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Citroën C4 Cactus
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cando alguén me pregunta 
cal é a mellor carreira do ca-
lendario ou que etapa seguir 
dunha gran volta ciclista, 
eu sempre lle respondo que 
desexa ver, ou que quere ato-
par cando vexa esa carreira. 
Porque cada carreira e cada 
etapa son totalmente distin-
tas. ademais dentro dunha 
carreira por etapas podemos 
encontrar etapas para todos 
os gustos: longas, de mon-
taña, contrarreloxo, chairas, 
que rematen en sprint ou en 
montaña.

■ MIguel del MORtIROlO | TexTo e FoTo

Hai persoas que cando co-
mezan a seguir o ciclismo pola 
televisión dime que é moi aburri-
do e que case nunca pasa nada 
interesante. Iso sucede porque 
se acende a televisión e se come-
za a ver unha carreira sen ter en 
conta factores como se esa eta-
pa e chaira, de montaña... agár-
dase que dende o principio se 
produzan ataques e haxa emo-
ción. Pero antes de nada hai que 
coñecer se esa etapa é de mon-
taña, porque hai máis opcións de 
que haxa ataques, ou se esa eta-
pa presenta algún punto com-
plicado no percorrido, porque 

iso fará que o pelotón se anime 
a atacar.

Hai moitas carreiras que son 
emocionantes durante dúas ou 
tres horas seguidas. carreiras 
como a Milán-San Remo, Tour 
de Flandes, París-Roubaix, Giro 
de Lombardía, Lieja-Bastogne-
Lieja… son probas que duran 
só un día, e por iso hai unha 
competitividade moi alta, ade-
mais estas corridas sempre 
teñen algunha dificultade en-
gadida como pavé (lastras), ou-
teiros, descensos... que fan que 
o pelotón se estire e se provo-
quen moitos cortes, ademais 
todo o mundo intenta estar nas 
primeiras posicións do pelotón 
cando cheguen as dificultades 
para non perder posicións. Isto 
fai que estas carreiras sexan moi 
emocionantes e recoméndollas 
a todas esas persoas que que-
ren empezar a ver ciclismo te-
levisado, porque teñen moita 
emoción e son moi amenas de 
ver.

Algo parecido sucede can-
do é o Mundial de Ciclismo 
ou os Campionatos de España 
porque o querer gañalos todo 
o mundo, isto xera que haxa un 
índice moito máis alto de ata-
ques e de nervios dentro do pe-
lotón o que fará que a carreira 
este moito máis viva.

Dentro dunha carreira de tres 
semanas tamén se poden encon-
trar etapas para todos os gustos. A 
moita xente que unha etapa con-
trarreloxo non lle chama a aten-
ción, pero é unha especialidade 
onde se necesita unha gran con-
centración e disciplina a hora de 
andar en bici, para manter a posi-
ción de contrareloxo. Cando se co-
ñece este feito enténdese o duro 
que é estar unha hora nunha pos-
tura incómoda; apréndese a valo-
rar estas etapas, que para moita 
xente son incluso moito máis du-
ras que etapas de montaña.

Para case todos os públicos 
as etapas máis vistosas son as de 
montaña con final en alto ou que 
rematan nun descenso vertixino-
so. Pero nestas etapas o espectá-
culo non está garantido, porque 
os corredores poden gardar forzas 
para outras xornadas ou ir tan xus-
tos de forzas que eviten un ata-
que. Hai unha máxima que di que 
“o importante non é o percorrido 
senón que os ciclistas queiran xo-
gar a ser ciclistas”, porque se eles 
non queren atacar por moi duro 
ou dificultoso que sexa o percorri-
do non hai espectáculo.

As etapas chairas moita xente 
non lle ve esa emoción que teñen 
as de montaña, pero nos últimos 
vinte quilómetros pásanse máis 
nervios no pelotón que cando 
se sube o Alpe d’Huez. Porque 
cando se está a subir un porto 
de montaña como o menciona-
do só uns dez corredores optan 
a vitoria final, e por iso non hai 

eses momentos de intranquilida-
de dentro do pelotón que poden 
xerar caídas. Pero en cambio nas 
etapas chairas isto non sucede, 
porque o índice de posibles ga-
ñadores de etapa crece e todo o 
mundo vai intentar sprintar para 
conseguir a vitoria. Nas etapas 
chairas é toda unha arte ver a un 
equipo comandar o pelotón du-
rante os últimos quilómetros. Ver 
como sitúan o seu mellor sprinter 
detrás dos gregarios, para que nos 
últimos douscentos metros lan-
ce o seu ataque e intente gañar 
a etapa.

As corridas dunha semana ta-
mén teñen ese punto de encan-
to, debido a que os ciclistas, ao 
ser poucos días de competición, 
teñen todas as súas forzas intac-
tas, e en cada etapa sempre se 
atacan, voltas como a de Portugal, 
California, Trentino, Cataluña... 
sempre teñen un alto índice de 
espectáculo.

Moita xente tamén me pre-
gunta cal é a mellor carreira para 
contemplar as paisaxes dun país 
ou dunha zona, e eu sempre res-
pondo que dende o Tour Down 
Under, que se disputa en xa-
neiro en Australia, ata o Giro de 
Lombardía, que se disputa en ou-
tubro en Italia, hai decenas de lu-
gares e países que te deixaran coa 
boca aberta. O ciclismo é un de-
porte global co que poderemos 
gozar de todos os recunchos do 
mundo.

A mellor carreira? Son todas, 
quedarse cunha soa é ser egoísta.

Cal é a mellor carreira?
A emoción do ciclismo e as súas estratexias
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■ eMIlIO blAncO | TexTo

o novo Plan PiVe 5 segue im-
pulsando as matriculacións en 
españa. os datos do mes pasado 
confirman a recuperación do 
segmento comercial grazas á 
boa marcha das vendas a parti-
culares. as matriculacións subi-
ron un 29,5 por cento en febreiro 
en Galicia, ó se comercializaren 
2.709 vehículos.

As vendas aumentaron en 
tódalas provincias. Os concesio-
narios da provincia da Coruña 
foron os que mellor comporta-
mento tiveron en febreiro, ó subir 
nun 37,2 por cento. As matricula-
cións incrementáronse un 24,7 en 

Pontevedra; un 23,5 en Ourense; e 
un 21,4 en Lugo. En números ab-
solutos, na Coruña vendéronse en 
febreiro 1.219 automóbiles novos; 
858, en Pontevedra; 328, en Lugo; 
e 304, en Ourense.

O mercado galego rexistrou 
o mes pasado unha maior suba 
porcentual en comparación co 
conxunto de España. As matricula-
cións españolas aumentaron nun 
17,8 por cento en febreiro, ó se co-
mercializaren 68.763 vehículos. 
Por comunidades, Estremadura 
liderou os avances cun incremen-
to dun 50 por cento. Pola contra, 
a Comunidade de Madrid pre-
sentou números negativos. Os 
concesionarios madrileños expe-
rimentaron unha caída dun 1,2.

Febreiro confirma a recuperación 
das vendas da automoción

As matriculacións subiron un 29 por cento en Galicia

Volkswagen liderou o mercado galego o mes pasado

Marcas
Volkswagen iniciou en positivo o ano en Galicia. 

A marca alemá mantén as boas vibracións coas que 
rematou 2013 e liderou as vendas no mercado ga-
lego durante o mes de febreiro. Os concesionarios 
de Volkswagen conseguiron matricular 268 vehícu-
los, aínda que seguidos moi de preto por Peugeot. A 
firma gala vendeu 260 coches. A medalla de bronce 
mensual foi para outra marca francesa -Renault-, que 
comercializou 219 automóbiles.

Os empresarios seguen confiando na recupera-
ción do mercado nos próximos meses grazas ós in-
centivos comerciais. O director de Comunicación de 
Anfac, David Barrientos, destaca que “o Plan PIVE 5 
continúa o seu ascenso imparable e leva ó mercado 
de turismos a rexistrar un incremento de dous díxitos 
no mes de febreiro, converténdose no mellor inicio 
de ano desde 2010”.

Mentres, o presidente de Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, afirma que “as boas cifras de vendas 
evidencian como os plans de axudas deben manter-
se ata que a curva económica da microeconomía se 
normalice”. Así mesmo, o presidente de Faconauto, 
Jaume Roura, percibe “máis confianza entre os com-
pradores, o que é un cambio de tendencia respecto 
ó que ocorría hai só uns meses”.

InformeSprint Motor >>4
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O mundo do automóbil parece que 
entrou nunha nova dimensión coa incor-
poración das novas tecnoloxías e novos 
competidores doutros ámbitos como a in-
formática, a electrónica, o software... Nos 
Estados Unidos estase desprazando esa ac-
tividade de Detroit a Silicon Valley. Hai que 
comezar dicindo que no futuro, segundo os 
expertos, o coche será eléctrico, automati-
zado e conectado. E aí ven esas empresas 
as súas posibilidades de incorporarse a ese 
mercado.

Ten todas as trazas de que a pouco de 
que se desenvolvan as novas tecnoloxías 
isto vai ser un cambio revolucionario. Si, e 
vai requirir unha certa axilidade por parte 
da industria. Haberá un día no que todos 
os produtos electrónicos estarán conecta-
dos a Internet. Estamos nese camiño cos 
smartphone. Xa hai distintos proxectos de 
grandes marcas como para mellorar a mo-
bilidade urbana, o consumo enerxético…

O mes pasado un xornalista lfacíalle 
unha pregunta sobre un dos seus produtos 
eléctricos a Rafael Prieto, director xeral de 
Peugeot España; concretamente preguntou-
lle: “Que agardan da furgoneta eléctrica?” A 
súa resposta foi: “Nunha cuestión estrita de 
mercado sempre quixemos ser moi cautos. 
A crise fixo que o desenvolvemento do ve-
hículo eléctrico non se producise á velocida-
de que todos quixésemos. Para que termine 
sendo unha realidade, a Administración ten 
que implicarse na creación de infraestrutu-
ras de carga. Igual que o automóbil de com-
bustión ten a súa rede de gasolineiras, o 
eléctrico necesita unha de electrolineiras. 
Ese proceso de investimento só pode face-
lo o que distribúe e vende a enerxía. Mais á 
marxe das cifras concretas, o vehículo eléc-
trico é outra das grandes bazas de Vigo. É un 
proxecto de alto compoñente tecnolóxico e 
España é un país falto de I+D+i, de aí a im-
portancia que supón que se apostase por 
Balaídos para a ensamblaxe e a produción 

mundial da furgoneta eléctrica. É un pro-
duto de futuro. Hoxe non teriamos vacinas 
para moitas cousas se alguén non se arris-
case a investigar”.

A pouco que analicemos a contesta-
ción de Rafael Prieto, podemos ver que un 
dos grandes fabricantes mundiais como é 
Peugeot, pertencente ao grupo PSA, ten 
claro que a crise parou o desenvolvemento 
destes vehículos. Así e todo, a confianza no 
futuro deles é plena. Pide a necesaria impli-
cación da Administración para darlle o pulo 
necesario para que os eléctricos se conver-
tan nun coche popular. Tanto o incremento 
de electrolineiras como dunha lexislación 
clara e concreta nas infraestruturas de dis-
tintos edificios públicos e privados será ne-
cesario para que os eléctricos empecen a 
despuntar nas vendas. Non podemos obviar 
que a formación de mecánicos-electricistas 
especializados nos novos modelos tamén 
constitúe outros dos retos destes vehículos.

A velocidade de incorporación das tec-
noloxías márcaa o desenvolvemento da tec-
noloxía e o mercado, a demanda. Estamos 
convencidos de que a mobilidade eléctrica 
vai chegar, pero, máis que como unha revo-
lución, como unha evolución.

Así e todo, os motores de combustión 
non van desaparecer dun día para outro. Ata 
2020 cremos que hai posibilidades de redu-
cir un 20% do consumo e as emisións ac-
tuais con tecnoloxías máis eficientes, como 
o downsizing, a turbocompresión, etcétera. 
En 2020 podemos estimar, polos datos de 
diversos fabricantes, que se venderán uns 
seis ou siete millóns de híbridos, uns tres 
millóns de híbridos enchufables e outros 
dous ou tres millóns de eléctricos. Entre 10 
e 15 millóns en total, que son unha porcen-
taxe moi baixa respecto a unhas vendas que 
se prevén para entón duns 100 millóns de 
automóbiles.

Mais os eléctricos, cargados de novida-
des futuristas, chegarán.

Eléctrico, automatizado e conectado. 
A inquedanza do futuro

EDITORIAL

c/ gómez ulla
santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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Bosch e Internet 
están conectando en 
rede aos vehículos
Bosch está convertendo o coche 
nun axente activo de Internet. 

Coa conexión en rede 
dos vehículos, Bosch 
mellora a comodida-

de, a seguridade e a eficiencia 
da mobilidade do futuro. Ao 
mesmo tempo, a empresa leva 
a fascinación do mundo dixital á 
estrada. O Grupo persegue con 
iso un triple obxectivo estratéxi-
co: Bosch leva Internet ao vehí-
culo para que se viva de forma 
intuitiva; proporciona funcións 
de asistencia con valor engadi-
do, e, ademais, conecta o coche 

coa infraestrutura de tráfico. Na 
actualidade, Bosch está parti-
cipando activamente en todos 
os campos necesarios da tec-
noloxía e fabrica xa as primeiras 
solucións en serie. No futuro, 
xurdirán novas funcións. Por 

exemplo, a chamada Realidade 
Aumentada conectará o mundo 
virtual co mundo real. O parabri-
sas converterase na pantalla cen-
tral e poñerá toda a información 
do vehículo e da súa contorna no 
campo visual do condutor.

Potentes presta-
cións e o sistema de 
infoentretemento 

máis avanzado: O motor de 
gasolina 1.6 ECOTEC Turbo 
Inxección Directa, de nova 
xeración, con 200 cv e 300 
Nm de par con overboost, 

fai do Zafira Tourer un dos 
monovolumes compactos 
máis potentes do mercado. 
O versátil monovolume ago-
ra ofrece infoentretemento 
personalizado co innovador 
sistema de infoentretemento 
IntelliLink, que integra moitas 
das funcións do Smartphone 
dentro do vehículo, conec-
tando ao condutor e aos pa-
saxeiros co mundo que os 
rodea. Este potente Opel 
con acabado Excellence, o 
avanzado sistema IntelliLink 
Navi 950, cámara de visión 
traseira, asistente avanzado 
de aparcamento e alerta de 
ángulo morto, está dispoñi-
ble polo asequible prezo de 
22.675 €. Calquera versión do 
Zafira Tourer pódese pedir co 
sistema IntelliLink.

Unha nova era ábre-
se nos transpor-
tes de Madrid coa 

inauguración da primeira 
“Metrolineira”, un punto de 
recarga para vehículos eléc-
tricos que aproveita a enerxía 
producida na freada dos trens 
do metro da cidade. Citroën 
cedeu as súas instalacións de 
Doutor Esquerdo para a im-
plantación desta infraestru-
tura, que permite recargas 
rápidas e, ata xuño, gratuí-
tas. O sistema “Train2Car” per-
mite aproveitar as reducións 
de velocidade dos trens do 
Metro de Madrid dotados de 
freada rexenerativa, transfor-
mando a enerxía cinética en 
eléctrica, que por medio de 
acumuladores, fai posible o 
seu aproveitamento para o 
súa reutilización na recarga 
de vehículos eléctricos.

Ford lanza a súa 
nova gama de vehí-
culos propulsados 

por Autogás (GLP), integrada 
polos modelos Fiesta, B-MAX, 
Focus e C-MAX. Estes mode-
los, que son idénticos aos 
seus homólogos movidos 
por combustibles convencio-
nais tanto en motorización 
como en comportamento di-
námico, tecnoloxía avanzada 
e máximos niveis de seguri-
dade, ofrecen unha redución 
substancial nas emisións de 
NOx e CO2 e unha maior au-
tonomía de combustible. 
Desta forma, se esgotase un 
combustible o vehículo pode 
funcionar sen ningún proble-
ma co outro. O resultado é 

unha autonomía estendida 
que, no caso de Ford, sitúase 
en todos os casos por enrriba 
dos 1.200 km e, que pode al-
canzar os 1.400 km no Focus.

Opel Zafira Tourer 200 cv

Fiesta 5 portas trend 1.4 Autogás (92 cv) 17.600 €
Fiesta 5 portas titanium 1.4 Autogás (92 cv) 19.350 €

b-MAX trend 1.4 Autogás (86 cv) 18.612 €
b-MAX titanium 1.4 Autogás (86 cv) 19.962 €

Focus 5 portas trend 1.6 Autogás (117 cv) 21.312 €
Focus 5 portas titanium 1.6 Autogás (117 cv) 22.812 €

c-MAX trend 1.6 Autogás (117 cv) 21.418 €
c-MAX titanium 1.6 Autogás (117 cv) 23.168 €

Prezos gama Ford autogás

Os autogás de Ford

6 Sprint Motor >> Novas



Maserati presentou en 
Xenebra o Alfieri, un 
concept 2+2 para ce-

lebrar o centenario da marca. 
O Alfieri baséase no bastidor 
do GranTurismo MC Stradale 

cunha batalla máis curta de 
24 cm. Polo tanto, ten unhas 
proporcións de auténtico su-
pervehículo. Ten unha lonxitu-
de de 4.590 mm, unha batalla 
de 2.700 mm, unha anchura 

de 1.930 mm e unha altura 
de 1.280 mm. Comparado co 
Maserati GranTurismo, o ta-
mén potente Alfieri presen-
ta algunhas diferenzas: é 29,1 
cm máis curto, 7,3 cm máis 
baixo e lixeiramente máis an-
cho que o actual Maserati de 
catro prazas.

Baixo a elegante carro-
zaría atópase a platafor-
ma cambio-diferencial do 
GranTurismo. A forza motriz 
do Alfieri radica no motor V8 
aspirado de 4,7 litros Made 
in Maranello que proporcio-
na 460 cv a 7.000 r.p.m. e 520 
Nm a 4.750 r.p.m.

Maserati Alfieri

Cincuenta anos des-
pois, a marca do 
Escorpión elixe de 

novo o escenario de Xenebra 
para facer debutar ao novo 
Abarth 695: 190 cv e 997 Kg 
aseguran ao “695 biposto” a 
mellor relación peso/poten-
cia (5,2 kg/cv) e a mellor acele-
ración (de 0 a 100 km/h en 5,9 
segundos) da categoría. Nace 
así o Abarth de estrada máis 
potente xamais construído.

Prestacións de su-
perdeportivo que se 

corresponden tamén con 
fiabilidade e seguridade: 
ABS, ESP e TTC, diferen-
cial autoblocante de discos 
e embragues, sistema de 
freos Brembo de derivación 
Racing, con discos diantei-
ros flotantes, ventilados e 
perforados (305X28mm) 
con pinzas dunha soa peza 
de catro pistóns (4X38mm). 
Ademais, o vehículo está 
provisto de amortecedores 
con regulación hidráulica 
en altura de Extreme Shox.

Abarth 695 biposto

Definido polo equi-
po de deseño como 
un “coche de compe-

tición para a estrada”, o novo 
Civic Type R Concept apun-
ta cara á que será unha nova 
era para a marca. A elegancia 
e o perfil aerodinámico reflic-
ten un coche deseñado para 
ser funcional e cun alto ren-
demento, á vez que mantén 
a estética dun automóbil de 

estrada co carácter distintivo 
do Type R.

Honda confirmou que o 
próximo Type R será o primeiro 
modelo en Europa equipado 
cun dos seus novos motores 
VTEC TURBO da serie Earth 
Dreams Technology. Este mo-
tor de 2 litros, inxección directa 
e turbo 4 cilindros está previs-
to que ofreza unha potencia 
de polo menos 280 cv.

Civic Type R Concept

Novas >> Sprint Motor 7



Alfa Romeo 4C Spider
Alfa Romeo foi a 
Xenebra co debut 
do preestreno do 

4C Spider, evolución con-
vertible do multigalardona-
do cupé. Presentouse cunha 
exclusiva carrozaría Branco 
Brillante Tricapa combinada 
cunha tapicería de coiro de 
alta calidade, barra antien-
vorco, alerón e marco do pa-
rabrisas de carbono. A capota 
de tea está en liña coa máis 
pura tradición Alfa Romeo. 
Ten un novo sistema de es-
cape central de dobre eta-
pa con terminais de titanio 
e carbono. Para “redondear” 
este modelo engadíronselle 
unhas novas pinas de aliaxe 
de diámetro diferente (18” e 
19”) fresadas a partir dun blo-
que único de aluminio. Cun 
motor turbo de gasolina de 
4 cilindros, unha cilindrada 
de 1.750 cc e un cambio au-
tomático TCT este modelo al-
canza os 100 km/h en só 4,5 
segundos.

 Volkswagen presen-
tou no Salón do 
Automóbil de 

Xenebra o prototipo T-ROC, un 
SUV compacto chamado a re-
volucionar o segmento co seu 
teito dobre desmontable, un 
novo deseño frontal e traseiro, 
un alto grao de versatilidade e 
a máis alta tecnoloxía aplicada 

á condución e o confort. Este 
prototipo, que se mostrou 
mundialmente no certame 
suizo, é un avance da nova 
gama SUV do fabricante 
germano.

A marca alemá avanza nes-
te prototipo as liñas dun futu-
ro SUV. O seu deseño destaca 
polo teito dobre desmontable 

e as cámaras integradas nos fa-
ros LED.

O T-ROC equipa o potente 
e eficiente motor turbodiésel 
2.0 TDI de 184 cv, que só conso-
me 4,9 l/100 km. Os instrumen-
tos e controis de climatización 
son completamente dixitais, e 
o sistema de infoentretemento 
é unha tablet portátil.

Rolls-Royce pre-
sentou no Salón de 
Xenebra o Ghost 

Series II. Ofrecido nunha 
discreta e meditada actual-
ización do aspecto exterior 
deste emblemático coche, o 
Ghost Series II ofrece os últi-
mos avances tecnolóxicos á 
crecente carteira de clientes 
de gran luxo, o que consolida 
a posición do Ghost como o 

coche “máis popular” na cat-
egoría de prezo de máis de 
200.000 euros.

O sistema de transmisión 
asistida por satélite utiliza a 
información do sistema GPS 
para ver máis aló do que ve 
o condutor; anticípase ao 
seu seguinte movemento 
baseándose na posición e 
no estilo de condución ac-
tual. Despois, en función 

da devandita información, 
selecciona a marcha máis 
adecuada da caixa de cam-
bios ZF de 8 velocidades do 
Ghost Series II, para garantir 
que o condutor sexa capaz 
de aproveitar toda a poten-
cia do motor Rolls-Royce V12 
biturbo de 6.600 cc e para 
asegurar unha experiencia 
de condución fluída e sen 
interrupcións.

❱❱ o museo da automoción de Salamanca  
sumou á súa colección unha nova 
peza, un dos coches que utilizou o Rei 
Xoán carlos I en diferentes actos insti-
tucionais. trátase dun Mercedes-benz 
560 Sel que é “único” por contar cun 
chasis ampliado, que lle permite 4 
prazas traseiras colocadas para verse 
as caras os seus pasaxeiros, un dese-
ño interior específico realizado en bé-
lxica e blindado con cristais de máis de 
4 cm de ancho e rodas macizas a pro-
ba de balas.

❱❱ Volvo presentará no Salón do automóbil  
de Xenebra o seu novo sistema de 
control ‘in car’, que está deseñado en 
torno a unha gran pantalla táctil, tipo 
tableta, que vai simplificar e mellorar 
a forma en que os condutores mane-
xan os seus automóbiles. A pantalla 
táctil substitúe a selección tradicio-
nal dos botóns e mandos na consola 
central por un panel de mandos lim-
po e elegante.

BreVeS

Rolls-Royce Ghost Series II

T-Roc, un futuro SUV

Sprint Motor >>8 Novas



O novo A3 Cabrio 
destaca pola súa 
construción lixeira, 

polos seus eficientes moto-
res e por incorporar os últimos 
avances en seguridade e asis-
tencia ao condutor, ademais 
de contar coa tecnoloxía máis 
vangardista en sistemas de 
conectividade, información e 
entretemento. Os prezos do 

Audi A3 Cabrio arrincan nos 
34.950 euros para a versión 
Attraction con motor 1.4 TFSI 
de 140 cv de potencia. O novo 
A3 Cabrio chegará aos conce-
sionarios na primavera.

Inicialmente ofrecerase 
con dous motores de gasolina 
(1.4 TFSI de 140 cv e 1.8 TFSI 
de 180 cv) e un diésel (2.0 TDI 
de 150 cv). A capota de lona é 

de tres capas, moi lixeira, que 
se acciona mediante un meca-
nismo electrohidráulico en só 
18 segundos; a capota acústi-
ca é opcional.

Contará con tres acaba-
dos, Attraction, Ambition e 
Ambiente; os prezos oscilan 
entre os 34.950 euros do 1.4 
TFSI e os 41.940 euros do 1.8 
TFSI.

A3 Cabrio,  
un convertible elegante

Compostela Monumental 
entregou o Renault Twingo 

da campaña de Nadal

Graciela García Riveira, ve-
ciña de San Pedro de Vilanova 
(Vedra), recibiu este mes no 
concesionario de Santiago de 
Compostela Renault e Dacia, 
Talleres Caeiro, o Renault 
Twingo da campaña de Nadal 
de Compostela Monumental. 
No acto, ademais da gañadora, 
estiveron presentes José Carlos 
Freije, Xerente de Renault e 
Dacia Caeiro, José Manuel Bello 
Rey, Presidente de Compostela 
Monumental e Santiago Rey de 
Joyería Alameda.
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A principal novidade é 
que estrea en Europa 
o sistema Sync2 que 

permite xestionar o sistema de 
entretemento, climatización, na-
vegación por satélite e disposi-
tivos conectados con ordes de 
voz directas e naturais. O Ford 
Focus 2014 amosa un carácter 
deportivo, con grella horizontal 

e un interior inspirado en coches 
de competición. Os consumos 
baixan cos novos motores: ata un 
19% en diésel e un 17% en gaso-
lina. O propulsor de gasolina é o 
EcoBoost 1.5 de 150cv e 180cv 
e o diésel TDCi 1.5 desenvólve-
se con 95cv e 120cv. Amais, in-
corpora novidades tecnolóxicas 
como o Perpendicular Parking, 

tecnoloxía de estacionamento 
sen mans; o Active Park Assist 
que localiza aparcamento e guía 
o coche na manobra e o Park Out 
Assist que axuda aos condutores 

a saír dun aparcamento en pa-
ralelo. A versión 2014 do coche 
de pasaxeiros máis vendido do 
mundo chegará a España des-
pois do verán.

Co fin de ofrecer un 
aspecto máis diná-
mico e maior equipa-

mento, a firma alemá propón 
novos paquetes nas series es-
peciais Advanced edition e S 
Line edition. A primeira am-
plía a dispoñibilidade dos 
equipamentos Essence e 
Técnico&Navegación ás ver-
sións con motor 3.0 TDI de 
204cv. Isto significa sumar 
sen custe adicional, entre ou-
tros, o control de velocidade 

de cruceiro, Bluetooth, pinas 
de 17 polgadas e 6 radios, fa-
ros xenon, sistema de aparca-
mento e navegador. A serie S 
Line ofrécese en tódolos mo-
tores TDI de gasóleo tanto na 
berlina como na familiar A6 
Avant. Inclúe todo o equipa-
mento dos Advanced edition 
e engade asentos deportivos, 
volante deportivo multifun-
ción e pinas de 18 polga-
das. O prezo final sobe 2.000 
euros.

Mini Clubman Concept
Presentado no Salón 
de Xenebra é unha 
nova proposta para 

un segmento automobilísti-
co superior. Con dimensións 
ampliadas, 26 centímetros 
máis longo e 17 máis ancho 
que o actual Mini Clubman, o 
habitáculo ofrece máis espa-
zo e os acabados maior valor 
con cores e materiais de ca-
lidade. Respecta a expresión 
clásica dos coches da marca 

buscando elegancia. No exte-
rior, mantén a grella hexago-
nal, o Side Scuttel para apoiar 
os espellos retrovisores, o 
Black Band, os faros e pilotos 
posteriores elípticos e a porta 
traseira de dúas ás Splitdoor. 
No interior, destaca o Center 
Instrument cunha nova inter-
faz de usuario para unha ex-
periencia interactiva. Catro 
portas e cinco asentos para 
un estilo de vida activo.

Novo Ford Focus

Series especiais do Audi A6
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Mercedes-Benz GLA
O GLA completa a oferta dos SUV 
da marca que suma cinco series de 
modelos. Compacto, pensado para 

ser manexado na cidade e na estrada, si-
túase na alta gama e ofrece posibilidades 
de persoalización con tres liñas de equipa-
mento «Style», «Urban» e «AMG Line». O 
GLA é o primeiro SUV de Mercedes-Benz 

que ofrece a tracción integral 4Matic de 
nova xeración, con distribución variable do 
par motor. A escala de potencia dos propul-
sores de gasolina de 1,6 e 2,0 litros de ci-
lindrada esténdese desde os 156cv do GLA 
200 ata os 211cv do GLA 250. Nos diésel o 
GLA 200 CDI ten unha potencia de 136cv e 
o GLA 220 CDI desenvolve 170cv.

Moda e automóbil unidos
Os deseñadores de Seat e 
Mango fusionan a súa crea-
tividade para dar vida ao 

novo Mii by Mango, unha edición 
especial do modelo urbano da mar-
ca española. O resultado é un utilita-
rio dotado de tecnoloxía e equipado 
con cores, tecidos e acabados de 
tendencia. Dispoñible en versión de 
3 e 5 portas, presume de estar espe-
cialmente pensado para as mulleres 
ao incluír un gancho para o bolso e 
un espello no parasol do condutor, 
entre outros accesorios.

Citroën C1 SWISS&ME
 O novo concept de Citroën ofrece múltiples posibilidades de ser transforma-
do e personalizado ao gusto do seu propietario. Trátase dun modelo urbano, 
pensado para a circulación nas cidades, con prestacións que resaltan o seu di-

namismo: os pasos de roda ensanchados, taloneira específica, neumáticos máis gran-
des e unha saída de escape central con paragolpes traseiros. O Salón do Automóbil de 
Xenebra serviu de escenario de presentación en primicia mundial e permitiu observar 
o labor realizado nos grafismos e nas cores, cunha carrozaría en branco anacarado con 
teito vermello, representando a bandeira suíza. 
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O Bulli xubílase
O modelo máis anti-

go dos actuais Vehículos 
Comerciais de Volkswagen 
desaparece do mercado 
despois de 56 anos de pro-
dución.Da factoría de Río 
de Xaneiro, a única que aín-
da o fabricaba, detivo a liña 
de montaxe cando cumpría 
1,12 millóns de unidades 
realizadas. O Volkswagen 
Bulli, T2, Kombi ou “o avó” 
seguía tendo demanda pero 

non cumpría coa normativa 
de seguridade e emisións. A 
gama dos coches comerciais 
da marca comezara en 1957 
co T1 e seguiu en 1975 co T2, 
ambos convertidos en clási-
cos do automóbil. Os 1.200 
coches da última produción 
ofrecen características exclu-
sivas, cun interior con acaba-
dos de luxo e elementos de 
deseño con reminiscencias 
do pasado.

Subaru WRX STI
Outra novidade presentada en Xenebra é a cuarta 

xeración da icona deportiva de Subaru. O WRX STI me-
llora as prestacións co motor Boxer Turbo de 305cv, con 
baixo centro de gravidade e tracción integral permanen-
te simétrica. Ademais, presenta un novo deseño exterior 
e interior que amplía o habitáculo. A casa nipona amo-
sou tamén o coche de competición baseado no STI de 
rúa, que participará na carreira de resistencia 24 horas 
de Nurbürgring, onde gañou no 2011 e 2012 e rematou 
segundo no 2013.

❱❱ o Parlamento europeo deu luz verde á  
implantación obrigatoria a partir do 
1 de outubro de 2015 do dispositivo 
“ecall” ou chamada de urxencia nos 
turismos novos na ue. este disposi-
tivo chama de forma automática ao 
112 se hai un accidente.

❱❱ Gas Gas alcanzou un acordo con moto italia,  
antiga Husqvarna, para adquirir a súa 
tecnoloxía de motores de dous e catro 
tempos. O acordo inclúe a transferen-
cia e a integración da tecnoloxía no 
departamento de innovación e desen-
volvemento de gas gas, permitíndolle 
así fabricar na súa fábrica de girona 
motores de 2 e 4 tempos, producidos 
anteriormente por Husqvarna.

❱❱ Honda está planeando deixar de fabricar  
o seu modelo de turismo híbrido Insight 
a finais deste mes. lanzado en 1999, o 
Insight foi a resposta ao Prius de toyo-
ta, o primeiro híbrido fabricado en serie 
que fora lanzado dous anos antes.

❱❱ a empresa donostiarra Vicomtech iK4  
desenvolveu, en cooperación cun consor-
cio de empresas europeas, un sistema de 
sensores de baixo prezo que, axustados a 
distintos formatos de vehículos, permi-
ten aos automóbiles circular sen condu-
tor. estes dispositivos permitirán abaratar 
a produción dos coches sen piloto.

❱❱ un de cada catro condutores españois  
foi sancionado en 2013, segundo unha 
enquisa realizada pola Ocu entre auto-
mobilistas de entre 18 e 65 anos. este cú-
mulo de sancións, cunhas cuantías consi-
deradas “desmedidas” polos condutores, 
significaron un ingreso para o estado de 
658 millóns de euros, o que supón unha 
media de 129 euros por condutor.

BreVeS

Novo CitroëN C1

O novo C1 pretende dar so-
lucións de mobilidade urbana 
en versión berlina e converti-
ble. Estará dispoñible en 3 e 5 
portas, con dimensións com-
pactas, dotado de axilidade 
e con aspecto dinámico gra-
zas á nova silueta Airscape e 
aos faros redondos. O deseño 

exterior pode personalizarse 
con oito cores e a carrozaría 
ofrécense en dúas tonalidades, 
cun interior colorido tamén. O 
C1 incorpora tecnoloxías úti-
les para compatibilizar o uso 
da pantalla táctil co smartpho-
ne, acceso e arranque mans li-
bres, cámara de marcha atrás 
e sistema de axuda á saída en 
pendente Hill Assist de serie. 

Os motores de gasolina de úl-
tima xeración permiten bos 
niveis de consumo e de emi-
sións: o VTi 68 Airdream con 
caixa de cambios manual de 
5 velocidades con función de 
desprazamento automático 
en manobra e o propulsor VTi 
82 de 3 cilindros de gasolina e 
82cv, logrando un consumo de 
4,3 l/100km.
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O centenario

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

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

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

www.senrasport.com

¡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



Unha edición comple-
tamente nova dun clá-
sico moderno está a 

piques de ocupar o escenario: 
o Audi TT e Audi TTS presen-
táronse como primicia mun-
dial no Salón de Xenebra. A 
terceira xeración do deporti-
vo compacto volve ser cativa-
dora, co seu deseño emocional 
e as súas calidades dinámicas. 

O novo TT Coupé caracterízase 
polo uso de tecnoloxías inno-
vadoras no seu motor e no seu 
cadro de mandos, incluíndo o 
Audi virtual cockpit.

No novo Audi TT, a tracción 
permanente ás catro rodas 
quattro proporciona estabili-
dade e tracción adicionais.

A marca dos catro aros 
ofrece o novo TT e TTS con tres 

motores de catro cilindros, to-
dos eles con turbocompresor e 
inxección directa, e potencias 
entre 184 cv (135 kW) e 310 

cv (228 kW). Os dous motores 
TFSI de gasolina e o TDI com-
binan potencia e eficiencia. O 
sistema Start&Stop é de serie.

Nissan BladeGlider concept
Mostrado ao público 
europeo por primei-
ra vez en Xenebra, o 

impresionante concept-car 
BladeGlider desafía a concep-
ción existente ata agora do 
deseño dun coche deportivo 
de altas prestacións. Inspirado 
polo innovador ZEOD RC Zero 
Emission on Demand de com-
petición, que está previsto 
que tome parte nas 24 Horas 
de Le Mans de 2014 baixo a 
normativa do Box 56, o 

BladeGlider ten un deseño ra-
dical cunha vía dianteira es-
treita que crea unha distintiva 
forma de á delta cando se ob-
serva cenitalmente. 

Cunha distribución de pe-
sos perfecta froito da disposi-
ción das baterías de ións de 
litio e dos motores entre as 
rodas traseiras, o BladeGlider 
optimiza a entrega de poten-
cia cunha significativa redu-
ción das tensións na parte 
dianteira.

Novo Audi TT

 O Nismo RS presen-
touse no Salón de 
Xenebra, con máis po-

tencia, un chasis reaxustado e 
reforzado, freos dimensiona-
dos e equipamento extra. O 
Nismo RS aproveita a base do 
coñecido Juke Nismo para cre-
ar unha versión extrema.

Aproveitando a ampla 
experiencia de Nismo nas 
competicións, o avanzado 
motor Nismo RS DIG-T de 1,6 
litros retocouse para aumen-
tar a potencia de 200 cv a 218 
cv mentres que a cifra de par 
das versións con tracción dian-
teira e cambio manual pasa de 
250 a 280 Nm. Para asegurar 

que o chasis será capaz de 
trasladar ese par suplemen-
tario ao asfalto, as versións 
2WD engaden un Diferencial 
de Deslizamento Limitado 
mecánico (LSD) ao seu eixe 
dianteiro motriz.

O LSD non é necesario nas 
versións de catro rodas motri-
ces que dispoñen do sistema 
de Tracción Integral Sensible 
ao Par All Mode 4x4-i, a caixa 
de cambios automática Nissan 
Xtronic e 250 Nm de par. As 
versións Xtronic dispoñen de 
serie de levas ao volante para 
xestionar manualmente as oito 
marchas do modo manual do 
cambio.

Juke Nismo RS
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O grupo PSA Citroën-
Peugeot arrastra un 
pesado lastre financei-

ro acumulado nos últimos 
anos. A crise da automoción 
estalle pasando unha especial 
factura á compañía francesa, 
que ten claros intereses en 
Galicia. En 2012 tivo récord ne-
gativo de resultados, ó perder 
5.008 millóns de euros. O exer-
cicio de 2013 tamén se pechou 
en números vermellos. A boa 
nova (ou menos mala) é que 
PSA conseguiu o ano pasado 
reducir significativamente as 
perdas para rematar cun sal-
do negativo de 2.317 millóns, 
coa división automobilística 
en regresión. A causa princi-
pal: o mal comportamento das 
vendas en Europa, tradicio-
nal mercado de PSA. En total, 
Citroën-Peugeot  comerciali-
zou un cinco por cento menos 
de vehículos, con 2,8 millóns 
de unidades en todo o mundo. 
A todo iso hai que engadirlle 
unha débeda de 4.150 millóns, 
difícil de enxugar cos actuais 
balances de resultados.

Como consecuencia 
de todo isto, PSA acaba de 

aprobar unha ampliación de 
capital para gañar en liquidez 
e para darlles entrada como 
accionanistas ó seu tradicio-
nal socio chinés Dongfeng 
e ó Estado francés. A opera-
ción, en varias fases, rompe a 
hexemonía da familia Peugeot 
como socio principal e supón 
un cambio fundamental na es-
trutura da compañía. Peugeot, 
Dongfeng e o Estado francés 
pasarán a ter un máximo dun 
14 por cento cada un cando o 
proceso estea rematado. É im-
portante a entrada no capital 

de Dongfeng, o segundo fa-
bricante da China. Ten expe-
riencia industrial no sector e 
cartos para investir. Ámbolos 
construtores crearán unha fi-
lial común para vender coches 
no resto de Asia e noutros mer-
cados emerxentes. Reforzarán, 
ademais, as súas posibilida-
des comerciais co lanzamen-
to de dous ou tres modelos 
novos cada ano.  Pero mati-
zaría a opinión maioritaria de 
que Dongfeng salva a PSA. 
Partindo da base de que iso é 
certo, os chineses invisten para 

gañar e confían nas posibilida-
des de Citroën-Peugeot como 
marcas de referencia a nivel 
global. O primeiro obxectivo 
do novo presidente executi-
vo de PSA, o portugués Carlos 
Tavares, será recuperar a es-
tabilidade económica no ano 
2016, dando case por sentado 
que 2014 e 2015 serán novos 
exercicios de perdas. Difícil, 
si. Imposible, non. Dependerá 
moito dos sempre incertos 
mercados emerxentes.

É que consecuencias te-
rán os cambios para a fábri-
ca de Vigo? A priori, ningún 
ou ningún malo. A planta de 
Balaídos aumentou neste ini-
cio de 2014 a súa produción 
en cen unidades ata as 1.850, 
coincidindo coa saída ó mer-
cado das novas furgonetas 
eléctricas que se fan en exclu-
siva mundial en Vigo. O direc-
tor xeral de Peugeot España, 
Rafael Prieto, asegura que a 
fábrica galega é clave para a 
marca e soubo gañar o seu 
espazo. Pero advirte de que 
non se pode caer na auto-
compracencia. A soga aperta. 
Esperemos que non afogue.

A Asociación Española 
da Estrada cre que as 
marcas viais de 39.000 

quilómetros da rede viaria nece-
sitan ser repintadas, ben porque 
a cor desapareceu polo paso dos 
vehículos ou porque se desgas-
tou o seu material retrorreflec-
tor que permite a súa visión de 
noite. Segundo a “Radiografía da 
rede viaria española 2013-2014”,  
na rede de estradas do Estado é 
preciso repintar 4.600 quilóme-
tros de estradas. No caso da rede 
dependente das comunidades 
autónomas a cifra é de 34.000 
quilómetros.

Neste estudo –que se fai 
cada dous anos- suspende 
nesta ocasión o estado en 
que se atopa a señalización 
horizontal en 18 de cada 100 
quilómetros do conxunto da 
malla viaria do Estado, e en 36 
quilómetros de cada 100 das 
estradas autonómicas.

Na opinión desta asocia-
ción, a sinalización horizon-
tal é un dos elementos do 

equipamento viario que gar-
da maior relación coa segu-
ridade e a comodidade dos 
desprazamentos. Respecto 
diso, destaca que, recentes 
investigacións realizadas en 
Estados Unidos e Holanda, 
revelaron que pintar mar-
cas viarias en estradas que 

carecen delas reduce os ac-
cidentes nun 36%. Así, se se 
pinta a marca viaria nos bor-
dos da calzada pode supoñer 
un descenso dos sinistros de 
ata un 66% e se se repasase 
só o eixe, de ata un 36%.

A auditoría fíxose nos 
meses de xullo e agosto 

de 2013 por unha ducia de 
avaliadores que percorre-
ron ao redor de 3.000 trei-
tos, de 100 metros cada 
un, tanto na rede de es-
tradas do Estado como na 
dependente das comuni-
dades autónomas e das 
deputacións.

A rede viaria necesita unha man de pintura

A soga aperta a PSA

■ eMIlIO blAncO | TexTo
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Fiat 500L Trekking
Espazo vital
Se vostede é desas persoas que 
necesita o seu propio espazo vital 
este pode ser o seu coche.  
A primeira impresión do condutor 
nada máis ocupar o seu posto no 
Fiat 500L Trekking é a de flotar no 
seu espazo interior, non se vai rozar 
con nada nin con ninguén.

■ AntÓn PeReIRA | TexTo      
■ XuRXO SObRInO | FoTos
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Grazas ao concesiona-
rio oficial Fiat en Santiago de 
Compostela, Breacar, puide-
mos coñecer máis polo miudo 
este espazoso automóbil. Se al-
gún dos nosos lectores ou lecto-
ras necesita máis espazo e máis 
prazas ten a opción de escoller 
o Fiat 500L con sete asentos que 
é algo máis longo que a versión 
probada. O Trekking é un vehícu-
lo que gaña moito ao conduci-
lo, as súas impresións son moito 
máis positivas do que podemos 
agardar cando o vemos estático 
na exposición do concesionario.

Para complacer aos condu-
tores máis aventureiros e des-
enfadados, o fabricante italiano 
realizou as versións Trekking. 
Partindo dos 500L realizouse un 
traballo moi bo no que se refi-
re ao plano estético, gañando 
en deportividade sen perder un 
ápice de personalidade. Ao na-
tural é un modelo que resulta 
bastante atractivo e proba diso 
foi que na sesión fotográfica ou 
onde o aparcamos foron moi-
tos os curiosos e curiosas que 
se achegaron a botarlle unha 
ollada.

Con respecto ao modelo 
500L engadíronse uns paragol-
pes específicos, pinas de aliaxe 
“diamantadas”, molduras late-
rais exclusivas en aceiro cepilla-
do, manetas de portas satinadas, 
paquete cromado exterior e a 
suspensión sobre-elevada un 10 
por cento. En Fiat deixaron moi 
claro que non é un todocamiño, 
pero si pode permitirse o luxo 
de circular por camiños con me-
llores garantías de éxito grazas 
a esa maior altura e ao empre-
go de pneumáticos mixtos M S 
desenvolvidos para esta versión.
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A primeira impresión 

do condutor nada máis 
ocupar o seu posto no 
Fiat 500L Trekking é a 

de flotar no seu espazo 
interior
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No interior conserva 
o deseño xeral do 500L 
pero recibe pequenas 
pinceladas para marcar 
as distancias. Por exem-
plo, os tapizados son es-
pecíficos, aparecen os 
pedais de aluminio e 
certos guarnecidos que 
transmiten maior sensa-
ción de calidade. O dese-
ño do freo de man e do 
pomo do cambio son moi 
grandes, algo que conta 
con defensores e detrac-
tores. Nós sentímonos a 
gusto con ambos.

INTERIOR

O Fiat 500L Trekking véndese cun equi-
pamento bastante completo. De serie in-
clúen o paquete estético exterior, as pinas 
de 17 polgadas, faros antinéboa, volante 
multifunción forrado en pel, catro eleva-
lunas eléctricos, pechadura centralizada 
con mando, ordenador de viaxe, seis air-
bag, ESP, ABS, TTC, sensores de aparcamen-
to posteriores, aire acondicionado, sistema 
UConnect con pantalla táctil de cinco pol-
gadas, bluetooth, USB e asistente ao arrin-
que en pendentes. Ademais do catálogo 
de accesorios Mopar, o 500L Trekking pode 
solicitarse con teito solar panorámico fixo 
ou deslizante, con asentos térmicos, clima-
tizador automático, navegador ou airbag 
de xeonllos, entre outros.

EQUIPAMENTO



Ficha

motor: 1.6 16v Multijet II
cilindrada: 1.598 cc

estrutura: 4 cilindros en liña
inxección: electrónica directa common Rail

Potencia máxima en cv / rpm: 105 / 3.750
Par motor en Nm cee / rpm: 320 / 1.750

tracción: dianteira con traction+
caixa de velocidades: manual

Número de velocidades: 6
Freos dianteiros / traseiros:  

discos ventilados / discos macizos
Sistema Start&Stop: Si

lonxitude total: 4.270 mm
Número de prazas: 5

Volume maleteiro (litros): 412
combustible: gasóleo

capacidade do depósito: 50 litros

tÉcNica
o maleteiro é amplo 

e cómodo para cargar 
vultos grazas a unha 

plataforma baixa
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O propulsor do modelo 
probado é o coñecido 1.6 
MJT de 105 cabalos, que in-
corpora un cambio manual 
de seis velocidades e o siste-
ma Stop&Start de arrinque/
parada do motor.

Arrincamos e percorri-
mos paseniñamente a capi-
tal de Galicia de norte a sur, 
o 500L Trekking condúcese 
como calquera outro 500L, 
só notamos unha posición 
lixeiramente máis alta; a visi-
bilidade en xeral é boa cara a 
todos os ángulos aínda que 
dependendo da estatura do 
piloto os montantes dian-
teiros poden resultar algo 
molestos. En cidade des-
envólvese comodamente, 
o sistema Stop&Start axu-
dará a mellorar o consumo 
de combustible. O mullido 
dos asentos é un pouco duro 
pero en estrada e viaxes 

longas agradécese. A suxe-
ción dos asentos é correcta 
a condición de que non co-
llamos curvas enalzadas en 
“plan rali”.

Respecto ao 500L as ver-
sións Trekking contan cun 
tarado de suspensión máis 
duro que trata de conter 
as oscilaciones da carroza-
ría cando chegan as curvas. 
Hai que ter presente que 
eses 145 milímetros de al-
tura libre ao chan poderían 
influír na resposta en treitos 
virados se lledamos “moita 
cana”.

En vías rápidas, os 105 ca-
balos do motor 1.6 Multijet 
parecéronnos suficientes 
para mover con certa axili-
dade o peso do Trekking. O 
seu propulsor con cambio de 
seis marchas responde ben 
dende baixas revolucións. 
A quinta e a sexta darannos 

un gran desafogo en autoes-
tradas ou autovías. En estra-
das secundarias o Fiat 500L 
Trekking condúcese ben, 
responde correctamente ao 
que se espera dun vehícu-
lo con vocación familiar. O 
tacto da dirección é bo en 
comparación coas últimas 
que probaramos do Grupo 
Fiat, pero segue faltándolle 
un pouco máis de precisión 
para o noso gusto. Resaltar 
a estupenda función City, 
fai que a dirección sexa moi 
agradable en cidade.

En xeral este italiano 
cumprirá as expectativas do 
cliente práctico, que quere 
un vehículo amplo e cun bo 
maleteiro, todo iso adereza-
do cunha calidade de rea-
lización máis que correcta. 
Debemos lembrar que nos 
sorprendeu, para ben, o es-
pazo nas prazas posteriores 

e o seu maleteiro amplo e 
cómodo de cargar (plata-
forma de carga baixa). Como 
detalle dicir que o navega-
dor ten unha pantalla pe-
quena, pero calcula ben as 
rutas e se te equivocas busca 
unha alternativa nun tempo 
razoable.

Como conclusión pode-
mos dicir que é un coche 
cunha clara vocación fami-
liar con moitas posibilidades 
de carga e de modularidade. 
O seu sistema Traction Plus 
deixaranos facer algunha 
incursión off-road sen gran-
des pretensións. Unha po-
sibilidade que a máis dun 
“explorador” de seguro que 
lle agradará. O consumo 
mixto homologado polo fa-
bricante é de 4,7 litros aos 
100 quilómetros, algo que 
está encadrado dentro do 
razonable.

EN MARCHA

Por outra banda, os 
Trekking tamén reciben 
suspensións con tarado es-
pecífico e o sistema Traction 
Plus que mellora a adheren-
cia en condicións adversas. 
O sistema Traction Plus pó-
dese accionar dende un bo-
tón no interior e mellora a 
capacidade de adherencia 
cando unha roda esvara, 
xogando co reparto do par 
(freando aquela roda que 
non ten adherencia).

TRACTION PLUS



Prezos

Pirelli Diablo Supercorsa SP
O Pirelli Diablo Supercorsa SP recibiu outro recoñecemento 

da súa superioridade e liderado indiscutible no segmento dos 
pneumáticos de competición para uso en estrada. Esta cuberta 
foi seleccionada por Honda, en medidas 120/70 ZR17 diante e 
190/50 ZR17 detrás, como equipamento de serie para a CBR1000 
RR Fireblade SP, o novo modelo de Honda que abandera a cate-
goría Supersport.

O último membro da familia Diablo de Pirelli foi confirmado 
unha vez máis como a primeira opción para as motocicletas de-
portivas de altas prestacións, lanzadas ao mercado nos últimos 
meses.

O Diablo Supercorsa SP xa é o pneumático de serie de motoci-
cletas Supersport como a BMW HP4, a Ducati 1199 Panigale (nas 
versións estándar, S e R) e a 899 Panigale, a Aprilia RSV4 Factory e 
a RSV4 R, así como motocicletas do segmento naked, como a MV 
Agusta Brutale 1090 RR e a Triumph Speed Tripla R.

Ducati Monster 1200
Tras máis de 20 anos de historia, a tercei-

ra xeración da Ducati Monster chega ao noso 
mercado. A nova Monster 1200 conserva 
toda a esencia que fixo da Ducati Monster 
unha icona do motociclismo, sendo a gran 
novidade da súa terceira xeración unhas no-
vas dotes de funcionalidade, confort e segu-
ridade sen precedentes.

Os principais puntos de venda Ducati te-
rán estes modelos nos seus establecementos 
a partir deste mes.

Terremoto, concesionario oficial 
Vespa en Santiago de Compostela, 
acaba de recibir unha unidade da ex-
clusiva Vespa 946. Só hai 946 unida-
des para 946 exclusivos clientes en 
todo o mundo. Unha homenaxe da 
marca ao seu mítico modelo.

A Vespa 946 herda do modelo ori-
xinal unha estrutura autoportante 
que a fai, coa súa carrozaría en acei-
ro soldado e aluminio, máis lixeira e 
aerodinámica. Dende o soporte do 
asento ás insercións dos paneis la-
terais, cada centímetro posúe unha 
excelencia nos detalles que atraen á 

vista. Cada detalle agocha unha elec-
ción e referencia ao estilo do made 
in Italy, un enfoque artesanal cunha 
dimensión futurista.

O motor é un monocilíndrico 
de 125 cc de 4 tempos. A inxección 
electrónica, distribución de 3 vál-
vulas, redución da fricción e me-
llora na dinámica de fluídos, 
reducen drasticamente o consu-
mo e as emisións. Este modelo 
vén cunha instrumentación to-
talmente dixital, faros de tec-
noloxía FULL LED, freos ABS e 
control de tracción ASR.

Vespa 946, exclusiva para 946 vespistas

Dúas rodasSprint Motor >>20



Airbump®
Os Airbump® encarnan o obxectivo fundamental 

do deseño: asociar o estilo coa función. Integrados 
nos flancos e nos paragolpes, os Airbump®s estru-
turan de xeito gráfico o deseño depurado e limpo 
do C4 Cactus. Dispoñibles en catro cores (Negra, 
Gris, Duna e Chocolate), multiplican as posibilida-
des de personalización asociándose ás 10 cores 
de carrozaría dispoñibles e aos 3 universos inte-
riores (Harmonía Interior Gris, Harmonía Interior 
Habana e Harmonía Interior Purple). Estes elemen-
tos aportan unha protección real contra as agresións 
do día a día.

Acompañar ao cliente dende a compra á revenda
Como as ofertas de telefonía móbil, a marca gala propón aos 

clientes do C4 Cactus solucións de compra en forma de cota men-
sual ou por quilómetro (segundo países). Esta oferta, única no 

mercado, permite cubrir todos os gastos durante a duración 
do contrato a excepción do carburante: financiamento, 

seguro e mantemento. Por un montante mensual fixo, 
o cliente ten a posibilidade de decidir o nivel de aca-
bado do seu coche (equipamientos, motorización...) 
e o nivel de servizo que realmente necesita sen supe-
rar o seu orzamento (tipo de cobertura, fórmula todo 

incluído ou en función da quilometraxe percorrida).

■ XAbIeR VIlARIñO | TexTo      
■ cItROën PReSS | FoTos

Así, o C4 Cactus incorpo-
ra os Airbump®, unha innova-
ción de Citroën útil, estética e 

personalizable, que reforza o 
deseño e protexe a carrozaría. 
Este vehículo tamén incorpo-
ra unha interfaz de condución 
100% dixital e 100% intuitiva que 

ofrece un posto de condución 
amplo e conectado, cos mandos 
agrupados ao redor dunha pan-
talla táctil de 7 polgadas de serie.

No apartado de confort, 
destacan os amplos asentos 
dianteiros, cun deseño inspi-
rado nos sofás, mentres que o 
airbag do acompañante en tei-
to (Tecnoloxía Airbag In Roof), 
unha exclusiva mundial, ofrece 
ao pasaxeiro dianteiro máis espa-
zo e volume para levar obxectos. 
Para rematar, o teito acristalado 
panorámico con alta protección 

térmica inunda de luz o habitá-
culo pero sen sufrir os efectos da 
calor.

Outro dos puntos fortes do 
C4 Cactus é a redución dos cus-
tos de utilización eliminando o 
superfluo, asociando unha pla-
taforma optimizada con moto-
res eficientes de última xeración. 
Este modelo pesa 200 kg menos 
que un Citroën C4, co que se 
consegue conxugar agrado de 
condución con consumos de 
carburante reducidos, 3,2 l/100 
km na versión diésel.

O mundo cambia e as expectativas dos consumi-
dores evolucionan cada vez máis rápido. Citroën 
enfróntase a este reto propoñendo unha alternativa 
real ás berlinas compactas: o Citroën C4 Cactus. Nun 
segmento C moi concorrido, no que parece que todo 
está inventado, o C4 Cactus distínguese polo seu 
deseño único, que conxuga o práctico co estético.

Citroën C4 Cactus
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A Coruña, Santiago e Vigo pro-
moven o uso do coche com-
partido entre a comunidade 
universitaria. 

➜ A Universidade de 
Santiago de Compostela dis-
pón dun programa de fomen-
to de hábitos de mobilidade 
respectuosos co medio am-
biente. Segundo a entidade, 
o grao medio de ocupación 

dos automóbiles que entran 
no seu campus é de 1,5 per-
soas, unha cifra que queren 
incrementar co uso desta fe-
rramenta que permite ra-
cionalizar o uso do coche. A 
iniciativa xorde logo da rea-
lización dunha enquisa na 
que o 77% dos condutores se 
amosaron dispostos a com-
partilo con outros membros 
da comunidade que realiza-
ran un percorrido similar na 
mesma franxa horaria. O plan 
está aberto tamén ó persoal 
da universidade.  

➜ Baixo o lema, CHEO, POR 
FAVOR, a Universidade de 
Vigo desenvolve unha inicia-
tiva de coche compartido coa 
que quere reducir o número 
de vehículos que se despra-
zan aos tres campus: Ourense, 
Vigo e Pontevedra. Segundo 
as estatísticas que manexa a 
institución, nos últimos anos, 
circulan 9.000 coches polos 
seus campus e o 75% cun só 

ocupante. Isto provoca satu-
ración nos estacionamentos 
e   consumo alto de combus-
tible o que repercute na de-
gradación do medio ambiente 
e  dificulta a vida diaria do 
alumnado. 
➜ A Oficina de Medio 
Ambiente da Universidade 
da Coruña, animada polo 
éxito do sistema noutros cen-
tros españois, decidiu sumarse 
á proposta da web www.bla-
blacar.es para que os estudan-
tes dos campus de Ferrol e da 
Coruña poidan compartir co-
che para desprazarse aos cen-
tros de estudo.

O coche compartido
a diario saen á estrada 1.000 millóns de coches en todo o 
mundo. É un medio de transporte cómodo, que nos dá liberda-
de porque se adapta ás nosas necesidades de viaxe pero que, a 
fin de mes, pásalle factura aos nosos petos e, a longo prazo, ao 
medio ambiente. 

■ ROcíO PeReIRA | TexTo      
■ SPRInt MOtOR | FoTos

A primeira alternativa na 
que pensamos en troques de 
usar o automóbil é o transpor-
te público, pero cando non é 
posible facelo, podemos optar 
polo coche compartido: viaxar 
con outras persoas sufragan-
do o custo entre todos. Non é 
algo novo no seo dalgunhas 
empresas, onde o persoal fai 
quendas para conducir ata o 
lugar de traballo. Pero como 
movemento, o carsharing 

(compartir coche) vai máis alá 
porque pon en contacto per-
soas descoñecidas a través de 
plataformas na rede.

unha alternativa barata,
ecolóxica e intelixente

A crise económica está 
transformando algúns hábitos 
sociais e a tendencia dos auto-
móbiles multiusuario enmár-
canse na filosofía do consumo 
colaborativo, que supón un 
cambio de mentalidade e de 
modelo de gasto máis orien-
tado ao “usar” e non tanto ao 
“posuír”. Deste xeito, apos-
ta por un consumo eficiente, 
sostible e responsable co me-
dio ambiente. 

Segundo os cálculos 
da plataforma Bluemove 
Carsharing os usuarios do co-
che compartido gastan unha 

media de 80 euros mensuais, 
fronte aos 500 que gasta o 
propietario dun coche. Os ex-
pertos neste ámbito aseguran 
que será un dos cambios no 
transporte dos próximos anos 
porque será preciso harmoni-
zar as cidades, combinando o 
uso do transporte público e a 
bicicleta nelas e reducir a pe-
gada do CO2 e a contamina-
ción acústica. 

o coche compartido 
en cifras 

Compartir coche é unha 
práctica frecuente en moi-
tos países de Europa, onde 
se percibe como unha alter-
nativa de mobilidade e que 
suma 900.000 usuarios a nivel 
mundial. Calcúlase que está 
presente en 600 cidades de 
18 países en catro continen-
tes, cunha  flota de máis de 
30.000 vehículos. En Europa 
hai 250 cidades sumadas ao 
carsharing e 10.000 vehícu-
los. Alemaña. Austria, Bélxica, 
Holanda, Reino Unido, Suíza, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Italia, Noruega, Suecia e 
España son algúns dos paí-
ses onde funciona. Con todo, 
Suíza é un dos máis avanzados 

nesta materia, sendo Zürich a 
primeira cidade do mundo no 
uso dos automóbiles con máis 
dun usuario.

 É unha 
alternativa 
frecuente en países 
europeos, pola que 
podemos optar 
tamén en  
Galicia.

Unha solución para a mobilidade

Unha alternativa para os universitarios galegos

Compartir 
coche permite 
aforrar, ao dividir 
gastos con 
outros 
pasaxeiros, e 
protexe o medio 
ambiente porque 
reducimos a  
contaminación.
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Webs para compartir coche
•	 www.carpooling.es é una rede europea de viaxes que trans-

porta a máis dun millón de persoas ao mes e conta con web 
en España. Presume de que grazas ao seu servizo de coche 
compartido casaron 16 parellas. 

•	 www.blablacar.es funciona como unha rede social que pon 
en contacto a máis de 2,7 millóns de persoas entre conduto-
res e pasaxeiros de toda Europa. Dispón do servizo específico 
de campus para a universidade. 

•	 www.amovens.com é unha empresa española que preten-
de que a reserva de praza nun coche privado se poida facer 
do mesmo xeito que a compra dun billete de tren ou avión. 
Con catro anos de experiencia, suma máis de 50.000 usuarios 
rexistrados. 

•	 www.roadsharing.com/es é unha plataforma de orixe ita-
liana que conecta persoas que queren compartir coche con 
aquelas interesadas na mesma ruta a nivel internacional.

•	 www.shareling.es ofrece dúas alternativas de uso: pasaxei-
ros que non teñen coche e quere desprazarse e condutores 
que poden levar a alguén nas prazas libres. A información 
das viaxes complétase con datos de hoteis dos lugares de 
destino. 

•	 www.compartir.org é unha iniciativa pública configurada 
como unha rede de municipios, empresas e organismos que 
fomentan o servizo de compartir coche. Os concellos de Lugo, 
A Coruña e Vilagarcía da Arousa forman parte da plataforma.

•	 www.viajamosjuntos.com funciona dende o ano 2004 e 
céntrase en España e na Arxentina con participación de usua-
rios que buscan praza nun coche e de condutores que ofre-
cen prazas libres para desprazamentos. 

A importancia de revisar o filtro antipolen
O filtro antipolen é un dos 
elementos que máis adoi-
tan descoidar os conduto-

res. É certo que nalgúns modelos 
era un recambio caro, pero o seu 
prezo baixou considerablemen-
te nos últimos anos e adoita ser 
unha peza moi doada de substi-
tuír. En calquera caso, non cambiar 
este elemento nos prazos apropia-
dos pode provocar problemas de 
saúde, para ti e para o teu coche. 
Un filtro deste tipo en mal estado 
pode carrexarnos máis problemas 
dos que imaxinamos, ata aínda 
que non sexamos alérxicos.

O tráfico rodado levanta unha 
enorme cantidade de partículas 
que se atopan pousadas sobre o 
asfalto ao pasar os pneumáticos 
sobre elas, isto fai que, á altura da 
entrada de aire do sistema de cli-
matización do coche, haxa unha 
elevada concentración de partí-
culas potencialmente perxudiciais 
para a saúde. Estas substancias te-
ñen unha elevada incidencia non 
só nos problemas respiratorios, 
senón tamén para os ollos, provo-
cando picores, cansazo e favore-
cendo a aparición de problemas 
de conxuntivitis.

Este filtro evita que entre po e 
partículas no interior do coche e 
ademais axuda a manter limpos 
os condutos do aire acondiciona-
do, evitando así a proliferación nos 
mesmos de ácaros e bacterias, al-
gunhas delas tan perigosas como 
a lexionela. Por iso é importante 
substituír o filtro antipolen do teu 
coche e non está de máis realizar 
unha limpeza e desinfección dos 

condutos de aireación. Un filtro an-
tipolen sucio pode saír moi caro, 
xa que o paso de aire está cada 
vez máis obstruído e o sistema de 
climatización comeza a funcionar 
mal. Isto xera varios problemas, 
os máis importantes segundo 
Autocasion.com son:

Aumenta o consumo de com-
bustible: ao estar o filtro tapona-
do, como hai pouco caudal de aire, 
para manternos frescos no verán, 
e quentiños no inverno, o sistema 
de climatización ten que traballar 
máis forzado, o cal esixe un maior 
consumo de enerxía.

Ventilador queimado: ao cir-
cular peor o aire e ter que traba-
llar máis forzado, é máis probable 
que acabemos tendo problemas 
co motor eléctrico do ventilador. 
O problema non vén directamente 
porque teña que virar máis rápido, 
senón porque un filtro obstruído 
non deixa pasar aire, pero si des-
prende parte da suciedade que 
ten acumulada. Ese lixo agarrota 
os coxinetes do motor do ventila-
dor, que se gripa e se queima. Esta 
avaría pode custar entre 200 e 800 
euros.

Evaporador do aire acondi-
cionado: o evaporador é o lugar 
onde se xera frío no sistema de aire 
acondicionado. É un radiador que 
no seu interior un fluído pasa de 
líquido a gas. Este cambio de es-
tado absorbe calor. Se o filtro per-
mite pasar suciedade pode chegar 
a obstruírse tamén o evaporador, 
perforándose por corrosión. A súa 
susbtitución pode custar entre 500 
e 1.200 euros.

Conceptos:  
carpooling e carsharing

O carsharing non im-
plica necesariamente que o 
condutor sexa o propietario 
do vehículo. Hai flotas de co-
ches que poden alugarse para 
compartir traxectos con máis 
xente. Pode darse entre coñe-
cidos, como é o caso de com-
pañeiros de traballo, ou entre 
persoas descoñecidas.

No carpooling a persoa 
propietaria dun coche privado 

pon as prazas sobrantes ao 
dispor de outras persoas que 
realicen un traxecto igual ou 
similar. Comparten gastos de 
combustible e protexen o me-
dio ambiente, evitan a satura-
ción de tráfico nas cidades e, 
ademais, coñecen xente nova.  

Tamén se denomina “au-
tomóbiles multiusuario” e é 
unha alternativa que utilizan 
algunhas empresas para tras-
ladar os empregados aos seus 
posto de traballo.
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Calendario  
de  probas ABRIL  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3-6 de abril Rali de Portugal Ralis Algarve Portugal

4-6 de abril XXX Rali de Noia - Cto. Galego de Rallis Ralis Noia A Coruña España

5 de abril Copa Galega de Trial Clásicas - Arteixo Trial clásicas Arteixo A Coruña España

5 de abril Copa Galega Trial Infantil Trial Arteixo A Coruña España

5-6 de abril Cto. Mundial de Enduro - Solsona Enduro Solsona Lleida España

6 de abril Cto. Galego de Enduro - O Pino Enduro O Pino A Coruña España

6 de abril Cto. Galego de Trial - Arteixo Trial Arteixo A Coruña España

6 de abril G.P. Fórmula 1 Bahrein Fórmula 1 (F1) Circuíto de Shakir Bahrein 

6 de abril Cto. España Motocross - Valverde del Camino Motocross Valverde del Camino Huelva España

6 de abril Cto. España Velocidade - Xerez Velocidade Circuíto de Xerez Xerez da Fronteira Cádiz 

6 de abril Mundial de Turismos - GP Marrocos Turismos Marrakech Marrocos

12 de abril IV Autocross Viduedo Autocross Cea Ourense España

12-13 de abril Cto. España Autocross - Lleida Autocross Circuíto de Lleida Lleida España

12-13 de abril XX Karting A Magdalena Karting Forcarei Pontevedra España

13 de abril G.P. Américas Motociclismo Motociclismo Circuíto das Américas Austin EE.UU.

13 de abril Carreira Superbikes Motorland 2014 Superbikes Circuito Motorland - Alcañiz Teruel España

13 de abril Mundial de Motocross Motocross Arco di Trento Italia

13 de abril Mundial Outdoor Outdoor Maldon Australia

13 de abril Cto. De Aragón Motocross de Quinto Motocross Huesca Huesca España

19-20 de abril G.P. Fórmula 1 China Fórmula 1 (F1) Circuíto de Shangai China

19-20 de abril Copa de España de Velocidade Velocidade Circuit d´Alcarrás Lleida España

20 de abril Copa Galega de Trial Clásicas - Vilagarcía Trial clásicas Vilagarcía de Arousa Pontevedra España

20 de abril Copa Galega de Trial Infantil de Vilagarcía Trial Infantil Vilagarcía de Arousa Pontevedra España

20 de abril Copa de España de Velocidade Clásicas - Alcarrás Vel./Vel. Clásicas Circuit d´Alcarrás Lleida España

25-26 de abril Ralli de Terra Concello de Curtis Ralis de terra Curtis A Coruña España

25-27 de abril G.P Arxentina de Motociclismo Mundial Motos Autódromo Termas de Río Hondo Arxentina

25-27 de abril Cto. Andalucía Motonáutica Motonáutica Marbella Málaga España

26 de abril Cto. España Supermotard Supermotard Alcalá del Río Sevilla España

26 de abril Copa de España de Trial Clásicas - Sigüenza Trial clásicas Sigüenza Guadalajara España

26 de abril 4 Ralli Ecolóxico de Galicia 2ª Cat. e outros eventos Sen confirmar Sen confirmar España

26-27 de abril 2 Subida Terra de Lemos Montaña Monforte de Lemos Lugo España

26-27 de abril Mundial Outdoor Outdoor Motegi Xapón

26-27 de abril Cto. España Ralis Hisóricos - II Gran Canaria Historic Rali Ralis históricos Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria España

27 de abril 6 Slalom de Muros Slalom Muros A Coruña España

27 de abril Cto. Galego Enduro - Santiago Enduro Santiago de Compostela A Coruña España

27 de abril Cto. España Enduro - Santiago Enduro Santiago de Compostela A Coruña España

27 de abril Carreira de Superbikes - Holanda Superbikes Assen Holanda

27 de abril Cto. Galego de Velocidade Braga 1 Velocidade Braga Portugal

27 de abril Cto. España Motocross - El Molar Motocross El Molar Madrid España
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■ AntÓn PeReIRA | TexTo  e IlusTracIón

Os roubos sempre son un encor-
dio por distintos motivos, cando es-
tes ocorren no noso automóbil entón 
pode complicarse moitísimo máis, 
polos danos materiais do substraí-
do, polos estragos ocasionados po-
los ladróns (rotura de vidros, danos...) 
ou pola “perda” de documentación do 
vehículo. Nos últimos anos no noso 
país aumentaron de xeito significa-
tivo o roubo de coches, ata que en 
2012 se rexistraron máis de 55.000 
automóbiles roubados segundo esta-
tísticas da Dirección Xeral de Tráfico. 
E ademais dos roubos de coches en 
si, prodúcense con moita frecuencia 
furtos de cousas que se quedan den-
tro, creando danos no vehículo e pa-
pelame e problemas aos propietarios 
cos seus respectivos seguros.

Podemos ser moi precavidos 
para evitar que o noso vehículo 
sexa roubado, pero iso non nos li-
bra da posibilidade de que o noso 
coche sexa o elixido polos ladróns. 
Por exemplo, aparcar na medida dos 
posible en zonas transitadas e ilumi-
nadas ou en aparcadoiros vixiados, 
non deixar o coche no mesmo sitio 
moitos días, non deixar nada valio-
so dentro ou que o pareza, deixar 
subidas as ventás e as portas ben 
pechadas... e ata levar antirroubos 
instalados no automóbil ou terlle 
posta unha alarma.

Tanto se nos roubaron o coche ou algún 
obxecto que levemos dentro, o primeiro que 
debemos facer é poñer a correspondente de-
nuncia na comisaría de policía máis próxima 
ou se é posible por teléfono. Canto antes me-
llor, porque desta forma poderiamos evitar 
que os ladróns fuxan con el, ou que o escon-
dan antes de que as autoridades o atopen.

Esta denuncia provocará a alarma in-
mediata do sistema, tanto en toda España, 
como na Unión Europea. Iso si, nunca de-
bemos esquecer de dar os máximos deta-
lles posibles do vehículo, a cor e a matrícula 
serán de moita axuda, os detalles que se 
acheguen sobre marcas que teña o coche, 
adhesivos e ata aboladuras facilitarán as cou-
sas. Despois de comunicarllo á policía te-
remos que poñernos en contacto coa nosa 
aseguradora. E a non ser que teñamos un se-
guro básico a terceiros, cubriranos a perda 
do coche. Iso si, ten que ter menos de dous 
anos de antigüidade para que nos paguen 
o valor do coche novo. Se ten máis anos pa-
garannos o valor venal do automóbil no mo-
mento do roubo.

Se o coche non aparece nunha semana, 
é mellor que o deamos de baixa temporal 
en Tráfico. Se aparece despois, como o mo-
tivo da baixa temporal é un roubo, non terá 
ningún custo se lle facilitamos a Tráfico a 
denuncia realizada, ademais da documen-
tación do propio coche. Se finalmente non 
aparece, hai que dalo de baixa definitiva.

O éxito dun automóbil míde-
se moitas veces polas súas vendas. 
Se un modelo é moi vendido é que 
gusta á xente, iso está claro. Así e 
todo, e desgraciadamente, tamén 
podemos medir o “triunfo” dun mo-
delo concreto se atendemos ao ‘de-
mandado’ que está polos ladróns.

Aínda que se adoita pensar que 
os coches de luxo, os SUV e os tode-
terreo son os modelos máis desexa-
dos polos ladróns, o certo é que o 
automóbil máis roubado no último 
ano foi o Seat León, seguido de pre-
to polo Volkswagen Golf e o BMW 
Serie 3. Un estudo de “Línea Directa” 
asegura, ademais, que os cacos non 
buscan modelos recentemente es-
treados e que son os que oscilan 
entre os tres e os seis anos de anit-
güidade os máis cotizados.

En 2012 roubáronse 55.000 automóbiles
Que facer se temos un contratempo 

cos amigos do alleo?

Os modelos “máis queridos” polos cacos

Roubos nos coches, unha epidemia da crise

1. Seat león
2. Volkswagen golf

3. bMW Serie 3
4. Seat Ibiza

5. Volkswagen Passat

6. Renault Megane
7. Audi A4

8. Ford escort
9. Ford Fiesta
10. Ford Focus

a lista na que nunca desea-
rás que estea o teu coche

  Deixar cousas 
á vista no interior do 
automóbil é tentar á 
sorte

  se o coche non 
aparece nunha semana, 
é mellor que o deamos 
de baixa temporal en 
Tráfico

todas as versións do Seat león 
son as preferidas dos ladróns
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■ RedAccIÓn | TexTo      
■ cItROën PReSS | FoTos

c4 e c6 familiares
No ano 1928 Citroën am-

plía a súa gama de modelos co 
C4, que substitúe ao B14G, e 
co C6 que é o primeiro da mar-
ca con motor de 6 cilindros. 
Non é casualidade; a empresa 
quería chegar a unha cliente-
la máis acomodada. Así, lanza 
varias carrozarías sobre a base 
destes modelos, pero as ver-
sións familiares resultaron es-
pecialmente valoradas. O C4 
fabricouse ata 1934 e o C6 ata 
1933. Desde o ano 2001, nun-
ha particular volta atrás á no-
menclatura, Citroën retoma a 
letra C para bautizar os mode-
los C3, C4 e C5.

rosalie
É un símbolo dos anos 

30, chamado así pola marca 
que bateu a “PetitRosalie”, un 
Tipo8 que percorreu 300.000 
quilómetros en 134 días no 
aeródromo francés de Linas-
Montlhéry. Ten a honra de 
ser o último automóbil li-
xeiro de propulsión da casa. 
Producíronse moitas varian-
tes e as familiares ofrecían ata 
8 prazas. 

traction avant
É un símbolo do período 

de Entreguerras; unha épo-
ca na que os coches eran pro-
pulsados normalmente polo 
eixe traseiro. Pero o Traction 
Avant, cunha aerodinámica 

moi estudada, ofrecía un com-
portamento descoñecido ata 
entón que permitía o mane-
xo, axilidade e estabilidade. 
Convenceu ao gran público, 
tamén coas versións fami-
liares que podía levar ata 8 
pasaxeiros. 

ami 6 Break
Presentouse no Salón de 

París de 1964 e deriva da ber-
lina Ami 6, que foi un modelo 
destacado na Francia dos anos 
60. Diferenciábase dos outros 
da época polo seu perfil atípi-
co cunha lúa traseira invertida. 
A versión Break, que conserva 
estas características, coñeceu-
se en España como 3cv e, a ver-
sión posterior, como Citroën 
Dynam. Os modelos Tourisme 

e Confort 4 ou 5 prazas sinalan 
o seu carácter familiar. Foi o co-
che máis vendido en Francia 
en 1966 e ata 1969 entregáron-
se máis dun millón de unida-
des do Ami 6; máis da metade 
era da versión Break. 

cX Break
Comezou a fabricarse en 

1974, só un ano despois da 
berlina. Ofrecía un habitácu-
lo amplo, ideal para familias 
numerosas, coa posibilidade 
de ser equipado con asentos 
independentes do mesmo ta-
maño na segunda fila. Amais, 
dispoñía dunha banqueta su-
plementaria na terceira fila, 
polo que admitía ata 8 persoas 
a bordo. Comercializáronse 
128.185 unidades. 

Os Citroën familiares 
históricos
Do C6 ao Grand C4 Picasso

Viaxamos no tempo para 
percorrer o escaparate da 
casa Citroën e reparar nun 
recuncho concreto: o reser-
vado aos vehículos familia-
res. A través do Retro-Visor 
rendemos homenaxe a al-
gúns dos coches máis repre-
sentativos da marca francesa 
nas versións break, que sou-
beron adaptarse ao longo 
dos anos ás cambiantes ne-
cesidades sociais. Son sím-
bolos da súa época e da vida 
en familia.

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

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!

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

faldón web.indd   1 20/09/2013   13:02:23
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Xm Break
Dous anos despois do 

XM, lanzouse a versión fami-
liar con dúas características 
destacadas: o confort da sus-
pensión hydractiva e unha ca-
pacidade de carga única na 
súa categoría, un valor apre-
zado polas familias máis esi-
xentes. A fabricación rematou 
en 1999 con 31.035 unidades 
vendidas. 

Berlingo
Un dos modelos relativa-

mente recentes de Citroën, 
que se presentou en 1996 
baixo o concepto de “vehícu-
lo polivalente”. Producido en 
Vigo, integra funcionalidade 
e agrado ao volante nun ta-
maño reducido de lonxitude 
pero cun habitáculo amplo 
e funcional. No mercado foi 
elixido polas familias que o 
preferían fronte aos grandes 
monovolumes. Dende o 2008, 
o novo Berlingo asume o re-
levo con maior equipamento 
e, nestes anos, producíronse 
case 1,5 millóns de unidades.

do Xsara Picasso ao
Grand c4 Picasso 

Na actualidade, Citroën 
responde ás expectativas 
das familias cos modelos 
lanzados o ano pasado: o C4 
Picasso e o Grand C4 Picasso, 
que lle dan unha volta de tor-
ca ao concepto tradicional de 
monovolume no seu deseño, 
no interior e nas solucións 
tecnolóxicas que achegan. 
Estas versións actuais tiveron 
os seus antecesores no Xsara 
Picasso lanzado en 1999, o 
Grand C4 Picasso de 2006, 
o C4 Picasso de 2007 e o C3 
Picasso de 2009. 

dS Break
A versión familiar do DS, que se pre-

sentara no Salón de París de 1955, chegou 
en 1959. Fíxoo avalado polo éxito do mo-
delo orixinario, coñecido en España como 
“o tiburón”, que incluía solucións novas: a 
suspensión hidráulica, os freos de disco, a 
dirección asistida ou a caixa de cambios 
semiautomática. A variante familiar dis-
tínguese por unha fila central coa posibi-
lidade de poñer ou non un transportador 
e por unha banqueta posterior ampla. A 
produción estendeuse ata 1975 cun total 
de 97.044 coches. 

2cV Furgoneta 
Comercializouse 

dende o ano 1951 
como un vehículo 
robusto, práctico e 
económico. Ofrecía 
varias solucións de 
uso, cunha transfor-
mación que dotaba 
á furgoneta de cris-
tais laterais e asentos 
traseiros, polo que 
as familias puideron 
adaptalo ás súas ne-
cesidades. Ata o ano 
1978, cando deixou 
de fabricarse, vendeu 
1.246.306 unidades.

Aniversarios deste 2014
Os 80 anos do TractionAvant 

No ano 1934 a aparición do TractionAvant 
de 7cv supuxo unha revolución no mundo 
do automóbil polas innovacións que incor-
poraba. Ideado por André Citroën e deseña-
do por Flaminio Bertoni, presentaba unha 
liña vangardista e máis baixa do habitual na-
quel tempo. Cunha presenza destacada e 
unhas características dinámicas modernas, 
era elixido a partes iguais pola policía e os 
gánsters e a súa imaxe asóciase coa ocupa-
ción de Francia durante a Segunda Guerra 
Mundial. Fabricouse ata o ano 1957 con máis 
de 759.000 unidades producidas ao longo de 
23 anos. En Citroën considérano un coche de 
lenda, que iniciou o camiño dos automóbi-
les modernos
O CX cumpre 40 anos

O Salón de París acolleu a presentación 
do CX en 1974, como un modelo de berlina 
esperado, por ser o herdeiro do DS que se 

lanzara case 20 anos antes. Nel confluían os 
últimos avances tecnolóxicos de Citroën: un 
conxunto motor-caixa de cambios colocado 
transversalmente na parte dianteira, a sus-
pensión hidroneumática independente nas 
catro rodas, limpaparabrisas dun só brazo, 
lúa traseira cóncava e un cadro de mandos 
con deseño futurista. O seu éxito comer-
cial amósao a cifra de produción: 1.041.560 
unidades. 
O XM, 25 anos

Lanzouse en 1989 converténdose no 
novo buque insignia da casa francesa onde o 
consideran un digno sucesor do DS. Situouse 
na gama alta, pola innovación tecnolóxica 
que supuxo estrear a Hydractiva, unha nova 
xeración de suspensión hidráulica que se 
converte en novidade mundial. Deseñado 
por Bertoni, ofrecía confort, unha condución 
agradable e unha seguridade activa. A fabri-
cación rematou no ano 2002 con 333.405 
unidades producidas.

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O VA S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

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!

Síguenos en:

facebook twitter boletín diario google + google currents

faldón web.indd   1 20/09/2013   13:02:23
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VI Rali de España Histórico
Ferreiro, rei en Ávila

■ RedAccIÓn | Texto    ■ PRenSA RAlI de eSPAñA | FoTos

A manga inaugural do 
campionato de España de 
Históricos, á par cita puntuable 
para o europeo da modalida-
de, tivo cor claramente galega. 
Dende o primeiro quilómetro 
contra o reloxo, os melidenses 
Jesús Ferreiro e Javier Anido fi-
xeron valer a súa clase e toda a 
potencia do seu Porsche para 
vencer con total comodidade.

›› Sen rival
Xa vencera nas edicións pri-
meira e terceira. Comulgando 
con aquilo de “non hai dous 
sen tres” o veloz piloto co-
ruñés confirmou o rol esta-
blecido, é dicir de favorito. 
Marcando todos os scrat-
ches posibles –oito de oito– 
Ferreiro volveu a mandar co 
seu Porsche, sen inquietalo in-
cluso cunha penalización no 
segundo día de carreira.

›› Mal menor
A potencia da súa unida-
de Porsche permitiu ao 
Campión FIA categoría 
2, Mats Myrsell, manter-
se ás costas de Ferrreiro e 
Anido no discurrir da pri-
meira etapa. Pero cando a 
climatoloxía cambiou no 
segundo día de competi-
ción tivo que ceder ante o 
empurre de Font, sendo fi-
nalmente terceiro na man-
ga española.

›› De menos a máis
Terceiro o primeiro día de 
competición, Font e o seu 
Escort amosaron espectácu-
lo e rapidez. Aproveitaron a 
chuvia que fixo acto de pre-
senza o sábado para supe-
rar a Myrsell e facerse co 
chanzo intermedio do podio 
abulense.

›› Ávila, escenario
Desta volta todo o entramado da proba e as cronometra-
das planteadas tiveron a provincia de Ávila como escenario. 
Coas murallas como telón de fondo Carlos Sainz, que venceu 
nas dúas edicións precedentes, deulle a saída ao seu irmán 
Antonio, que abandonou na primeira especial do venres.

›› Tamén Porsche
Non só de velocidade viviu este rali, que contou tamén 
cun apartado de regularidade. Nesta opción tamén a firma 
de Sttugart fixo súa a primeira praza, correspondéndolle a 
Campos e ao seu 911 a vitoria.

Clasificación final
Posto Equipo Modelo Tempo

1 Ferreiro-Anido Porsche 911 1:26:04.7
2 Font-Juliá Ford Escort 4:21.7
3 Myrsell-Junttila Porsche 911 4:38.0
4 Veikkanen-Mentu Porsche 911 7:50.4
5 Da Zanche-Oberti Porsche 911 8:16.0
6 Borja-Vázquez Porsche 911 8:39.3
7 Graham-Graham Ford Escort 9:33.2
8 Casas-García Porsche 911 9:56.9
9 Graham-Oreston Ford Escort 10:46.7

10 Ambit-Guisset BMW 323 14:02.5
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■ FeRnAndO cuAdRAdO | Texto    
■ AudI PReSS | FoTos

Audi desvelou a nova xeración do 
vehículo ganador do Campionato DTM 
no Salón de Xenebra. O Audi RS 5 DTM 
con especificacins 2014 foi completa-
mente redeseñado, e incorpora un pa-
quete aerodinámico claramente máis 
agresivo, con detalles visuais que lle 
proporcionan un parecido aínda máis 
próximo aos modelos de produción da 
familia RS de Audi.

“Ademais das suspensións, a nosa 
principal prioridade era evolucionar a 
aerodinámica”, comenta Stefan Aicher, 
responsable de Deseño de Audi Sport. 
O RS 5 ten agora a grella frontal en 
deseño tipo panal do coche de produ-
ción, e novos condutos de ventilación 
para as tomas que refrixeran o motor 
e os freos. Como resultado, o coche de 
carreiras agora comparte un aspecto 
case idéntico ao dos modelos depor-
tivos RS de produción”.

Invisible dende o exterior, pero 
crucial para a perfecta posta a pun-
to en cada carreira e cada circuíto foi 
o traballo realizado baixo a carroza-
ría de fibra de carbono que envolve o 

RS 5 DTM. “Por exemplo, fixemos mo-
dificacións na suspensión dos eixes 
dianteiro e traseiro, da que esperamos 
melloras”, asegura Aicher.

“Nas fases de desenvolvemento e 
produción abordamos o desafío de fa-
cer bos coches, mellorando día a día”, 
afirma Ulrich Hackenberg, responsa-
ble de Desenvolvemento Técnico de 
AUDI AG. “E isto aplícase tamén en 
Audi Sport. Os resultados máis recen-
tes obtidos como consecuencia dun 
duro traballo son o novo R18 e-tron 
quattro co que noso reto é defender 
a nosa posición en Le Mans e no WEC 
fronte a Porsche e Toyota, ademais do 
novo RS 5 DTM, co que nos marcamos 
o obxectivo de manter o número un 
na dura competencia fronte a BMW e 
Mercedes”.

Cando o DTM celebre o seu inicio 
de tempada en Hockenheim esta pri-
mavera (4 de maio), os enxeñeiros co-
mezarán a traballar xa no coche de 
carreiras para o ano seguinte. O “RC3”, 
como se coñece internamente a ver-
sión 2014 do Audi RS 5 DTM, este mo-
delo naceu polo tanto en maio do ano 
pasado.

Denominación XX Rali do Cocido- Gran 
Premio Xacobeo Sport Auto

Orde 1º rali da temporada 2014
Data 7-8 de marzo
Organizador Escudería Lalín Deza
Coeficiente 8
Zona Comarcas do Deza e 

Trasdeza (Provincia 
de Pontevedra)

Climatoloxía Día soleado, cuasi primaveral
Plantexamento Un treito urbano nas rúas 

de Lalín (venres noite) e 
seis especiais a dobre paso 
na xornada do sábado 
(Oseira, O Couto, Silleda, 
Saborida, Rodeiro e Cruces)

Quilómetros totais 524, 95
Quilómetros 
cronometrados 127
Equipos inscritos 93
Equipos admitidos 92
Equipos clasificados 46
Abandonos 46
Sinópse Primeira pelexa do ano entre 

Ares e Meira, con vitoria final 
para o Porsche do primeiro. 
Problemas coa bomba 
de gasolina e un trompo 
limitaron o rendemento do 
segundo, que pese a todo 
foi quen de marcar o maior 
número de scractches, 
sete de trece posibles.

Podio final Ares-Bañobre (Porsche 911 
GT3, 1º gr.X), Meira-Carrera 
(Mitsubishi Lancer EVO X 
R4, 1º gr.A), Ramos-Lema 
(Volkswagen Polo N1)

Principais abandonos Otero, Carracedo, Jaime 
Castro, Cousiño, Jorge Pérez, 
Ricardo Silva, Ricardo Costa

Vencedores copas 
de promoción Silva (Pirelli), Martínez 

(No + picadas), Tabeayo 
(Volante FGA), Aneiros 
(Kumho), López (Históricos) e 
González (Promoción Base)

Próximo rali XXX Rali de Noia 
(5 e 6 de abril)

Campionato de Galicia de Ralis

Audi RS 5 DTM

>> Sprint Motor 29Competición



Voltas... de marzo... e cuasi primaverais
■ RedAccIÓn | Texto e FoTos

Dúbida. O estatal de ralis de asfalto ábrese a derradeiro fin de 
semana deste mes en Canarias, cita que non puntua desta vol-
ta para o europeo. Os seus organizadores buscan retornar ao 
certame continental e por iso contarán con certas figuras de 
prestixio na súa lista de inscritos. Unha delas era Carlos Sáinz, 
que pilotaría un Skoda WRC. No momento de redactar estas 
liñas a recente fichaxe do madrileño por Peugeot para dispu-
tar o Dakar 2015 impediríalle competir na cita insular co citado 
modelo, sopesando a posibilidade de competir cun 307 WRC.

Primeiros puntos. Do asfalto á terra, pero na que se desen-
volven as carreiras de autocrós. Alcañiz deu o bandeirazo de 
saída ao Campionato de España, con vitorias nas diferentes 
categorías para Martínez, Molés, Llorente, Batle e De María. 
A representación galega, da man do equipo Ya-Car, obtivo, 
como mellor performance, a terceira praza en KartCrós do 
coruñés Maikel Vilarinho.

Confirmado. Seguindo coa máxima especialidade 
dos ralis, indicar que Dani Sordo está confirmado 
como piloto Hyundai en dous eventos de finais des-
te mes e principios do seguinte. Será o abandeirado 
do equipo coreano no Ralisprint de Fafe e conducirá 
igualmente o i20WRC no Rali de Portugal, a disputar  
no Algarve a principios de abril. O resto de probas que 
correrá o cántabro aínda é unha incógnita, máis coa 
recente chegada do neozelandés Paddon ao equipo.

Primeira saída. Falando de Portugal, o rali Cidade de Guimaraes –antigo 
James, Sopete, Casino da Póvoa, etc– agora arredor da histórica vila lusa, 
supuso a primeira saída ao estranxeiro do equipo Suzuki España. Vinyes, 
coa súa coñecida unidade, liderou o apartado S-1600, mentres que Víctor 
Pérez foi o mellor da copa Swift, por diante dos equipos galegos Pazó-
Vallejo e Díaz-Fernández.

Segunda do ano… E 
terceira do equipo VW. 
Novo triunfo de Ogier no 
curso actual do mundial 
de ralis, desta volta en 
México, despois do ob-
tido en Montecarlo. O 
galo tivo oposición do 
noruego Odstberg nos 
primeiros treitos da cita 
americana, pero dende a 
segunda etapa foi cómo-
do líder, engrandecendo 
así un pouco máis o seu 
palmarés e liderando a 
xeral provisional.
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Dúas de dúas. Do mun-
dial ao CPR, é dicir o cam-
pionato portugués de ralis. 
Consumidas xa dúas citas, 
unha sobre terra e outra en 
asfalto, ámbalas dúas en 
zona norteña. E dúas vito-
rias para o Skoda S2000 de 
Pedro Meireles, en Fafe por 
diante do estonio Kangur, 
e en Guimaraes superando 
por 0,3 centésimas ao ac-
tual campión portugués, 
Ricardo Moura.

Regularidade. Independentemente do apartado de Velocidade, 
as distintas categorías de Regularidade ofreceron un estupendo 
espectáculo no 62 Rali Costa Brava, con loitas importantes nas 
posicións de diante e moitas alternativas na maior parte de elas. 
Carles Miró-Jesús Arriezu (Porsche 924 Turbo) repetiron a súa 
vitoria de 2013 no apartado FIA e está vez despois nun man a 
man espectacular con Xavier Faixedas-Joan Jordan (SEAT 124-
1600), desenlace que non se decidiu ata o último treito.

Ecodesafío. No 1º Ecodesafio Burn by Duster Valle de 
Almanzora, O Nissan EcoTeam acadou os tres primeiros pos-
tos. O Nissa Navara de Lluís Giròs obtivo a vitoria absoluta na 
categoría de consumo, sendo o vehículo máis eficiente dos 29 
que participaron no evento. A segunda posición da categoría 
foi para o Navara de Varela e Gómez e o Navara de Andrey e 
Sánchez completou o triplete da Nissan EcoTeam.

Cor belga. A localidade as-
turiana de Cornellana veu 
o desenvolvemento da 
sexta edición do xa instau-
rado “Sólo Escort”. Un total 
de vinte equipos compe-
tiron nesta cita restrinxida 
ao veterano e popular mo-
delo da firma Ford. A vito-
ria final correspondeu aos 
belgas Bodson e Lecomte, 
do equipo RSO.

…e portugués. Pois a pa-
rella formada por Helder 
Valente e Julia Rocha le-
vouse o XI Rali de Inverno, 
unha das clásicas da regula-
ridade galega. Recuperada 
tras varios anos sen realizar-
se, a proba percorreu estra-
das de Ourense e Portugal, 
sufrindo as consecuencias 
dunhas pésimas condicións 
climatolóxicas.

D.E.P. Desgraciadamente 
a racha de falecementos 
de persoas vencelladas 
ao motor galego segue. 
Días atrás unha desgracia-
da enfermidade levouse a 
Alberto Prieto, de tan so 27 
anos. Natural de Cedeira foi 
habitual das probas da súa 
zona, como o Rali de Narón 
ou o Slálom de Fene. Dende 
Sprint Motor transmitimos 
as nosas condolencias á súa 
familia e amigos.

Compartido. Así foi o terceiro chanzo do podio das 24 Horas 
de Braga, proba de resistencia celebrada no trazado portugués 
de Vasco Saamieiro. Correspondeu ao equipo formado polos 
galegos Gayoso e Saa, que compartiron un Mercedes 190 E 
cos asturianos Menéndez e Garriga.

Confirmado. Seguimos a contar cousas vencelladas ao estatal de 
asfalto. E no seu calendario certas novidades. Dunha volta o troco 
de datas entre Sierra Morena e Cantabria, en maio a proba anda-
luza e en outono a cita santanderina. Doutra a inspección que vai 
sufir o tinerfeño Vila de Adeje, que busca contar para o nacional 
no 2015. E por último a confirmación da puntuabilidade do Rali 
do Bierzo, que será realidade a derradeira fin de semana de xullo.
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