

cuarta vitoria da tempada para Pons e amigo
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Todo, podiamos dicir, quedou 
na casa… do equipo Antalsis, pa-
trocinador dos irmáns Vallejo e 
de Luís Vilariño. Os lucenses, que 
acudían a este rali co seu habitual 
Porsche, levaron a vitoria, a tercei-
ra no certame galego do 2013, no 
derradeiro treito mercé a unha pi-
cada do citado Vilariño. E o de Pa-
las, co seu coñecido EVO, rematou 
segundo e proclamouse campión 
galego de ralis no presente exer-
cicio.

A manga ourensá, que afronta-
ba o segundo ano de vida, reunía 
unha nómina de noventa unida-
des para competir nun día soleado 
e outoñal. Pronto quedou decidi-
da, xa que no discurrir do segundo 
paso por Baldrey, cuarta especial 
do rali, Ares desllantaba dúas ro-
das e decidía seguir, provocando 
danos na suspensión que lle obri-
garon a abandoar. Vilariño tomou 
pois o mando, liderando a carreira 
ata a penúltima crono, onde a cita-
da picada fíxolle perder 48 segun-
dos e descender a segunda praza, 
resultado que lle chegaba para ser 
campión.

Na penúltima carreira da tem-
porada –no momento de escribir 
esta crónica non estaba confrir-
mada a celebración do Rali Bo-
tafumeiro– o terceiro chanzo do 
podio correspondeu ao Mitsubis-
hi de Jaime Castro, que precedeu a 
Bermúdez, o coruñés retrasado ta-
mén por desllantar unha roda pola 
mañá. Interesante, coma sempre, 
pelexa na opción Pirelli, onde esta 
vez venceu David González, rema-
tando segundo Silva, que sufriu di-
versos atrancos. Para o Lancer do 
equipo chantadino Rodríguez-Ló-
pez foi a vitoria entre os de serie, 
obtendo igualmente a sexta praza 
da xeral. Un total de cincuenta e 
un coches terminaron esta proba, 
que discurriu por estradas de Ou-
rense, Nogueira de Ramuín, Esgos 
e Maceda; entre os que non esta-
ban, entre outros, os pilotados por 
Carracedo, Toño Gómez ou Miguel 
Paredes. Iago Silva foi o mellor no 
Volante FGA, como fixeron Ángel 
Lago na opción Kumho e Pablo 
Pazó entre os históricos.
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V de Vallejo... 
de Vilariño... 
e de Vitoria

II Rali Ourense Ribeira Sacra

Boa perfomance de Jaime castro, terceiro co seu lancer

o local Silva liderou o Volante FGa

a vitoria entre os de serie foi para o mitsubishi de rodríguez e lópez
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o título galego do grupo N xa é cousa do lucense Silvaterceiro triunfo dos Vallejo no galego de ralis 2013

desta volta david González foi o mellor na variante Pirelli

dominio lucense na variante Kumho, onde mandou o 206 de lago-Barciela

Pazó e Seoane 
volveron a ser os 

mellores entre 
os Históricos
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Correndo, correndo...!
Novas da Competición

■ mIgUel CUmBRAOS | TexTo  ■ SPRInT mOTOR | FoTos

dEP. Carlos Couto, piloto orixinario de Vila de Cruces, e que faleceu 
dun problema coronoario no discurrir da XIV Subida a Escusa-Poio. 
Couto competía co seu novo Audi A4 ST, tendo detrás de si unha 
ben coñcedida traxectoria aos mandos de coches tan dispares 
como o Clio, 206, C2 ou Porsche 911. Dende Sprint Motor traslada-
mos todas as nosas condolencias a súa familia.

Decidido. O campionato de España de Ralis de asfalto quedou 
sentenciado trala disputa das citas asturianas Príncipe e Llanes. Os 
resultados acadados déronlle o título a Luis Monzón, que liderou 
todo ano, e venceu na primeira das probas, sendo o triunfo abso-
luto na segunda para o coruñés Víctor Senra, que se subía por pri-
meira vez ao chanzo máis alto do nacional.

Como agardado. 
Tan só necesitaba 
un punto o pilo-
to de Volkswagen 
Sébastien Ogier 
para proclamarse 
campión do mun-
do. Fíxoo no rali de 
casa, Francia, dis-
putado na rexión 
de Alsacia, onde 
na terceira xornada 
de competición foi 
quen de escaparse 
de Sordo e facerse 
coa vitoria... e o en-
torchado do Mun-
dial de ralis 2013.

tamén. Outro 
título que esta-
ba “cantado” era 
do Europeo de 
ralis, con novo 
look esta tem-
pada que ag-
ora dá os seus 
derradeiros co-
letazos. Recaeu 
en que o dom-
inou o checo 
de Skoda, Jan 
Kopecky, que 
o rubricou ven-
cendo co seu 
Skoda no rali 
de Croacia.

un máis. E van catro. O piloto francés Yvan Muller obtivo no traza-
do xaponés de Suzuka os puntos necesarios para proclamarse 
campión mundial de turismos, por cuarta vez na súa traxectoria. 
Michelisz e Coronel repartíronse as vitorias na pista nipona, onde 
o piloto de Chevrolet levantou unha nova coroa. No 2014 Muller 
defenderá as cores de Citroën nesta modalidade, facendo equipo 
con Sébastien Loeb.

a pesares de todo. A participación do compostelán Pedro Castañón 
Jr. na subida portuguesa De Moporto, válida para o campionato 
luso de montaña, non se saldou moi ben. Volveu dela co coche 
bastante danado por mor dunha forte saída de estrada por culpa 
dunhas adversas condicións climatolóxicas, o que pode condicio-
nar o resto das probas calendadas. Pese ao golpe o santiagués ob-
tivo a cuarta praza absoluta e a segunda entre os C2.
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laureados. Moitas recompensas para os pilotos galegos na última 
cita do nacional de autocrós, celebrada na localidade burgalesa de 
Miranda de Ebro. Dela volveu Calviño co tíulo absoluto na División 
1, onde o subcampionato foi para Juan Vilariño, obtendo a mesma 
recompensa Maikel Vilariño en Kartcrós.

decisiva. Así se presenta a última manga do portugués de ralis, o Ca-
sinos do Algarve, xa que nela se decidirá o título absoluto de pilotos. 
Na penúltima proba, o rali de Mortágua, inapelable vitoria do Skoda 
Fabia S200 do actual campión, o piloto de Açores Ricardo Moura.

Sen rival. E obtendo a cuarta vitoria do ano. Ponferrada acolleu 
unha manga nova do estatal de ralis de terra, onde o catalán Xevi 
Pons, baixo as cores da estrutura galega ACSM, non tivo rival. De-
sta volta o de Mitsubishi está a un paso de revalidar o título de 
campión de España, mérito que podería obter na seguinte carrei-
ra das dúas que quedan.

a primeira. Coroa que obtén o piloto de Audi Mike Rockenfeller. 
Foi o mellor no sempre espectacular campionato alemán de tur-
ismos no presente exercicio, sentenciando o certame na cita que 
tivo lugar na pista holandesa de Zaandvoort.

todo. Para Mitsubishi no campionato de España de Raids. Mercé aos 
resultados acadados na Bajas del Sur a firma dos diamantes levou o 
campionato, mentres que o título de pilotos recaeu en Recuenco.

Por segunda vez. O europeo de clásicos visitou a Costa Brava, onde 
o seu prestixioso rali tamén contaba para o nacional da modali-
dade. Na xeral do campionato continental o mellor volveu a ser o 
italiano “Pedro”, que xa vencera no 2012 co seu espectacular Lancia 
Rally 037. Dentro do estatal o mellor foi o melidense Jesús Ferreiro, 
que para a ocasión recuperaba o Ford Escort; proclamándose xa 
campión de España 2013 o equipo galego formado por Julio Borje 
e Lilo Barcia, aos mandos do seu coñecido Porsche.
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Experimenta un nivel único de conectividad con su innovador 
Sistema IntelliLink y descubre los motores más eficientes  
que hayamos construido jamás: 99 g. CO2/km.

opel.es

Gama Insignia: Consumo mixto (l/100 km): 3,7-8,1; Emisiones de CO2 (g/km): 99,0-189,0. 

CONECTADO A LO QUE 
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