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Un crossover  
que racha moldes

Renault Captur

Os 50 anos  
do Skoda 1000 MB



ezequiel mosquera naceu 
en cacheiras (teo) o 19 
de novembro de 1975, foi 
un dos ciclistas galegos 
referentes dos últimos anos. 
No seu palmarés sobresaen 
as vitorias na clásica de 
alcobendas máis unha etapa 
lograda no 2008 e a quinta 
etapa na Vuelta a Burgos de 
2009. actualmente dedícase 
a organización global de 
eventos con emesports e 
ademais ten a súa propia 
marca de roupa Northboar.

■ mIgueL deL mORtIROLO | TexTo e FoTo

Sprint Motor: Recomendas 
algún percorrido en bici ou 
algún porto pola zona de 
Santiago?

Ezequiel Mosquera: Cada 
vez que saio realizo o mesmo per-
corrido e ao final vaslle collendo 
o toque romántico. Antes era ao 
revés saía cada día por distintas 
zonas. É un percorrido de 45 km 
con dous portos. Os portos que 
ascendo nesta ruta, é a estrada 
que vai dirección aos milagres 
de Requián e despois a estrada 
que vai ata Lampai pola estrada 
Nacional 550, en total adoito bo-
tar unha hora e media facendo o 
percorrido.

SM: Que che parece que a 
Vuelta a España estes últimos 
anos este visitando Galicia, 
pero que pola contra aban-
dóase o proxecto do Xacobeo 
Galicia?

E.M.: Eu son partidario de 
apostar polo ciclismo. O ciclismo 
traído á túa zona, sempre é rendi-
ble mires por onde o mires, unha 
carreira como a Vuelta a España 
é unha forma de proxectar a túa 
zona ao mundo. Senón fóra por 
todo o mal que se lle fixo ao ci-
clismo hoxe en día o ciclismo se-
ría moito máis que a F-1, porque 
ensina moito máis. Ti ves o circu-
íto de Interlagos e non ves nada 
de Brasil, en cambio se segues 
unha etapa da Vuelta a España 
fíxate todo o que se ve. O ciclis-
mo é algo moi atractivo se queres 
difundir algo a nivel mundial, ese 

labor é impagable. Hai un antes 
e un despois da Vuelta a España, 
por exemplo no Ézaro, antes non 
o visitaba case ninguén e agora 
hai ata autobuses.

Entendo que apostar por traer 
a Vuelta a España a Galicia é algo 
intelixente pero que haxa diñeiro 
para unha cousa e non para a ou-
tra non o vexo tan ben.

SM: O segundo desafío non 
se puido disputar polo mal tem-
po, en maio, e ao final disputou-
se en agosto. Este ano cando se 
disputará, e que lle dirías a to-
das esas persoas que están in-
teresadas en disputala?

E.M.: Farase en agosto, por-
que os Ancares en maio son moi 
impredecibles. O percorrido este 
ano varía porque se sae e se chega 
a Becerreá, tiña unha aposta por-
que saíse e chegase a Piornedo, 
pero se a marcha crece o sitio non 
podería albergar tantas persoas 
e ademais poderíase facer algo 
longa. A marcha é a máis dura 
de España, é unha marcha que 
se pode facer perfectamente, 

fixérona Federico Pérez, Fernando 
Vázquez...

SM: Cal é a túa valoración do 
ciclismo galego actual?

E.M.: O ciclismo esta moi mal, 
quedan equipos fortes como o 
Súper Froiz, Os rapaces de hoxe 
en día téñeno moi mal porque 
non hai unha meta para ser profe-
sional, porque hoxe en día pasan 
moi poucos corredores. Foi rema-
tar o Xacobeo e a canteira pegar 
un baixón tremendo. Este é un de-
porte moi duro e se non tes unha 
meta para pasar a profesionais 
valo levar moi mal. O mellor que 
che pode pasar é que vaias para 
Portugal e que gañes mil euros e 
por iso moitos rapaces acábano 
deixando.

SM: Veste dentro duns 
anos sendo director dun equi-
po ciclista?

E.M.: Non.
SM: Cal é o porto no que 

máis sufriches?
E.M.: No Anglirú.
SM: Como está funcionando 

Emesports?

E.M.: Ben, a verdade é que 
empezamos con dúbidas, aínda 
que vemos que o deporte popu-
lar esta en auxe, e o tema da crise 
non lle afecta... E máis aínda gaña 
adeptos coa crise. A min parecí-
ame unha aposta segura. Os pri-
meiros meses foron de dúbidas, 
despois vaste adaptando ao mer-
cado, vas vendo que hai que fa-
cer para ser máis competitivo no 
mercado... nestes primeiros me-
ses de 2014, é a tempada alta e 
vainos ben.

SM: Que nos podes contar 
de NorthBoar?

E.M.: É algo anterior a 
Emesports. Mesmo me fixeron 
dubidar se sacalo adiante ou 
non. Afortunadamente estamos 
a empezar e a verdade é que as 
impresións do público son positi-
vas, agora hai que abrir mercado. 
Estamos nun momento de crise 
onde prima o económico e nós 
non imos por aí. A nosa aposta 
é un produto de calidade e non 
caro, ao contrario, accesible res-
pecto á calidade que ten.

balance ❱❱ 
as empresas galegas 

facturan máis

Ezequiel 
Mosquera

Ciclista galego
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■ emILIO BLAncO | TexTo

Os incentivos do Plan PIVE 5 
permiten pecha-lo primeiro tri-
mestre de 2014 de xeito positi-
vo. Os concesionarios galegos 
aumentaron nun 20,4 por cento 
as vendas entre xaneiro e mar-
zo, ó se comercializaren 8.033 
coches. A boa marcha da deman-
da no segmento de particulares 
está salvando o mercado neste 
inicio do ano. No conxunto de 
España, o avance trimestral foi 
dun 11,8 por cento, con 202.128 
automóbiles.

Por provincias, as matriculacións 
soben en todas. En números rela-
tivos, Pontevedra foi a que mellor 
se comportou. Os establecementos 
pontevedreses venderon un 24,3 
por cento máis nos tres primeiros 
meses. A seguir quedaron A Coruña, 
cun incremento dun 20,2 por cento; 
Ourense, cun 18,2; e Lugo, cun 12,7. 
En cifras absolutas, A Coruña se-
gue liderando as vendas totais, con 
3.490 automóbiles matriculados en-
tre xaneiro e marzo. En Pontevedra 
matriculáronse 2.663; en Lugo, 971; 
e en Ourense, 909.

As vendas de coches aceleran no primeiro trimestre
Soben un 20 por cento entre xaneiro e marzo en Galicia

O Plan PIVE 5 mantén con vida o mercado

Marzo
Se se atende unicamente ó balance de marzo, as 

vendas subiron en Galicia un 25 por cento, polo incre-
mento dun 10 rexistrado no conxunto de España. O 
mes pasado saíron dos concesionarios galegos 2.831 
vehículos, polos 79.929 matriculados a nivel estatal.

Por comunidades, hai dúas que lideran e pechan 
o mercado tanto en marzo coma no conxunto do pri-
meiro trimestre. As Canarias rexistraron un incremen-
to do 53 por cento en marzo e dun 37 no global dos 
tres primeiros meses de 2014. Pola contra, As Baleares 
presentan cifras negativas por tratarse dunha auto-
nomía moi dependente das empresas de alugueiro, 
que adoitan atrasa-las súas adquisicións ata que o 
ano está máis avanzado. Deste xeito, a comunidade 
balear reduciu as matriculacións nun 36 por cento en 
marzo e nun 9 no trimestre.

Despois de rematar 2013 
nunha magnífica segunda 
posición, Volkswagen inicia 
2014 como líder de vendas en 
Galicia. A marca alemá lidera o 
mercado galego no primeiro 
trimestre coa matriculación de 
855 automóbiles. A boa mar-
cha das vendas do Golf está 
impulsando a Volkswagen, 
que ten no Polo un segundo 
punto de apoio comercial.

Peugeot, marca tradicio-
nalmente líder en Galicia, 
ocupa o segundo posto no 
acumulado dos tres primei-
ros meses, con 721 vehículos 
vendidos. O podio no primeiro 
trimestre queda completado 
con Citroën, con 622, grazas á 
interesante acollida do C4.

A seguir fican Seat, con 565 
coches matriculados, Renault, 
con 506, e Opel, con 500. O 

Top-10 galego sitúa a Audi 
nunha excepcional sétima po-
sición, con 490 automóbiles 
matriculados entre xaneiro e 
marzo. A marca dos catro aros 
estalles sacando un magnífi-
co rendemento comercial en 
Galicia a modelos como o A3 
e o A1. A clasificación queda 
completada por Ford, con 469 
coches matriculados; Dacia, 
con 432; e Toyota, con 402.

toP 10 Galicia

  1 Volkswagen 855
  2 Peugeot 721
  3 citroën 622
  4 Seat 565
  5 Renault 506
  6 Opel 500
  7 Audi 490
  8 Ford 469
  9 dacia 432
10 toyota 402

Volkswagen lidera o mercado galego ata marzo
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Segundo estudos realizados por dis-
tintas entidades financeiras e automo-
bilísticas, o 55 por cento dos españois 
pagarán a compra do seu próximo co-
che en efectivo. Acudir a un banco ou 
a unha financeira de marca para mercar 
o automóbil non é tan habitual como 
era antes. É moi significativo o cambio 
de tendencia que os cidadáns deste país 
tiveron que realizar “case á forza” nun 
mercado onde, ata hai relativamente 
ben pouco, oito de cada dez operacións 
de compra dun vehículo se facían con 
financiamento.

Así, a crise e a dificultade para acce-
der ao crédito están provocando que 
só un 16 por cento pense en acudir a 
unha entidade financeira, mentres que 
a maioría prefira pagar en efectivo, direc-
tamente dos seus aforros (ou con apoio 
familiar), e recorrer a vehículos máis 
económicos, incluso os chamados “mi-
leuristas”, sobre todo cando se trata de 
compras de coches de ocasión a particu-
lares. Confírmase así, tamén no noso país, 
a tónica europea de pagar ao contado e 
non asumir novas débedas ou créditos 
coas entidades financeiras, senón mer-
car só aquilo ao que o usuario poida facer 
fronte. Neste sentido, na conntorna euro-
pea chama a atención o caso de Holanda, 
onde o 80% pagará en efectivo, seguido 
de Austria (68%) e Alemaña (59%).

Respecto ao desembolso que están 
dispostos a facer pola compra dun auto-
móbil este ano, a metade dos españois 
din que se moverán nun abano de pre-
zo non superior aos 10.000 euros, aínda 
que un 30 por cento mirará tamén mo-
delos de ata 20.000 e só un 20% pensará 
se pasar ese presuposto.

A compra de coches novos está a de-
caer en toda Europa. En liña co anterior, 

non é estraño que só un 7% dos españois 
pense en mercar un coche novo, mentres 
que o 77 por cento aposte por un usado, 
sobre todo polo factor prezo.

Neste caso, o noso país tamén segue 
a tendencia europea. E é que, incluso na-
queles países menos castigados pola cri-
se, como por exemplo Alemaña, os seus 
cidadáns apostan por maioría absoluta 
polo vehículo de ocasión, poñendo de 
manifesto que o usado é a alternativa 
de mobilidade preferida polos europeos.

Tanto é así que segundo os últimos 
datos de Ganvam, a relación de vendas 
de vehículos de ocasión (VO)/vehículos 
novos (VN) se sitúa na actualidade 2,3 
a 1, encontrándose ao mesmo nivel de 
Alemaña, a catro décimas de Italia e cin-
co de Francia, aínda que algo lonxe do 
Reino Unido.

Segundo o director xeral de 
AutoScout24 España, Gerardo Cabañas, 
“o coche comeza a deixar de ser un 
símbolo de status e de poder para se 
converter nunha solución práctica de 
mobilidade, especialmente entre os 
automobilistas máis maduros. Por iso, 
non sorprende que Europa leve xa tem-
po poñendo a súa mirada no escapara-
te de usados como unha alternativa de 
garantía e menos dolorosa para os  no-
sos petos”.

O consumidor deixou de lado o que 
antes se chamaba “vergonza social” por 
mercar un coche de segunda man ou un 
novo de gama baixa. Agora a dura situa-
ción económica que estamos a vivir fixo 
que nos fixésemos prácticos e realistas. 
Desta maneira os que nun primeiro mo-
mento foron vistos con “ollos de despre-
zo”, referímonos os low cost, hoxe son 
unha “compra intelixente”. Como cam-
biou o conto!

Como cambiou o conto!Como cambiou o conto!

EDITORIAL

c/ gómez ulla
santiago de compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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Pitamos, adiantamos 
mal e insultamos 
por encima da 
media europea

■ RedAccIón | TexTo

Os condutores espa-
ñois pitan, insultan e 
adiantan pola dere-

ita por encima da media eu-
ropea, segundo un estudo 
elaborado pola Fundación VINCI 
Autoroutes, que reuniu por pri-
meira vez a opinión de diferen-
tes cidadáns europeos sobre os 
seus hábitos ao volante.

O traballo determina que os 
tres hábitos nos que os españois 

recoñecen incurrir son: “pitar de 
forma intempestiva aos condu-
tores que lle irritan” (o 63% fron-
te a un 47% europeo), “insultar a 
outros condutores” (o 59% fron-
te ao 56% europeo) e “adiantar 
pola dereita” (un 35% fronte a 
un 28% europeo).

En canto a liñas xerais, os 
españois sitúanse no 2º posto 
do ranking da irresponsabili-
dade ao volante, só por de-
trás de Italia. No lugar oposto 
está Suecia, o país máis votado 
(47%) polo resto de países eu-
ropeos como o máis exemplar 
ao volante.

Por outra banda, os es-
pañois son os condutores 

europeos que “menos compor-
tamentos perigosos adoptan 

ao volante”. Segundo este es-
tudo adoptan só 3 dos 13 
comportamentos perigosos 
evaluados, por encima da me-
dia europea. Ademais, segun-
do os datos de autopercepción 
recompilados, os españois son 
os máis optimistas en canto a 
lograr alcanzar o obxectivo fi-
xado pola UE de reducir á me-
tade o número de mortes na 
estrada de aquí ao 2020. O 
78% cre que é factible. O 64% 
dos españois (fronte ao 60% 
dos europeos) considera que 
conducir baixo os efectos do 
alcohol ou estupefacientes é 
a principal causa de acciden-
te mortal.

■ emILIO BLAncO | TexTo

A automoción gale-
ga mellorou os seus 
números en 2013. As 

empresas do sector facturaron 
7.800 millóns de euros o ano 
pasado, o que se traduce nun 
incremento dun 27,9 por cento 
máis. Os ingresos obtidos pola 
industria son, polo tanto, sig-
nificativamente máis altos res-
pecto ós 6.100 millóns de 2012.

Non obstante, as magnitu-
des que presenta a automo-
ción galega aínda están lonxe 
da cifra récord acadada en 
2007, cando as empresas che-
garon a facturar 9.300 millóns 
de euros.

As exportacións seguen 
sendo o motor do sector en 
Galicia. O informe do Cluster da 
Automoción de Galicia (Ceaga) 
reflicte que o 71 por cento dos 

ingresos proceden das vendas 
noutros países, é dicir, 5.540 

millóns. Iso implica que as ex-
portacións subisen un 42,1 

por cento en 2013. As empre-
sas de compoñentes mantive-
ron as súas vendas exteriores 
a países como A Arxentina, 
Portugal, Francia, Alemaña, 
Reino Unido, Turquía, O Brasil, 
Os Estados Unidos, Italia e 
Bélxica. Segundo Ceaga, estas 
cifras poñen de manifesto que 
a industria da automoción en 
Galicia “comeza a experimentar 
signos de recuperación”.

O crecemento do em-
prego non é tan acusado 
coma o da facturación, 
pero logra avanzar un 3 
por cento. Iso permite 
que as industrias galegas 
da automoción pechasen 
2013 con 19.000 traballa-
dores, 500 máis respecto 
a un ano antes.

Nestes momentos, o 
sector concentra un 12 por 
cento do emprego indus-
trial en Galicia. A factura-
ción equivale a un 14 por 
cento do Produto Interior 
Bruto e as exportacións su-
poñen un 30 por cento do 
total das galegas.

EmpregoBalance do Cluster de Empresas de Automoción de Galicia

Logran ingresar 7.800 millóns grazas ó forte pulo das exportacións

As empresas galegas facturan máis e 
crean 500 novos empregos en 2013

6 Sprint Motor >> Balance



Audi desvelará un 
novo prototipo de ca-
tro prazas que avanza 

as distintas solucións nas que 
traballa de cara a aumentar no 
futuro a súa gama de SUV e to-
docamiño. O novo prototipo 
que se desvela en Pekín é unha 
evolución do Audi allroad shoo-
ting brake concept presentado 
en Detroit, co que comparte a 
tecnoloxía e-tron, aínda que 
neste caso cun concepto moi 

diferenciado ao contar cunha 
formulación SUV en compara-
ción co carácter allroad do con-
cept-car presentado en Detroit.

Está propulsado por un po-
tente e eficiente sistema híbri-
do enchufable que, ademais de 
prestacións deportivas e míni-
mo consumo de combustible, 
permite un alto grao de efecti-
vidade en utilización off-road, 
ao contar con tracción ás catro 
rodas.

Unha das novidades deste 
prototipo é o concepto de re-
carga Audi Wireless Charging, 
que permite recargar as bate-
rías por indución, sen contacto 
entre o vehículo e un poste de 
recarga. Mediante unha instala-
ción especial no chan, un cam-
po magnético induce unha 
corrente eléctrica que pode car-
gar a batería, alimentar a rede 
de a bordo ou alimentar equi-
pos como o da calefacción can-
do o vehículo se coloca sobre a 
superficie na que se realizou a 
instalación.

Co Exalt, Peugeot 
presenta a súa máxi-
ma visión dunha ber-

lina situándoa na idea iniciada 
en 2012 co concept Onyx. A 
tecnoloxía utilizada converte-
rá cada desprazamento nun-
ha experiencia sensorial: coa 
nova expresión do Peugeot 
i-Cockpit, luz negra e purifi-
cador de aire Pure Blue. Está 
propulsado por unha cadea 
de tracción HYbrid4 de gaso-
lina con 340 cv.

Coas súas vías anchas e 
os seus musculosos pasos de 
roda, esta berlina de 5 portas 

expresa o seu deseño nunha 
lonxitude de 4,70 metros. A 
alianza de superficies planas 
e cortes limpos combina agre-
sividade e dozura.

Cun peso de só 1.700 kg, 
o Exalt móvese grazas a unha 
cadea de tracción HYbrid4 
plug-in cunha potencia total 
de 340 cv repartida entre as 
catro rodas.

O capó cincelado aloxa 
o motor 1.6 THP 270 (4 ci-
lindros) desenvolvido por 
Peugeot Sport, asociado a 
unha caixa de cambios auto-
mática de seis velocidades.

Concept Peugeot Exalt

Porsche celebra o 
estreo mundial do 
Boxster GTS e do 

Cayman GTS no Salón de 
Pekín. O dúo máis potente 
e rápido dos deportivos con 
motor central da marca ale-
mana establece novas refe-
rencias nos seus respectivos 
segmentos.

Xunto cos novos depor-
tivos GTS, tamén farán o seu 
debut no mercado chinés 

tres novos produtos exclusi-
vos. Dous deles son modelos 
de competición, o 919 Hybrid 
e o 911 RSR, que se expoñerán 
xunto ao superdeportivo 918 
Spyder Hybrid, para completar 
este conxunto de vehículos de 
altas prestacións que Porsche 
exhibe en Pekín. Esta mostra 
excepcionalmente deportiva 
reflexa o rápido e crecente in-
terese dos clientes chineses 
por este tipo de coches.

Boxster GTS e Cayman GTS

Satelis 300
Satelis 300 é o 
maxiscooter GT de 
Peugeot, áxil, seguro, 

manexable e cun elevado ni-
vel de equipamento, que ago-
ra se pode gozar por só 3.899 
€ con seguro a terceiros incluí-
do (ata o 30 de xuño), sen lími-
te de idade, durante un ano.

Cun motor de 22 cv e 
disco de freo dianteiro con 
estribo de dobre pistón, 
Satelis combina axilidade e 
a excelente capacidade de 
carga dun maxiscooter.

Prototipo Audi de SUV compacto

>> Sprint Motor 7Novas



 A filial de baixo custe do 
Grupo Renault amplía a 
gama do Logan cun 

modelo familiar que xa se vende 
en España: o Logan MCV, dispo-
ñible desde 10.200 euros. Ofrece 
dous motores de gasolina: o 1.2 
de 75 cv e o TCe de 90cv; e dous 
diésel: o dCI de 75 e 90cv cun 
consumo inferior aos 3,8l/100km. 
Todos fabricados na planta de 
Valladolid. Con 5 prazas confor-
tables, o MCV está equipado con 
sistema de navegación integra-
do con pantalla táctil de 7”, 
sistema ergonómico 
Plug&Radio, sistema 

Isofix, ESP e regulador de veloci-
dade. Presume de maleteiro am-
plo e funcional de 573 litros, 
incrementados cos asen-
tos abatidos ata os 
1.518.

❱❱ a asociación cea elaborou un informe  
sobre pneumáticos no que se pon 
de manifesto que a crise provocou 
un aumento da demanda de pneu-
máticos de baixo custo, que son me-
nos seguros, máis ruidosos e menos 
eficientes, á vez que pide ao gober-
no un maior control do etiquetado 
europeo.

❱❱ citroën ampliou a gama do c4 coa  
incorporación dunha nova motoriza-
ción de gasolina e-tHP de 130 cv, que 
ten unha potencia 10 cv superior e un 
consumo un 23% inferior ao seu pre-
decesor, segundo datos da marca. Os 
prezos son de 18.350 euros (collec-
tion) e 20.250 euros (exclusive).

BreVeS Dacia Logan MCV: familiar asequible

Desde este mes de 
abril poden realizar-
se os pedidos da nova 

versión deportiva do todoterreo 
GLA de Mercedes-Benz, que se 
lanza o vindeiro mes de xullo, 
cun prezo de partida de 64.900 
euros. O modelo, tope de gama 
do GLA, monta tracción ás ca-
tro rodas, cambio de embrague 
dobre, sete marchas e un motor 
de gasolina AMG de 2.0 litros e 
catro cilindros, cunha potencia 

máxima de 360 cabalos. Así, 
pode acelerar de 0 a 100 km/h 
hora en 4,8 segundos e presen-
ta un consumo de 7,5 l/100km. 
O deseño exterior busca me-
llorar o aspecto deportivo e as 
prestacións cun parachoques 
dianteiro con splitter frontal e 
unha grella de dúas lamas ou o 
logotipo AMG situado nun lado. 
O interior ofrece elementos de 
luxo, deportividade e detalles 
exclusivos de equipamento. 

Renault aumenta a 
gama Mégane coa 
versión Coupé Cabrio 

de catro prazas, con teito de 
cristal panorámico negro bri-
llante, que se pode adquirir 

desde 27.600 euros. Incorpora 
o novo sinal de identidade 
da marca francesa co rom-
bo máis grande e vertical así 
como modificacións no capó 
e novos faros elípticos. Ofrece 

tres motorizacións: o TCe 1.2 
gasolina de 130cv e os dié-
sel Energy dCi de 110cv cun 
consumo de 4,8 l/100km e 
o Energy dCi 1.598 de 130cv 
(4,4 l/100km). Ten 4,48 me-
tros de lonxitude, 2,6 me-
tros de distancia entre eixes 

e maleteiro con 417 litros de 
capacidade coa capota pe-
chada. Destaca o sistema 
multimedia R-link, de mane-
xo doado, cunha pantalla de 
7 polgadas, navegación, ra-
dio, telefonía con bluetooth 
ou control de voz.

Mégane Coupé Cabrio

Novo Mercedes-Benz GLA 45 AMG

Sprint Motor >>8 Novas
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DS5 LS R: novo concepto de Citroën 
O salón do automóbil de Pekín 
servirá de escenario para a presen-
tación do concept car R da casa 

francesa, derivado da berlina DS5 LS, na que 
incorporan prestacións deportivas de cara a 
unha futura versión de rúa. Na silueta des-
taca a calandra, a cor vermella carmín entre 
mate e metalizada da carrozaría, que real-
za a liña deportiva e o logotipo “DS Wings”, 
sinal de identidade dos novos DS. Ten un 

motor de 1.6 litros turbo, que desenvolve 
300cv, asociado a unha caixa de cambios 
automática secuencial con levas ao volante. 
A moldura lateral é de carbono auténtico e 
debuxa sutilmente unha aleta de tiburón. 
O interior aposta polo luxo, recuberto de 
coiro e alcantara, tamén no panel de instru-
mentos e o volante, inclúe un cronómetro 
na consola central e o volante decórase con 
marcas en vermello carmín e co logotipo R.

Roberto Verino, 
primeiro ano como 
embaixador do Mazda6

Hai un ano que Roberto 
Verino se converteu en em-
baixador do Mazda 6; xusto 

desde o lanzamento desta berlina. 
O deseñador presentou a súa co-
lección masculina Outono -Inverno 
2014/2015 en Ourense e, no acto, si-
nalou que o seu ADN coincide co de 
Mazda porque “ambos buscamos po-
ñer a disposición do público o luxo 
accesible, é dicir, ofrecer nos nosos 
produtos a mellor calidade ao mellor 
prezo posible. Confesouse admirado 
polo deseño e calidade xaponesa, que 
percibe no seu Mazda6, do que valora 
especialmente, o reducido consumo.

BMW M4 Cabrio, convertible de quinta xeración
 A versión cabriolé do M4 pre-
séntase no Salón de Nova York e 
lánzase ao mercado este outono. 

Respecto ao seu antecesor, o M3, gaña 6 
centímetros de lonxitude, é máis ancho 
na carrozaría e nas vías e pesa 60 quilos 
menos polo emprego de materiais lixei-
ros, como o aluminio no capó e as aletas, 
o magnesio para o cárter de aceite ou o 
plástico reforzado con fibra de carbono 
na transmisión. No corazón, 6 cilindros 
turbo de 431 cabalos, con velocidade 
máxima autolimitada de 250 km/h e un 

consumo medio de 8,7 litros. De serie in-
corpora lamias de 18 polgadas, head up 
display no parabrisas e tapicería de pel. 
No tocante á estética, mantén a reinter-
pretación dunha parte baixa do paracho-
ques para conseguir mellor refrixeración 
e apoio aerodinámico, o capó curvado na 
parte superior, as branquias nos laterais 
e a zaga con catro escapes redondos. A 
capota ríxida de 3 pezas recóllese en 20 
segundos e para rodar a ceo descuberto 
ofrece deflector traseiro e calefacción nos 
asentos na zona da caluga. 



Os C4 Picasso, 
Grand C4 Picasso 
e, proximamen-

te, os C4 Cactus, disporán 
dun servizo que permite 
acceder vía Internet a 11 
aplicacións gratuítas adap-
tadas ao automóbil e pensa-
das para facer a condución 
máis doada. Co Citroën 
Multicity Connect, desde a 
pantalla táctil do vehículo, 
o condutor pode consultar 
como evitar atascos, cal é a 
gasolineira máis barata da 
contorna ou a que hotel ou 

restaurante acudir. A infor-
mación estará dispoñible a 
través dunha chave USB con 
GPS e conexión 3G.

Prezos do novo Mercedes Clase V
A finais do mes de 
xuño, chegan aos 
concesionarios as 

primeiras unidades da nova 
Clase V de Mercedes. A liña 
de monovolumes conxuga a 
habitabilidade para 8 persoas 
e a funcionalidade con con-
fort e pracer de conducir, efi-
ciencia e seguridade. Ofrece 

a adaptación de cada vehí-
culo ao gusto e necesidades 
dos clientes coas dúas liñas de 
equipamento Clase V e Clase 
V AVANTGARDE, paquete de-
portivo exterior, paquete de 
deseño interior, tres motores 
ou tres lonxitudes de carroza-
ría entre outras posibilidades.

BMW Serie 2 Active Tourer

Citroën Multicity Connect: axuda na condución

A marca alemá in-
corpora unha va-
riante deportiva M á 

gama do seu modelo Serie 2 
Active Tourier, coa que estrea 

propulsores de tres cilindros. 
Cun exterior compacto e un 
interior amplo, ofrece a un 
tempo versatilidade e o pracer 
da deportividade. Incorpora 

elementos específicos como 
o paquete aerodinámico M, 
asentos deportivos con tapi-
cería de tea ou alcantara, as pi-
nas de aliaxe de 17 polgadas e 

o volante de coiro con multifun-
ción. Ademais, contará con ana-
grama de entrada e repousapés 
M, molduras exteriores especí-
ficas e suspensión deportiva M. 

PVP Mixto PVP Turismo

Modelo Kw/cv C02 (Euros) (Euros)

V 200 CDI

Compacto

100/136 159

39.913 41.480

Longo 40.663 42.260

Extralongo 41.413 43.039

V 220 CDI

Compacto

120/163 149

42.211 43.868

Longo 42.961 44.648

Extralongo 43.711 45.427

V 250 BLUETEC

Compacto

140/190 157

48.008 49.893

Longo 48.758 50.672

Extralongo 49.508 51.452
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Primeira subscrición do 
contrato + chave USB 3G 

+ conexión
PMR: 385 €

Renovación anual vía 
Internet Citroën Multicity 

Connect
PMR: 139 €

PMR: Prezo máximo recomendado
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O novo Fiat Punto 
“Young” distínguese 
no seu exterior polo 

seu equipamento: faros de-
portivos escurecidos, spoiler 
e faldóns en cor da carrozaría 
(dispoñibles só en motor ga-
solina 1.2 8v 67 cv 3 e 5 portas 
e diésel de 75 cv en 5 portas), 
logo “Young” en ambos laterais, 
retrovisores en tono gris mate, 
tiradores de portas en cor da 
carrozaría e piar B exterior en 
negro brillante. Está dispoñible 
en 7 cores de carrozaría; Branca 
Gelato, Azul Riviera, Laranxa 
Sicilia, Vermello Passione e os 
metalizados; Gris Arxenta, Gris 
Moda e Negro Tenore. O interior 
se caracterizá pola súa tapice-
ría específica en tecido vaquei-
ro con costuras de cor amarela 
e a inscrición do logo “Young” 
nos repousacabezas dianteiros.

Está equipado coa radio 
Clarion FZ502E, que inclúe 
Bluetooth integrado que po-
sibilita operar en mans libres 

e descargar a axenda de telé-
fonos. Permite a comunicaci-
ón co mundo exterior a través 
dos altofalantes do sistema de 
audio do coche e do micrófo-
no incorporado. Este sistema 
de audio ten un amplificador 
de potencia capaz de entregar 
50w x 4 de son de alta calida-
de con gran precisión e menos 
distorsión que outros amplifi-
cadores de potencia conven-
cionais, ata co volume máximo.

Co fin de maximizar os 
elementos de estilo, creouse 
un paquete específico para 
a versión “Young” que 
contén: Cristais 
escurecidos, 
faros antiné-
boa e pinas 
de aliaxe 
de 15” cun 
prezo de 
450 euros, 
que supón 
un aforro 

para o cliente dun 42% en 
equipamento.

Hai un Fiat Punto Young 
dende 6.900 euros con Plan 
PIVE-5 e financiado con FGA 
Capital.

Coa incorporación desta 
nova versión a gama do Punto 
quedaría configurada do se-
guinte xeito:
Easy
1.2 8v 67 cv gasolina (3 e 5 portas)

1.4 8v 77 cv gasolina (5 portas)
1.3 75 cv diésel multijet (5 portas)
1.4 70 cv natural Power gasolina/metano 
(5portas)
1.4 8v 77 cv gasolina/gLP (5portas)
Young
1.2 8v 67 cv gasolina (3 e 5 portas)
1.3 75 cv diésel multijet (5 portas)
Pop
1.2 8v 67 cv gasolina (3 e 5 portas)
1.4 8v 77 cv gasolina (5 portas)
1.3 75 cv diésel multijet (5 portas)

Fiat PuntoYoung

>> Sprint Motor



Toyota acaba de afron-
tar unha multa de 
1.200 millóns de dóla-

res nos Estados Unidos por ago-
char graves defectos nos seus 
coches nos anos 2009 e 2010. 
Trátase da sanción máis alta im-
posta nunca na primeira econo-
mía mundial a un fabricante de 
vehículos. Os problemas iniciá-
ronse despois de varias denun-
cias de usuarios que advertiron 
de que a alfombra no lado do 
condutor interfería nos pedais 
e aceleraba de súpeto os co-
ches. Esta circunstancia causou 
varias mortes. Tras anos de ba-
talla coas autoridades estadou-
nidenses, a marca xaponesa 
acabou recoñecendo esta eiva 
de seguridade e puxo fin a un 
longo proceso co Goberno de 
Obama.

Malia o acordo, o fiscal xe-
ral dos Estados Unidos, Eric 
Holder, non aforra críticas a 
Toyota. Di que o fabricante 

nipón, no canto de admitir ra-
pidamente e corrixir os pro-
blemas de seguridade que 
coñecía, realizou declaracións 
públicas enganosas e propor-
cionou datos inexactos aos 
membros do Congreso esta-
dounidense. Holder cualifica 
de vergoñenta a conduta de 
Toyota e de ter unha descarada 

falta de respecto polos clientes 
en beneficio propio.

Isto leva a dúas reflexións. 
Por un lado, é digno de eloxio 
o empeño das autoridades es-
tadounidenses por perseguir 
condutas empresariais inade-
cuadas. O mal causado é irrepa-
rable, pero o inicio deste tipo de 
procesos contribúe a aumentar 

a confianza dos consumidores 
e a sentírense algo máis ampa-
rados polos seus gobernos. Por 
outro, Toyota pensa que pagar 
a multa é máis barato que se-
guir cun proceso que danaría a 
súa imaxe. Máxime cando o gru-
po Volkswagen ameaza a hexe-
monía da compañía xaponesa 
como primeiro fabricante mun-
dial, onde os Estados Unidos será 
o mercado clave para dirimir esa 
disputa nos próximos anos.

O desentendemento de 
Toyota dos seus clientes nesta 
denuncia concreta é inaceptable. 
Pero o caso non unicamente vale 
para a marca xaponesa, senón 
para todas as demais. Racanear 
nos custos de seguridade e non 
corrixir os defectos denunciados 
polos clientes só significa que un 
fabricante esta dicindo “non me 
compren o coche”. Toyota paga 
agora e arranxa un problema. 
Repetilo sería incualificable. O 
resto, a tomar nota.

“O feito no noso país 
ten moito tirón”, afir-
mou Alfredo Vila 

durante unha conferencia pro-
nunciada en Madrid. E para 
mostra un botón: “o 87% dos co-
ches que se produciron no noso 
país durante o anterior exercicio 
foron exportados” e, nos últimos 
anos as fábricas radicadas no 
noso país “atraeron investimen-
tos por valor de 3.500 millóns de 
euros”. O director xeral da mar-
ca para a Península Ibérica pre-
vé que un 40% dos Citroën que 
se matricularán no noso país 
este ano levarán o selo “Made 
in Spain” e destacou que un 26% 
dos vehículos que PSA Peugeot 
Citroën fabrica en Europa proce-
den de plantas españolas.

■ RedAccIón
Vila pronunciou a confe-

rencia “O automóbil: Un sector 
multinacional Made in Spain” 
ante o Rotary Club de Madrid. 
Na súa intervención, Vila des-
tacou que o automóbil é un 
sector clave na consolidación 
da “Marca España” e particular-
mente no caso de Citroën, que 
cumpre 90 anos de presenza 
comercial no noso país e fabri-
ca aquí catro dos seus mode-
los estrela nas plantas de Vigo 

e Madrid. Case un 26% dos co-
ches que fabrica o Grupo PSA 
en Europa proveñen de España 
e prevemos que un 40% dos 
vehículos da nosa marca que 
se vendan no noso país sai-
rán dos centros de produción 
españois”.

O director xeral de Citroën 
lembrou que “o sector do au-
tomóbil é básico para a eco-
nomía nacional: supón un 10% 
do PIB e emprega directa e in-
directamente a un 9% da po-
boación”. Ademais, destacou o 
seu dinamismo no actual con-
texto de crise económica: “en 
2013 creou 2.300 postos de 
traballo”. Comercialmente, “é o 
quinto mercado da UE cun vo-
lume que, o ano pasado, supe-
rou os 720.000 turismos e que 
este ano medrará en torno a un 
11%. É o país de Europa no que 
máis marcas compiten e o se-
gundo no que hai máis fábricas 
instaladas”.

Neste contexto, o merca-
do nacional caracterízase por 

unha competencia sen cuartel, 
onde ningunha marca supera 
un 11% de penetración, “cando 
en mercados como o alemán, o 
francés ou o italiano a marca lí-
der rolda un 20%. Esta tenden-
cia foise acentuando na última 
década”, explicou Alfredo Vila.

Segundo un estudo de 
Cetelem, o 60% dos europeos 
non dubidaría en percorrer 
centos de quilómetros para 
ir buscar o seu vehículo cun 
desconto no prezo. “Non teño 
os datos de España, pero non 
teño dúbida de que superan 
esta media”, concluíu.

Vila subliñou que “nos últi-
mos 6 anos, pecháronse pre-
to de 1.200 concesionarios de 
todas as marcas e ao redor de 
50.000 traballadores perde-
ron os seus empre-
gos”. As 

PYME tamén son protagonis-
tas no mercado da posvenda. 
“España ten o maior número 
de talleres independentes en-
tre os principais países da UE, 
pese a que ten o menor volu-
me de parque. Cuns talleres in-
dependentes que aumentan a 
súa presenza fronte ás redes 
oficiais, o mercado se fraccio-
na e a competencia aumenta”.

En canto á estratexia de 
Citroën, Vila declarou que “coa 
liña DS saímos do pelotón 
xeneralista para crear e con-
quistar un novo mercado que 
definimos como luxo francés. 
Co resto da gama, dirixímonos 
cara a un novo universo de 
clientes que dan valor ás tec-
noloxías intuitivas e baixos cus-
tos de utilización. O Citroën C4 
Cactus é un magnífico exemplo 
desta estratexia”.

Toyota admite que mentiu

 emILIO BLAncO | TexTo

 @emILIOBLAncO10 | TwiTTer

Alfredo Vila, director xeral de Citroën para España e Portugal

“O mercado nacional 
caracterízase por unha 

competencia sen cuartel”
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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
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Sprint Motor: O incremento das vendas que se está 
a producir nas últimas semanas podería ser un espellismo 
se non houbese Plan PIVE?

Jesús Chenel: Se non houbese Plan PIVE estariamos 
peor, sen ningunha dúbida. Este plan está axudando moi-
to o sector do automóbil nestes momentos tan compli-
cados economicamente.

SM: A suba das vendas parece que empeza a ser unha 
realidade, será suficiente para que os concesionarios vol-
van a números positivos?

J.C.: Haberá que agardar un pouco máis, aínda que 
imos polo bo camiñ. Un concesionario, ao igual que moi-
tas empresas, ten uns custos e uns gastos tan grandes que 
para verse en números positivos aceptables aínda tarda-
remos un pouco. De momento si que poderemos apreciar 
unha lixeira melloría. Eu creo que este ano a tendencia xa 
é claramente positiva.

SM: Hai unha discusión, moi frecuente, na rúa: se 
acudir a un taller multimarca ou ao do concesionario ofi-
cial. Que vantaxes e inconvenientes teñen o un e o outro 
dende a túa perspectiva?

J.C.: Igualar a garantía dun concesionario dende un 
taller multimarca é practicamente imposible. Por que? 
Pois porque nun concesionario oficial raro é o mes que 

non haxa algunha persoa do seu cadro de traballadores 
nun curso. Nós en concreto esta mesma semana tivemos 
dous profesionais nun curso especializado en Madrid, a 
que vén irá outra persoa actualizar a súa formación.

Con esta dinámica de estudo continuo é imposible 
poder igualar o nivel de reparación, con garantía plena, a 
un concesionario oficial da marca. Este último dispón de 
toda a información vital e actual do vehículo, hai que ter 
en conta que estamos a falar dun representante da marca, 
que é a que deseñou e construíu ese modelo que agora 
hai que reparar. O propio fabricante obríganos a estar ao 
día en todo o referente aos seus vehículos. Soamente un 
concesionario da marca ten ata a última peza de ferra-
menta e máquinas de diagnose que fan falta para facer 
unha reparación con todas as garantías. Isto conséguese 
mediante o “artigo 33”, que di “que cando sae un vehícu-
lo novo hai que proverse da ferramenta específica para 
manter e reparar ese modelo e dar a coñecer e formar o 
persoal do concesionario ás novas especificacións técni-
cas do novo produto.

Ninguén pode tratar mellor un automóbil, da marca 
que sexa, que o concesionario oficial que a representa.

SM: Que perxuízo supón para os concesionarios ofi-
ciais os establecementos do motor e as compravendas 
piratas?

Jesús Chenel Noya
“Ninguén pode tratar mellor un automóbil, da marca que sexa, 

que o concesionario oficial que a representa”

O Grupo Noya é 
unha das empresas 

automobilísticas 
máis importantes 
da capital galega. 

Representa as marcas 
Citroën, Mazda e 

Chevrolet. Ademais é 
servizo posvenda de 

Mitsubishi, Lancia, Fiat 
e Fiat Industrial. Gran 

parte do seu éxito 
empresarial é debido 
ao seu director xeral, 
Jesús Chenel Noya, 
que leva toda a súa 
vida no mundo da 
automoción. Con 

el mantemos unha 
entrevista para 

analizar polo miúdo 
como está o sector e 

que futuro lle ve.

Director xeral do Grupo Noya
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J.C.: Ben, eu son partidario de que todo o 
mundo teña opcións de poder traballar, pero aín-
da estou máis a favor de que todos paguemos os 
impostos que nos correspondan. Se non xogamos 
todos coas mesmas regras entón desequilíbrase a 
balanza. Evidentemente, os pseudoprofesionais “ile-
gais” é o que fan. Neste senso, os que máis prexu-
dican as empresais legais neste sector son as falsas 
compravendas.

Calquera vendedor de coches usados que estea 
legalmente establecido e dado de alta ten todo o 
meu respecto. O que vende na rúa transgride a lega-
lidade dende a propia base. As vías públicas son un 
espazo de todos os cidadáns, un ben común, co cal 
o señor que está vendendo na rúa está aproveitán-
dose para non pagar taxas e impostos. Os concesio-
narios e as compravendas profesionais teñen unhas 
instalacións propias onde expoñen os seus vehículos 
e polas que cumpren coas súas obrigas tributarias.

Hai outro tema non memos importante, moi-
tos dos vehículos expostos na vía pública non te-
ñen seguro e, ás veces, tampouco ITV, co cal están 
infrinxindo a legalidade. Os profesionais que esta-
mos correctamente establecidos pedimos que as 
autoridades actúen. No concello de Santiago hai 
unha ordenanza que prohibe toda clase de venda 
ambulante agás se son sitios reservados e autoriza-
dos para iso. As ordenanzas están para que as cum-
pramos todos, non só algúns.

Dar co propietario dunha bicicleta que está 
aparcada nunha rúa é moi difícil. Con todo, en-
contrar un propietario dun coche aparcado na vía 
pública é moi doado, e máis nunha sociedade infor-
matizada como a actual. Non hai desculpa para que 
as autoridades non actúen nesta tema. Deben de fa-
celo, e dende as distintas asociacións do sector do 
automóbil así llo estamos reclamando. É unha eiva 
que os gobernantes non deberían permitir.

No concello de Compostela hai unha ordenan-
za que prohíbe ter aparcado un coche máis de 48 
horas no mesmo lugar. Hai algúns con carteis de 
compravendas que pasan semanas aparcados no 
mesmo sitio. Isto prexudícanos, dunha ou doutra 
maneira, a todos os cidadáns.

SM: Que é máis interesante no mercado ac-
tual para o consumidor, mercar un coche novo ou 
un de ocasión?

J.C.: Mercar un coche novo na actualidade é fa-
cer unha compra intelixente tanto polos atractivos 
prezos como polas axudas ao financiamento e o ac-
tual PIVE. Isto non quere dicir que quen merque un 
automóbil usado vaia mal encamiñado, en absolu-
to. Cun coche de ocasión cun uso correcto, ou sexa 
normal, como son a maioría, o usuario estará facen-
do unha boa compra por prezo e por garantía. Estou 
referíndome a que esta compra se realice nun esta-
blecemento profesional. Nós en concreto revisamos 

concienzudamente todos os puntos fundamentais 
dos vehículos de ocasión que vendemos nas nosas 
instalacións, coa documentación ao día e coa garan-
tía correspondente. Teño que puntualizar neste tema 
que de todas maneiras un V.O. non é un coche novo, 
co cal sempre pode ter un fallo por culpa do desgaste 
dalgunha peza. Evidentemente, a garantía, igual ca 
o prezo, non é a mesma a dun novo ca a dun usado.

SM: O financiamento é unha das pezas cla-
ve á hora de mercar un automóbil novo. Unha das 
queixas do sector eran as trabas que poñían as en-
tidades financeiras aos posibles clientes. Como está 
este tema na actualidade?

J.C.: Este tema estivo tan mal que os clientes 
entraban nos concesionarios convencidos de que 
non lles ían dar o financiamento. De hai un tempo 
a esta parte o tema está cambiando, sobre todo na 
banca. Teño que dicir que as financeiras de marca 
salváronnos moitas operacións.

Creo que na actualidade “o muíño” empeza a 
dar voltas correctamente.

SM: Estes anos, desgraciadamente, vimos como 
se pechaban concesionarios en Compostela e tamén 
fomos testemuñas dun baile de marcas que pasa-
ron dunhas empresas a outras, cres que haberá máis 
reaxustes locais?

J.C.: Penso que as augas aínda están un pouco 
revoltas, o río aínda non vai coas augas mansas de 
todo. Para min como empresario e como presiden-
te dunha asociación empresarial non é ningunha 
alegría, ao revés, que algún colega peche a súa em-
presa. Somos todos compañeiros, hai espazo para 
traballar para todos e dende logo eu non quedo sa-
tisfeito co cerre de ningunha empresa, e menos se 
é do sector do automóbil.

En canto ao baile de marcas, pouco podo dicir 
porque tanto o fabricante coma os posibles conce-
sionarios levan este tipo de operacións cunha dis-
creción absoluta.

SM: Estes últimos anos houbo unha política im-
posta dende as marcas e o propio mercado de facer 
sacrificios de prezos e marxes, podemos dicir que 
agora estamos nunha fase máis tranquila?

J.C.: Non, aínda quedan moitos coches por ven-
der e uns “stocks” das marcas por normalizar. O fabri-
cante sempre está metendo presión e estimulando 
para vender máis o seu produto. Eu isto non o cri-
tico, porque esta dinámica mantennos activos. Por 
outra banda, se suavizan moito a súa táctica, entón 
relaxámonos todos.

De todos os xeitos, os concesionarios pasámolo 
mal ao inicio da crise porque os obxectivos fixados 
polos fabricantes eran irreais. Despois, co paso do 
tempo, déronse de conta, sobre todo co peche de 
concesións, que tiñan que achegarse á realidade da 
dura situación económica.

SM: Un tema obrigado nesta entrevista son os 
eléctricos, máis cando o Grupo Noya ten nas súas 
instalacións unha electrolineira, unha aposta inno-
vadora e arriscada. Cres nos automóbiles eléctricos? 
Pensas que os gobernos europeos están apoiando 
este tema, ou que poden facer moito máis?

J.C.: Totalmente! Creo que falta vontade políti-
ca neste tema. Son usuario dun Chevrolet Volt (un 

eléctrico cun motor auxiliar de combustión) e os 
consumos teño que dicir que son espectaculares. 
O aforro é impresionante. Estou facendo un con-
sumo de combustible, e xa levo 13.000 quilóme-
tros con el, de 0,8 l/100 km o resto é electricidade. 
Estou encantado.

Hai posibilidades e tecnoloxía suficiente para 
que se popularicen, só se necesita que os gober-
nantes queiran que funcione. As grandes marcas xa 
teñen unha boa parte dos deberes feitos.

Nós estamos preparados, temos a electrolinei-
ra que comezará a funcionar “a tope” coas furgone-
tas eléctricas.

SM: Tecnoloxicamente comeza a incorporarse 
a conectividade nos automóbiles, será unha revo-
lución ou iremos vendo algo progresivo?

J.C.: Confío plenamente nas novas tecnoloxías, 
xa as estamos vendo incorporarse en cada mode-
lo novo que se comercializa. É unha realidade que 
ten máis presenza do que moitos usuarios pensan.

Isto implicará un grande esforzo para os conce-
sionarios para estar actualizados permanentemente 
nas tecnoloxías do futuro.

S  M: Ti tamén es presidente da Asociación Área 
Empresarial do Tambre. Hai que ter en conta que o 
polígono do Tambre é unha das columnas vertebrais 
e empresariais do automobilismo de Santiago. Que 
lle pedirías ás autoridades locais para que dunha 
vez por todas se completase esta zona empresa-
rial vital para o bo desenvolvemento da economía 
da cidade?

J.C.: Pedímoslle que se completasen as infraes-
truturas que lles temos pedidas, algo moi necesa-
rio para o bo desenvolvemento das empresas do 
polígono. Tamén ofrecemos a nosa colaboración 
para participar nas vendas do polígono da Sionlla, 
Santiago non pode ter ese espazo parado por máis 
tempo.

Hai que conectar o polígono coa autoestra-
da, coa autovía do aeroporto e coa rotonda da 
Nacional 550, e conectar a estrada de Trazo coa de 
Santa Comba.

O remate do periférico, pasando polo Pedroso, 
tamén é crucial para os intereses empresariais des-
ta cidade. É fundamental planificar o futuro para 
que o tempo  non se nos bote enrriba e perdamos 
a riqueza empresarial que poidan brindar as novas 
oportunidades dos tempos que están por vir. Ten 
que haber colaboración por parte de todos os ac-
tores implicados.

  como empresario 
e como presidente dunha 
asociación empresarial 
non é ningunha alegría, 
ao revés, que algún colega 
peche a súa empresa

  creo que falta 
vontade política no tema 
dos eléctricos
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Un crossover  
que racha moldes

O novo “crossover” de Renault levounos 

esta vez ao Pazo do Faramello, na antiga 

estrada que vai de Santiago a Padrón, a 

poucos quilómetros da capital galega 

e en pleno Camiño Portugués de 

peregrinos a Compostela. Á beira do río 

Tinto levantouse no século XVIII este pazo 

maxestuoso e impresionante de estilo 

barroco compostelán, xunto á real fábrica 

de papel que abastecía ás imprentas 

e papelerías de todo o país. Conta a 

lenda que nas súas antigas caballerizas 

se albergou o arsenal contra as tropas 

francesas que camiñaban por Galicia en 

1808. Por aquí andou Carmiña de Castro 

Retén, protagonista -xunto con Gerardo 

Roquer- da Casa da Troya, a popular 

novela de Alejandro Pérez Lugín. O pazo 

do Faramello é o lugar idóneo para a 

celebración de eventos, cunha contorna 

máxica, misteriosa e espectacular.
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temos ante nós un mini-SuV moder-
no, doado de conducir e moi 
agradable á vista. As súas li-

ñas fluídas e equilibradas danlle un aspecto actual e xuvenil, 
o que o fai moi apetecible para os condutores con espírito 
novo e aventureiro que o utilizan para os seus despraza-
mentos diarios, tanto nas saturadas vías urbanas como nas 
saídas ao campo. A diferenza de modelos similares, este 
crossover só dispón de tracción dianteira, o que o limita un 
pouco á hora de circular por camiños non asfaltados. Pode 
contar cunha orixinal pintura bitono que permite diferenciar 
o teito, os montantes e os retrovisores exteriores do resto 
da carrozaría, e iso, está claro, chama bastante a atención.

mide 4,122 metros de longo e 1,778 metros de ancho. 
O maleteiro ten 377 litros de capacidade e se movemos cara 
adiante o asento traseiro, aumenta ata os 455. Para levar 
grandes cargas non temos máis que pregar o asento e dis-
poñeremos entón de 1.235 litros de volume de carga. está di-
vidido en dúas partes por un dobre fondo que se pode quitar 
ou poñer con facilidade. É un maleteiro aproveitable porque 
ten formas regulares.

O novo Renault captur fabrícase na planta de Valladolid 
para 67 países e vén competir co que ata agora é o rei do 
mambo neste novo sector, o nissan Juke, compartindo a pla-
taforma do clio. destaca sobre os seus competidores polas 
súas múltiples opcións de personalización.

Respecto do interior, temos que dicir que nos sorprendeu 
a súa capacidade, a súa comodidade e o seu aspecto alegre e 
desenfadado. ten un deseño moi agradable, ergonómico e 
cunha boa atención ao detalle. no habitáculo pódense elixir 
decoracións de cor laranxa, marfil, cromo, gris, azul ou verde, 
que se extraen do habitáculo a través dunhas cremalleiras e 
velcros, que van a xogo coa contorna dos aireadores, a consola 
central, os altofalantes e a guanteira. A idea é facilitar a súa 
limpeza no caso de que se ensucien. moi orixinal, por certo, 
a guanteira, que máis ben é un caixón inmenso cun sistema 
de apertura bastante orixinal. nada menos que 11 litros de 
capacidade para poder gardar diversos obxectos que non 
deben quedar á vista. É reseñable a cantidade e o tamaño 
dos ocos dispoñibles dentro do habitáculo. Hai ocos nas portas, na parte inferior da 
consola e outro con tapa na parte superior e unha bandexa extraíble entre os dous 
asentos. Os asentos, tanto os dianteiros coma os traseiros, son bastantes cómodos e 
suxeitan ben. dicir que nas prazas traseiras hai suficiente amplitude para as pernas. 
A banqueta traseira deslizante permite aumentar o espazo dos pasaxeiros que van 
detrás, ou aumentar o volume do maleteiro.

Ao volante mostra as formas dun turismo convencional e, pese a que proporciona 
unha postura de condución elevada que transmite seguridade e mide metro e medio 
de alto, non mostra síntomas de balanceo nas curvas nin a velocidades elevadas. O 
posto de condución do captur é correcto polo espazo dispoñible e pola comodida-
de que proporciona o asento. Os axustes dispoñibles para o volante (profundidade e 
altura) e o asento (lonxitudinal, altura e inclinación do respaldo) teñen percorridos 
suficientemente amplos para que persoas de diferente estatura encontren a postu-
ra idónea. ten unha altura ao chan bastante razoable, o que facilita a condución por 
camiños un pouco difíciles. e digo “un pouco” porque non é un todoterreo e nin se-
quera dispón de tracción ás catro rodas. Pero malia esta ausencia de tracción total, 
compórtase bastante ben cando o levamos polo campo. en cidade, dado o seu pe-
queno tamaño, manéxase bastante ben polas rúas e compórtase como un vehículo 
áxil e dinámico. A rumorosidade aerodinámica e a que provén do motor é pouca. É 
un coche bastante confortable que se beneficia dunha dirección cun tacto bastante 
directo, preciso e que transmite bastante información.

O comportamento en estrada é bo. O novo motor diésel de 90 cabalos, separada-
mente de consumir pouco, pórtase ben á hora de adiantar sen ningún tipo de proble-
mas. como xa comentamos anteriormente, hai pouco ruído e responde rapidamente 
ás nosas demandas. Os freos son correctos e a sensación de agarre na estrada é total. 
Sen dúbida é un coche para gozar da condución, para o uso diario na cidade e para 
facer as escapadas ao campo ou a praia durante as fins de semana ou nas vacacións.
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Os motores de gasolina son lixeiros e resistentes. O de 90 
cabalos, chamado Energy TCe 90, é un motor de 3 cilindros de 
898 cc. Consome pouco, 4,9 litros por cada 100 quilómetros. 
Alcanza unha velocidade máxima de 171 km/h e pasa de 0 a 
100 km/h en 12,9”.

O TCe 120 EDC, potente e silencioso, consome unha me-
dia de 5,4 litros por cada 100 quilómetros e desenvolve 120 
cv. Este motor está unido a unha caixa de cambio automático 
EDC con dobre embrague e 6 relacións. A velocidade máxima 
con este motor é de 192 km/h e acelera de 0 a 100 km/h en 
tan só 10”, cunhas emisións de 113 g/km de CO2.

Se falamos de diésel, equipa un novo motor Energy dCi 
de 90, cun consumo en ciclo mixto de 3,6 litros por cada 100 
quilómetros e unha velocidade máxima de 171 km/h.

Como xa comentamos, tanto o motor de gasolina de 120 
cv como o diésel de 90, equipan a caixa automática EDC de 
dobre embrague e 6 velocidades. O consumo, nestes dous 
casos, pódese comparar ao dunha caixa manual.

Ademais, por aquilo do aforro, equipan o sistema 
Stop&Start, ESM (que recarga a batería grazas á recuperación 
da enerxía cinética durante as fases de freado e de decele-
ración), grellas dinámicas que se abren ou pechan para con-
trolar a entrada de aire de refrixeración e o sistema Eco Mode 
que modifica a aceleración, a xestión do par e da potencia e 
a climatización/calefacción.

Motorizacións



O Renault captur atópase á venda en todos os concesionarios Renault de galicia cos seguintes prezos:
unidade probada: Renault captur Zen edc dci 90 cAmBIO AutOmÁtIcO (20.750 euros), cedido por cAeIRO, 

concesionario Renault en Santiago de compostela, Polígono do tambre.

Gasolina
 cAPtuR LIFe eneRgY tce 90 S&S eco2 15.200 €
 cAPtuR IntenS eneRgY tce 90 S&S eco2   16.700 €
 cAPtuR IntenS eneRgY tce 120 edc 18.800 €
 cAPtuR Zen eneRgY tce 90 S&S eco2 17.700 €
 cAPtuR Zen tce 120 edc 19.800 €

diésel
 cAPtuR LIFe eneRgY dci 90 S&S eco2          16.850 € (con desconto, 16.600 €)
 cAPtuR IntenS dci 90 edc eco2 19.750 €
 cAPtuR IntenS eneRgY dci 90 S&S ecO2 18.350 €
 cAPtuR Zen dci 90 edc eco2 20.750 €
 cAPtuR Zen eneRgY dci 90 S&S eco2 19.360 €

PreZoS

A salientar
Deseño

Condución
Comportamento 

en cidade e estrada

 
O Renault Captur 
destaca sobre os 

seus competidores 
polas súas múltiples 

opcións de 
personalización
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O Renault Captur preséntase en tres acabados: Life, Intens 
e Zen. Co primeiro temos faros de día con leds, ABS con SAFE, 
ESC e asistente de arrinque en pendente, chan do maletei-
ro plano, caixón portaobxectos Easy Life, elevalunas eléctri-
cos dianteiros e traseiros, sistema ECO Mode, ordenador de a 
bordo, regulador limitador de velocidade, airbags frontais e 
laterais do condutor e pasaxeiro, dirección asistida eléctrica 
variable, tarxeta de apertura e arrinque, retrovisores exterio-
res eléctricos, aviso de esquecemento do cinto do condutor, 
pack Look interior azul turquesa, banqueta 1/3 e 2/3 deslizante 
con 3 repousacabezas traseiros regulables e suxeción Isofix.

Co acabado Intens engádeselle pinas de aliaxe de 16”, ra-
dio cd con 4 altofalantes con conexión bluetooth, climatiza-
ción manual, faros adicionais antinéboa, tarxeta mans libres 
de apertura e arrinque, chan do maleteiro reversible, ilumi-
nación do caixón Easy Life, embellecedor frontal cromado e 
tapizaría fixa Bali gris escura.

Finalmente, co acabado Zen, ademais de todo o anterior, 
engadimos carrozaría bitono, ambiente interior escuro, pack 
Look interior cromado, tapizaría desenfundable, volante de 
coiro, contorna cromada dos faros, pinas de aliaxe de 17”, ban-
da cromada na parte traseira, climatizador automático, aceso 
automático de faros e sensor de chuvia, faros antinéboa con 
función de xiro, portaobxectos elástico no respaldo dos asen-
tos dianteiros e sistema multimedia MediaNav con pantalla 
táctil de 7” e navegador.

En todos os acabados pódense engadir diversas op-
cións, como a roda de reposto de urxencia, pack Look, pack 
Visibilidade, faros adicionais antinéboa...

Acabados
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orixe
O Škoda 1000 MB Debutou 

o 21 de marzo de 1964. 
Chegaba presumindo do pro-
pulsor máis avanzado do mo-
mento, na súa clase, e supuxo 
unha revolución ao presentar 
unha planta completamente 
nova e un deseño, daquela, 
rompedor . Foi o primeiro ve-
hículo da marca con motor e 
tracción traseira e suspensión 
independente.

Na compañía checa defí-
neno como un fito tecnoló-
xico, desa década de 1960, e 
recoñecen que ten o valor de 

ser testemuña e de recoller 
os grandes coñecementos da 
enxeñería da industria auto-
mobilística do país. 

Unha das curiosidades 
do proceso de desenvolve-
mento atopámola nas ve-
rificacións practicadas ao 
proxecto de automóbil. 
Antes de comezar a produ-
cir en serie o Škoda 1000 
MB, a casa someteuno a 
probas extensas de resis-
tencia, de maneira que arre-
dor de 50 coches de proba 
cubriron 1.600.000 quilóme-
tros en 1962 en condicións 
extremas. 

Novas instalacións para
fabricar o novo modelo

A fabricación deste modelo 
foi un acontecemento no seo da 
compañía, no sentido de que, 
para asumir a produción Škoda 
construíu un novo edificio en 
Mladá Bolesvav, moi preto da 
sede que xa existía a principios 
dos anos 60. As novas instala-
cións incluían o equipamento 
máis moderno, repartido nun 
total de máis de 40 naves de 
produción e outros edificios. A 
nova fábrica dispuña, ademais, 
da súa propia planta de fundi-
ción. Pero as melloras non se 

Os 50 anos  
do Skoda 1000 MB
Un dos modelos máis populares da marca checa

O Retro-Visor deste núme-
ro vainos permitir facer un 
salto no tempo de 50 anos. 
Situámonos na primavera 
de 1964. No ano no que se 
estrea Mary Poppins, no que 
Los Sirex popularizan “Se eu 
tivera unha escoba” e no que 
se funda a televisión públi-
ca en España, o mercado do 
motor recibe ao Škoda 1000 
MB. Trátase dun dos clásicos 
máis populares dos 119 anos 
de historia da casa checa. 
Imos repasar a súa historia 
celebrando o seu aniversario. 

Foi o primeiro vehículo 
da marca con motor e 

tracción traseira e sus-
pensión independente

Sprint Motor >>20 Retro-visor



limitaron á empresa, senón 
que se trasladaron tamén á 
contorna. Construíronse 13 
quilómetros de estradas e re-
construíronse 10 quilómetros 
de vías férreas para dar servizo 
a Škoda. Queríase evitar cal-
quera atranco que puidera 
prexudicar o triunfo do mo-
delo que se estaba creando. 

tecnoloxía avanzada
Škoda asegura que no pro-

ceso de desenvolvemento do 
motor foi o primeiro fabrican-
te europeo de automóbiles en 
utilizar aluminio moldeado 
para producir todo o bloque 
do propulsor. A caixa da cam-
bios de catro velocidades ta-
mén se produciu usando este 
método de fabricación.

O motor de catro cilin-
dros refrixerados por auga, 
que se atopaba detrás do 
eixe traseiro, entregaba 37cv, 
a cilindrada era de 988cc. A 
combinación de motores 
modernos xunto co peso 
baixo do vehículo (775kg), 
garantía un consumo de 
combustible económico, 
duns 7/8 litros cada 100 km. 
A velocidade máxima era de 

120 km/h. No ano 1968 a po-
tencia propulsora aumentou-
se ata os 43cv.

o deseño
Amais da tecnoloxía mo-

derna que incorporaba, o 
Škoda 1000 MB supuxo un 
avance significativo en ter-
mos de deseño. Mantiña o 
clásico de tres volumes, o 
típico nesa década dos 60, 
pero engadíalle novidades 
como curvas suaves, faros 
dianteiros circulares, luces 
traseiras verticais, a lúa tra-
seira panorámica e tomas 
de aire curvas que configu-
raban o carácter do novo 
modelo.

As dimensións eran com-
pactas: 4,17 metros de lon-
go, 1,62 metros de ancho e 
1,39 metros de altura, pero 
ofrecía espazo e comodida-
de para toda a familia. Un 
dos aspectos que favoreceu 
a aceptación dos clientes foi 
a funcionalidade dos asen-
tos que se podían pregar in-
dividualmente. Tiña roda de 
reposto, situada baixo o ma-
leteiro, de 220 litros, que se 
atopaba baixo o capó. 

as vendas 
O Škoda 1000 MB comercia-

lizábase en varias versións; ade-
mais da básica, a partir de 1966 
houbo versións máis potentes 

e unha elegante de dúas por-
tas, chamada 1000 MBX, que é 
a día de hoxe, un modelo moi 
popular entre os coleccionistas 
de vehículos clásicos.

Foi un éxito de vendas 
en Checoslovaquia e no es-
tranxeiro e serviu para re-
forzar de maneira sostible a 
posición de Škoda na indus-
tria europea do automóbil. 
Conseguiu, ademais, dar for-
ma á estratexia de modelo da 
marca ata finais de 1980.

Entre abril de 1964 e agos-
to de 1969 fabricáronse arre-
dor de 443.000 Škoda 1000 
MB. Máis da metade da produ-
ción exportouse a países como 
Nova Zelandia e Australia.

SKoda 
•	 Nace	en	1895	co	nome	de	

Laurin & Klement
•	 Sede:	República	Checa
•	 Subsidiaria	 de	 Grupo	

Volkswagen desde 1991.
•	 É	unha	das	catro	empresas	

de automóbiles máis anti-
gas do mundo

•	 Comezou	 como	 fabrican-
te de bicicletas, máis tarde 
da motocicleta Slavia e en 
1905 comezaron a producir 
automóbiles. 

•	 Factorías:	 3	 na	 República	
Checa, 1 en Eslovaquia, 1 
en China e 3 en India.

•	 Modelos	da	marca:	
 - Škoda 100/110 
 - Škoda 105/120/130
 - Škoda 1000 MB
 - Škoda Favorit
 - Škoda Felicia
 - Škoda Citigo
 - Škoda Fabia
 - Škoda Rapid
 - Škoda Octavia
 - Škoda Superb
 - Škoda Roomster
 - Škoda Yeti

o Nome 
Škoda é o nome da casa.
mB elixiuse na honra 

de mladá Boleslav, 
que é a cidade da 
rexión de Bohemia 
central na que está 
a sede da marca, na 
Repúlica checa. 

1000 refírese á cilindrada 
do motor (988 cc)
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Taxistas, camioneiros, 
condutores experimenta-
dos ou noveis; ninguén está 
exento de sufrir medo ao vo-
lante. A amaxofobia é o con-
cepto que se emprega en 
psicoloxía para designar o 
temor patolóxico a conducir 
un vehículo ou a viaxar nel.

As persoas que padecen 
este problema séntense pe-
quenas na estrada e, nela, só 
perciben estímulos negati-
vos. Moitas viven episodios 
de pánico antes e durante 
a condución. Teñen medo a 
perder o control do coche 
e chegan a pensar en situa-
cións practicamente impo-
sibles. Obsesiónanse coa 

posibilidade de atropelar a 
alguén e non decatarse ou 
mesmo cren que van envor-
car nunha rotonda. 

É un medo excesivo, irra-
cional, xa que na maioría dos 
casos non existe un moti-
vo real de perigo no tráfico. 
Segundo estudos recentes, 

case un terzo dos condutores 
poden padecer esta fobia, en 
maior ou menor grao, aínda 
que non é doado que se ad-
mita o problema polo medo á 
incomprensión social; un feito 
que contribúe no descoñece-
mento desta doenza e na falta 
de sensibilidade social.

Calcúlase que afecta ao 4% dos españois, a metade mulleres de 
entre 30 e 40 anos. As causas son o estrés, unha mala experiencia ao 
volante ou a falta de práctica.  Non é fácil de recoñecer por parte de 

quen o sofre porque é unha fobia incomprendida socialmente.  
A recuperación é posible co tratamento axeitado

Amaxofobia
Medo a conducir

Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA  -15886 Teo (A Coruña)

Síntomas
Ninguén mellor que un 
mesmo para sentir o medo 
á hora de conducir. Con 
todo, hai varios indicios 
que revelan o problema: 
› Angustia, estrés e ac-

titude negativa ao 
volante

› Sensación de in-
seguridade e 
vulnerabilidade

› Aumento da frecuen-
cia cardíaca 

› Suor excesivo
› Tremores, tensión 

muscular, sensación de 
afogamento, malestar 
torácico

› Náuseas, mareos, 
calafríos

A amaxofobia afecta ao 4% 
dos españois, con diferen-
za entre os sexos, xa que a 
padecen o dobre de mulle-
res que de homes. O grupo 
máis afectado, as mulle-
res de entre 30 e 40 anos. 
A maior parte dos homes 
que a sofren son de idade 
avanzada e teñen mingua-
das as súas capacidades 
físicas, de xeito que se sen-
ten inseguros ao volante.

22 Sprint Motor >> Amaxofobia



método da psicoloxía
cognitivo - condutista

Primeiro o paciente debe tomar con-
ciencia do seu problema e, a partir dese 
momento, os profesionais traballan con 
el para planificar e organizar os pasos ne-
cesarios para a súa recuperación.

En segundo lugar, é preciso potenciar a 
autoestima e confianza do paciente, recu-
perando ou aprendendo técnicas específi-
cas para a condución. Esta é unha terapia 
que se complementa poñendo en práctica 
estratexias para afrontar os problemas que 
van aparecer: apréndese a deter o pensa-
mento, a asumir autoinstrucións e técnicas 
de relaxación.

Finalmente, desenvólvese unha exposi-
ción progresiva á fobia. Este proceso pode 
comezar pola imaxinación ou ben por unha 
condución nun contexto moi controlado e 
sinxelo, para ir introducindo complexidade 
a medida que a persoa vai gañando segu-
ridade e confianza en si mesma.

a terapia da 
exposición en vivo

Consiste en poñer ao condutor ante a 
situación de estrés, medo ou ansiedade 
de forma progresiva e, unha vez que apa-
recen os síntomas, procédese a ensinarlle 
técnicas de relaxación para axudarlle a en-
frontarse a esa situación.

Dise que con ela conseguen superar o 
medo a conducir un 80% dos pacientes.

O tratamento farmacolóxico empréga-
se en casos puntuais, só cando o resto de 
técnicas non deran resultados positivos.

Páxinas web nas que se pode atopar 
información para superar a fobia:

› Tengomiedoaconducir.es
› Autoescuela Chaparral
› Consejo General de Psicología de 

España
› Conducesinmiedo.com

Causas
O estrés e a ansiedade causan os 
primeiros síntomas do medo a con-
ducir. Ademais, normalmente, a 
persoa ten unha baixa autoestima. 

Un sentimento de responsabi-
lidade excesivo ou a presión dun 
familiar directo inflúen no desen-
volvemento da amaxofobia. Pais 
ou parellas moi dominantes, es-
pecialmente no caso das mulle-
res, prodúcense un alto nivel de 
estrés que fai que a muller deixe 
de conducir. 

Un dos grupos de risco máis 
comúns é o formado por condu-
tores que sufriron ou presencia-
ron algún accidente, que acaba 
producindo un medo constante e 
obsesivo. Así mesmo, a pouca des-
treza ao volante pode estar na ori-
xe da fobia. Os expertos insisten 
na necesidade de prepararse ben 
antes de saír á estrada con regula-
ridade para non expoñernos a si-
tuacións que non sexamos quen 
de controlar.

Tratamento da amoxofobia. Segundo os expertos, a única maneira de 
superar este medo é enfrontándose a el. Co tratamento axei-

tado, consegue superarse. É vital que as persoas que sofren amaxofobia busquen a axuda 
de profesionais, que saiban tratar o problema porque, en caso contrario, poden ver agrava-
do o seu problema.

Segundo estudos 
recentes, case 
un terzo dos 

condutores poden 
padecer esta fobia

Amaxofobia >> Sprint Motor 23Amaxofobia



Calendario  
de  probas MAIO  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3 de maio Cto. Aragón Villanova Trial Villanova Huesca España

3-4 de maio I RaliMix A Gudiña Ralimix A Gudiña Pontevedra España

3-4 de maio Cto. Mundial Turismos WTCC WTCC Circuíto Hungaroring - Budapest Hungría

3-4 de maio Cto. España Todoterreo - Almanzora Todoterreo Mojácar Almería España

4 de maio Cto. España Trial - Aldán Trial Aldán - Cangas do Morrazo Pontevedra España

4 de maio Cto. Galego de Trial - Aldán Trial Aldán- Cangas do Morrazo Pontevedra España

4 de maio G.P. España Motociclismo - Xerez Motociclismo Circuíto de Xerez da Fronteira Cádiz España

4 de maio Cto. España Motocross - Yunquera de Henares Motocross Yunquera de Henares Guadalajara España

4 de maio Cto. Andalucía Motonáutica de Turismo Motonáutica Marbella, Fuengirola e Málaga Málaga España

10-11 de maio 70 Autocross Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

10-11 de maio 17 Pontevedra Automobilismo Montaña Pontevedra Pontevedra España

10-11 de maio II Choqueiro Todoterreo Todoterreo Viduedo - Cea Ourense España

10-11 de maio Cto. España Rali - 32 Rali Sierra Morena Rali Córdoba Córdoba España

11 de maio G.P. F1 España F1 Circuíto de Montmeló Barcelona España

11 de maio Cto. Galego de Enduro - Ponteareas Enduro Ponteareas Pontevedra España

11 de maio Cto. Galego de Velocidade Estoril Velocidade Circuíto Estoril Estoril Portugal

11 de maio Cto. Mundo Motocross - Talavera de la Reina Motocross Circuíto Cerro Negro - Talavera de la Reina Toledo España

11 de maio Cto. Europa Motocross - Talavera de la Reina Motocross Circuíto Cerro Negro - Talavera de la Reina Toledo España

11 de maio Cto. Cataluña Trial - Trial Nens Cal Taulé Trial infantil Cal Taulé Barcelona España

11 de maio 4 Carreira Superbikes Italia Superbikes Circuíto de Imola Italia

17 de maio Cto. España Motocross - La Bañeza Motocross Circuíto La Salgada - La Bañeza León España

17-18 de maio 4 Karting de Valga Karting Valga Pontevedra España

17-18 de maio Cto. Galicia - 25 Ralli Botafumeiro Rali Santiago de Compostela A Coruña España

17-18 de maio 4 Rali Ecolóxico de Galicia 2ª Cat. e outros eventos Sen confirmar Sen confirmar España

18 de maio Cto. Galego Trial - Vila de Cruces Trial Vila de Cruces Pontevedra España

18 de maio Copa España Minivelocidad Minivelocidad Circuíto Chicharra Karts - Villena Alicante España

18 de maio Copa de España Motocross Clásicas Motocross El Molar Madrid España

18 de maio G.P. Francia Motociclismo Motociclismo Circuíto de Le Mans Francia

24 de maio 6H Resistencia Scooter Clásico Scooter Clásico Circuíto da Magdalena - Forcarei Pontevedra España

24 de maio Trial clásicas de Robregordo Trial clásicas Robregordo Madrid España

24 de maio XIII Autocross O Castro - Rianxo Autocross O Castro - Rianxo A Coruña España

24-25 de maio Mundial Outdoor Trial Trial outdoor Cicuíto de Córcega Francia

24-25 de maio Cto. Mundial Turismos WTCC WTCC Circuit Salzburgring Austria

25 de maio G.P. F1 Mónaco F1 Circuíto de Montecarlo Francia

25 de maio Copa España de Velocidade - Xerez Velocidade Circuíto de Xerez da Fronteira Cádiz España

25 de maio Copa de España de Velocidade Clásicas - Navarra Vel./Vel. Clásicas Circuíto de Navarra Navarra España

25 de maio Cto. Europa Superbikes Superbikes Donington Park Reino Unido

30 de maio G.P. Italia Motociclismo Motociclismo Circuíto de Mugello Italia

31 de maio Copa Galega Trial Infantil - Teo Trial infantil Teo A Coruña España

31 de maio Trofeo Galego Resistencia Enduro Enduro O Barco de Valdeorras Ourense España

31 de maio Cto. España Supermotard -Forcarei Supermotard Cicuíto de Karting - Forcarei Pontevedra España

31 de maio 5 Pedriña Todoterreo Todoterreo A Pedriña - O Irixo Ourense España

31 maio-1 xuño 49 Rali Rías Baixas Rali Vigo Pontevedra España
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Saliva: Con carácter xe-
ral, tómase unha mostra 
de fluído oral do condu-
tor que ten a considera-
ción de proba indiciaria e 
que dá o resultado in situ.

Laboratorio: Esta segun-
da proba ten conside-

ración de proba 
evidencial e 

é remitida 
ao centro 

tox ico -
l ó x i c o 
ou la-
b o r a -
t o r i o 
de re-

f e r e n -
cia para 

a súa aná-
lise, con ca-

dea de custodia, para 
garantir que durante o 
transporte non sofre nin-
gunha manipulación.

Positivo: Se o resul-
tado da proba “in situ” 
arroxa un resultado po-
sitivo nalgún tipo de 
substancia, tómase unha 
segunda mostra de saliva.

Síntomas: Unha vez rea-
lizada a proba salival, o 
axente finalizará a obser-
vación dos signos externos 
que presenta o condutor: 
nerviosismo, adormila-
mento, suoración, euforia, 
locuacidade, fala dificul-
tosa, tremores, cheiro a 
porro, a marihuana, etc.

Valoración do RACE da nova reforma 
da Lei de Seguridade Viaria STOP.

Control de drogas
O Congreso dos Deputados 
deu luz verde á nova Lei de 
Seguridade Viaria que afecta-
rá aos máis de 26 millóns de 
condutores e que ten por fi-
nalidade dotar ao sistema do 
tráfico e mobilidade de maior 
seguridade. É unha reforma 
que para o RACE se conside-
ra necesaria xa que responde 
ás necesidades e demandas, 
non só dos condutores, senón 
tamén das infraestructuras e 
vehículos.

En primeiro lugar, valoran 
positivamente incluír como 
proba sancionadora a presen-
za de drogas na saliva para 
aqueles condutores que con-
ducen baixos os efectos destas 
sustancias. Ata o momento, os 
controis preventivos de dro-
gas e alcohol centrábanse 
prioritariamente nos casos de 
positivos por alcohol, deixan-
do nun plano secundario as 
drogas. Con esta nova refor-
ma, preténdese evitar os ac-
cidentes de tráfico nos que os 
condutores tiñan presenza de 
drogas no organismo como 
cocaína, cannabis ou drogas 
de sínteses.

Respecto das sancións por 
alcohol, dende o RACE non 
ven acertado que a multa se 
incremente ao dobre, pasan-
do de 500 a 1.000 euros. Este 
incremento na cuantía da san-
ción, considérana despropor-
cionada e pouco acertada xa 
que eles apostan pola forma-
ción e información aos condu-
tores antes que pola sanción, e 
moito menos polo incremento 
tan avultado da mesma.

Neste sentido, o RACE é 
partidario de que a única taxa 
permitida para conducir de-
bería ser Cero. Nesta mesma 
liña, dende o Club demandan 
maior número de campañas 
e accións formativas enca-
miñadas a concienciar aos 
condutores dos riscos, peri-
gos e consecuencias de con-
ducir con taxa de alcohol en 
sangue.

Como novidade destacada 
á vez que polémica, atópase 
o incremento da velocidade 
a 130 km/h en determinadas 
vías. Esta foi unha demanda 
que dende o RACE se levaba 
tempo pedindo e se centraba 
en revisar os actuais límites de 
velocidade e axustalo ás ne-
cesidades do tráfico e, sobre 
todo, ás condicións meteoro-
lóxicas. Unha mesma veloci-
dade tipo para unha vía seca 
ou mollada representa na ac-
tualidade un gran risco para os 
condutores.

Outra das modificacións 
previstas é a prohibición dos 
detectores de radar instala-
dos nos vehículos. Coa an-
terior Lei, estes detectores 
estaban permitidos, e uni-
camente estaban prohibi-
dos os inhibidores de radar. 
O posicionamento do RACE 

neste sentido é claro: os ra-
dares deberían estar sina-
lizados na súa totalidade, 
ademais de estar situados 
en treitos conflitivos de ac-
cidente ou puntos negros. 
Dende o Club entenden que 
os radares deberían ter unha 
misión educativa e non re-
caudatoria e, por iso, solici-
tan que exista un criterio 
claro para a ubicación 
dos mesmos.

Para rematar, 
outras da novida-
des que se incor-
poran na Lei, e 
que durante a súa 
tramitación causou 
gran controversia, é 
a obrigatoriedade do 
uso do casco por parte 
dos ciclistas en contornas 
urbanas, sendo xa obriga-
torio en zonas interurbanas. 
Neste caso, o RACE recomen-
dou durante a tramitación 
da Lei a obrigatoriedade do 
mesmo en todos os grupos 
de idade, sen excepcións e 
en todo tipo de vías. Na ac-
tualidade, coa configuración 
e o crecemento urbanístico 
que estamos tendo empe-
zará a ser difícil diferenciar 
entre contornas urbanas e 
interurbanas.

  o club demanda máis campañas 
formativas para concienciar aos condutores 

dos riscos, perigos e consecuencias de 
conducir con alcohol en sangue

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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Voar nunca foi tan doado
RedAccIón  

O álbum de Portugal

PortugalSprint Motor >>26

cuarta vitoria de ogier en Portugal, que suma e sigue no mundial

Hirvonen liderou o pri-
meiro día, pero tivo que 

ceder ante o empurre 
do campión do mundo

ostberg salvou a honra de citroën, sendo terceiro

Vitoria para al attiyah en Wrc2

o estonio Parn 
liderou a opción 
dmack trophy, 

onde o asturiano 
Suárez foi cuarto

No seu debut o francés lefebvre foi o máis rápido dos Junior

* meireles tivo a honra de liderar o campionato portugués nun final rocambolesco.

con Sordo fóra de ca-
rreira o derradeiro día, 

Neuville foi o mellor dos 
Hyundai pese a diversos 

atrancos mecánicos



■ SPRInt mOtOR | TexTo e FoTos

Ausente dende unhas can-
tas temporadas –en concre-
to dende 2010– un renovado 
Campionato de España de Ralis 
de Terra volve a Galicia, conver-
tíndose na segunda manga do 
ano, despois da disputada nas 
pistas murcianas de Lorca.

Da man da Escudería La 
Coruña, este rali leva como 
nome “Concello de Curtis”, dis-
putándose neste concello e en 
concellos limítrofes, todo iso 
collendo zonas das chamadas 
comarcas de Betanzos e Terra 
de Melide. Así o arrinque e final 
da proba terá lugar na Praza do 
Concello de Teixeiro, mentres 
que o Recinto Feiral de Curtis 
acollerá os parques de traba-
llo e algúns reagrupamentos e 
o recentemente fusionado de 
Oza-Cesuras un pequeno des-
canso ao mediodía.

A proba galega terá lugar 
os vindeiros venres 25 e sába-
do 26. O primeiro día é o acto 
das verificacións, para disputar 
a primeira especial, un treito es-
pectáculo no polígono indus-
trial de Curtis-Teixeiro (2 km; 
19,30h para o primeiro coche). 
O groso da acción desenvólve-
se o sábado, con saída do rali 
ás 9,30h. e disputa en seccións 
matinais dos treitos A (10,00h 
e 12,10h), B (10,25h e 12,35h) 
e C (13,11h). As seccións ves-
pertinas configúranse a partir 
dun segundo paso pola crono 
C (15,30h) e un dobre polo D 
(15,51h e 17,27h) e o E (16,13h 

e 17,49h), concluíndo a xorna-
da de competición ás 18,30h 
na citada Praza do Concello de 
Teixeiro. Todo iso configura un 
rutómetro de 262 quilómetros, 
dos cales 105 son cronome-
trados, repartidos nas citadas 
cinco especiais e o treito espec-
táculo. As cronometradas esta-
rán emprazadas en pistas dos 
citados concellos e no veciño 
de Sobrado dos Monxes, non 
sendo publicados os seus res-
pectivos emprazamentos ata o 
mesmo venres da proba como 
manda o carácter segredo des-
ta competición (http://rallycur-
tis.com/).

Desta volta Galicia recupera 
o seu protagonismo nun cer-
tame onde foi tendo de forma 
alternada unha habitual pre-
senza. Empezou nos 80 con 
ralis de terra nas localidades 
de Vigo e Lugo, nos dourados 
momentos dos grupos B. Ata a 
actualidade outras vilas e cida-
des de Galicia como Ourense, A 
Gudiña e Cabanas tamén aco-
lleron e organizaron probas 
sobre este tipo de chan con 
puntuabilidade estatal.

Denominación XXX Rali Noia
Orde 2º rali da temporada 2014
Data 4 e 5 de abril
Organizador Escudería Berberecho
Coeficiente 7
Zona Comarca do Barbanza 

(provincia da Coruña)
Climatoloxía Chuvia lixeira e moita néboa todo o día
Plantexamento Catro treitos a dobre paso, situados 

en estradas dos concellos de Noia, 
Lousame, Rois, Boiro e Pobra do 
Caramiñal, bautizados comercialmente 
como Autos Patiño, Senra Sport, 
Ausavil e Neumáticos Tino

Quilómetros totais 333
Quilómetros 
cronometrados 97
Equipos inscritos 127
Equipos admitidos 126
Equipos clasificados 76
Abandonos 50
Sinópse O prematuro abandono de Meira, 

traicionado por males da bomba de 
gasolina, allanou o camiño de Ares, 
que obtivo en Noia a segunda vitoria 
do exercicio. Recurrindo ao Polo N1 
feito en casa, Amador Vidal foi un 
brillante segundo, por diante do equipo 
portugués Sousa-Almeida, con EVO X.

 Difícil carreira, como soe ser habitual en 
Noia, con climatoloxía moi adversa, terreo 
húmido e deslizante, e cronometradas 
técnicas e nerviosas que requerían 
manter un alto nivel de competición.

Podio final Ares-Bañobre (Porsche 911 GT3, 1º gr.X), 
Vidal-Lema (Volkswagen Polo N1), Sousa-
Almeida (Mitsubishi Lancer EVO X, 1º gr.N)

Principais abandonos Meira, César Gonzalves
Vencedores copas 
de promoción Ricardo Sousa (Pirelli, Elf, + No 

Pinchazos), Diego Aneiros (Kumho), 
David García Sanjuan (Volante FGA), 
Daniel Dopico (Propulsión) e Santiago 
González (Promoción Base)

Próximo rali XXV Rali Botafumeiro ( 23 e 24 de maio)

Campionato de Galicia de Ralis
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O Nacional de Terra 
volve a Galicia

Avance: I Rali de Terra Concello de Curtis



De carreiras... xa primaverais... polo mundo adiante
■ RedAccIón | Texto e FoTos

Polémica. A que se estableceu no campionato de España 
de Ralis coa chegada do novo Porsche dos irmáns Vallejo. 
Inicialmente o 911 GT3 2010 fora homologado, tralas xestións 
pertinentes feitas polos de Meira. Pouco tempo antes do pri-
meiro rali do ano, Canarias, a Federación dixo non ao visto e 
prace para que o coche de Sttugart puidese sumar puntos. 
De momento o tema está no aire, aspecto que non impediu 
aos lucenses correr nas illas e facer segundos absolutos tralo 
WRC de Didier Auriol.

Estrea victoriosa. Desta volta o chamado Rali dos Deuses, o 
durísimo Acrópolis grego non conta para o mundial. Se o fai 
para o renovado Europeo, asistindo no país heleno á estrea 
da nova arma de Peugeot. Mellor imposible para as cores do 
león, pois o 208 T16 do irlandés Craig Been levouse a vitoria 
absoluta, pasando a encabezar o certame continental.

Man firme. A que 
impuxo o galo 
Sébastien Ogier 
no RaliSprint de 
Fafe, disputa-
do como ante-
sala do Rali de 
Portugal. O de 
VW impúxose o 
seu Polo, ante 
máis de 100.000 
entregados afec-
cionados. Tamak, 
cun Fiesta, e 
Sordo, co seu co-
ñecido Hyundai, 
ocuparon as ou-
tras dúas prazas 
de honra.

Podio. Para Álex 
Riberas nas pres-
tixiosas 12 Horas 
de Sebring, pro-
ba de resistencia 
que soe disputar-
se a principios de 
temporada nos 
Estados Unidos. O 
catalán estivo nos 
postos de honra 
na categoría GTD, 
aos mandos dun 
Porsche, firma á 
que leva vincula-
da varios anos.
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Arrinque. Outro certame que se puxo en marcha foi o asturiano de ralis, co popular e veterano 
Rali de Tineo. Vitoria final para o contrastado valor que é Óscar Palacio, acompañado no asento 
da dereita por Enrique Velasco. Antón-Riesco e os irmáns García ocuparon as outras prazas de 
honra, mentres que Jonathan Pérez chegou cuarto na estrea do seu DS3 R3T.

Estrea. Do nacional de 
montaña 2014 que por pri-
meira vez visitaba as terras 
de Estepona, para afrontar 
unha manga inédita de 8 
quilómetros. Como era de 
agardar o veterano Andrés 
Vilariño (Osella 2000) ven-
ceu de forma absoluta, co-
rrespondendo a Javier Villa 
(BRC) a categoría 2 e a José 
Luis Aznar (Porsche 911 
GT3) a 3.

Líder. O equipo formado 
por Branco e Serodio, aos 
mandos dun Toyota, é o pri-
meiro líder do campionato 
de España de Ralis TT. Foi 
grazas a súa vitoria nas pis-
tas da localidade murciana 
de Lorca. Guerrero foi, pola 
súa parte, o mellor na op-
ción Mitsubishi.

Montaña. Tralos plans iniciais, máis decantados á pista, o pilo-
to santiagués Pedro Castañón López definiu xa o seu progra-
ma deste ano. Será en Portugal, pero repetindo experiencia na 
montaña, nas populares “ramplas” da xeografía lusa. Castañón 
disporá dun CN Juno do equipo “Convial Racing”, co cal po-
dería participar igualmente na cita de Vila Real, válido para o 
campionato portugués de velocidade, así como nalgunhas 
subidas do norte peninsular válidas para o certame español.

Turismos. Non deixamos a velocidade en pista, epicentro das 
actividades deportivas doutro coñecido piloto galego. Estamos a 
falar de José Luis Abadín, antaño participante en certames de mo-
nopraza como a Master Junior, Fórmula 3 ou F-2. O ourensán mira 
este ano cara aos carrozados, apostando pola oferta de Seat a nivel 
europeo co León Trophy, certame que se disputa en seis circuí-
tos do vello continente en formato de dúas carreiras por reunión.
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Soñar co pasado… dende o presente
Espírito de Montjuich

máis de 30.000 persoas 
citáronse no circuíto de cata-
luña para presenciar todo o 
que xira ao redor de “espírito 
de montjuich”, un revival do 
acontecido na chamada mon-
taña máxica de Barcelona nos 
anos 60, 70 e 80.

Pensado nunha mestura de 
diversas competicións automobi-
lísticas dun momento determina-
do con actividades pensadas para 
a familia, este festival organizado 

por Jesús Pozo, acolleu carreiras 
de categorías tan dispares como 
a Fórmula-1 Histórica, Turismos 
Pre-66 ou Sports Car. Mentres 
que na pista se corría con co-
ches con moita historia enriba, 
no paddock os máis novos goza-
ban con actuacións de paiasos 
ou leían certas viñetas de Tintín 
onde aparecía con autos de épo-
ca. Todo un éxito que ten xa data 
para unha nova celebración (15-
17 de abril de 2015), pero que 
de momento lembramos neste 
completo álbum de fotos.
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Denominación III Rali Tierras Altas de Lorca
Orde 1º rali do 2014
Data 21 e 22 de abril
Organizador Automóvil Club de Lorca
Zona Lorca (Murcia)
Plantexamento Un total de cinco treitos cronometrados a dobre paso
Quilómetros totais 391
Quilómetros 
cronometrados 97
Sinopse Interesante duelo entre os dous pilotos do 

equipo ACSM. “Cohete” empezou mandando, 
pero problemas mecánicos fixéronlle ceder 
o liderato a Pons. A derradeira especial, un 
treito espectáculo, resultou decisiva e á par 
polémica, por posibles erros de cronometraxe. 
Finalmente o asturiano levou a vitoria por un 
segundo de marxe sobre o actual campión, que 
ameazou con abandonar o certame. Villanueva 
mandou entre os de serie e Nil Solans en 2RM

Podio final Suárez-Marcos (Mitsubishi Lancer EVO IX), 
Pons-Amigo (Mitsubishi Lancer EVO IX) e 
Guerra-Zapata(Mitsubishi Lancer EVO X)

Denominación 38º Rali Islas Canarias-El Corte Inglés
Orde 1º rali da temporada 2014
Data 28 e 29 de marzo
Coeficiente 1,5
Provincia Gran Canaria
Plantexamento Dúas etapas, 12 especiais de velocidade 

e 181 quilómetros cronometrados
Equipos inscritos 52 (17 do Campionato de España)
Sinopse Doada vitoria dun dos pilotos invitados, o excampión 

do mundo 1994, Didier Auriol, aos mandos dun 
Xsara WRC traido de Italia. Moitos abandonos nun 
rali que busca recuperar a puntuabilidade europea 
e que alternou tempo seco con moita auga. No 
campionato de España o mellor resultou ser o 
equipo local Cruz-Bonilla, aos mandos dun Porsche.

Podio final Auriol-Giraudet (Xsara WRC), Vallejo-Vallejo 
(Porsche 911 GT3 2010), Ponce-Larrodé (BMW M3)

Principais abandonos Pons, Capdevila, Fuster, Carchat, Monzón, 
Kannkunen, José Mari Ponce…

Outros vencedores Surhayén Pernia (EVO Cup), Esteban Vallin (N2)
Vindeiro rali Rali Sierra Morena (10-11 maio)

Campionato de España de Ralis de Terra (CERT)Campionato de España de Ralis de Asfalto (CERA)

auriol venceu con comodidade

cruz, primeiro 
lider do cera 

2014

Primeira vitoria do ano para Suárez

Pons, segundo, amea-
za con abandonar o 

campionato de terra
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O Road Show de Hyundai 
fixo escala en Santiago

O Road Show de Hyundai estivo presente no Parque 
da Alameda de Santiago co Hyundai Road Show. Houbo 
partidos 3 para 3 na Football Zone, pintacaras e zona 
photocall ca mascota do Mundial. 

Este ano Hyundai fixo máis grande o evento, in-
corporando o Tour Goodwill Ball, onde a xente deixa 
en balóns xigantes de 3 metros os seus mellores des-
exos e ánimos para España. Finalmente, todos os ba-
lóns viaxarán ao Fan Park de Madrid os días que xogue 
a selección no Mundial. Por iso, antes do Road Show, 
Hyundai quentou motores con este peculiar Balón dos 
Desexos na Praza de Obradoiro.

Presentación oficial do Porsche Macan
Centro Porsche A Coruña presentou este mes o 

Porsche Macan. Máis de 300 clientes asistiron á chega-
da do novo membro da familia Porsche. A festa de pre-
sentación contou coa presenza por parte de Porsche 
Ibérica de Iranchu González, Directora Xeral de Porsche 
Financial Services e por parte do Centro Porsche A 
Coruña de Carlos Blanco, Director Xerente, o cal tivo 
a honra de presentar este novo SUV compacto aos 
invitados.

Centro Porsche A Coruña asombrou a todos os seus 
amigos cun espectáculo propio dos grandes eventos, 
cheo de luz e cor á altura do novo membro da fami-
lia Porsche.

A gama Macan componse de 3 versións: o Macan 
S (340 cv), o Macan S Diésel (258 cv) e o Macan Turbo 
(400 cv), cun prezo de 68.175, 65.664 e de 93.102 euros 
respectivamente. Se o Macan S Diésel equipa de serie 
pneumáticos todotempo, o prezo final é de 63.153 eu-
ros. Todos eles dispoñen dun sistema activo de tracción 
ás catro rodas, cun embrague multidisco controlado 
electronicamente, e da caixa de cambios automatizada 
PDK de dobre embrague e sete velocidades.

Premio para Compostela Motor
Compostela Motor, concesionario Seat 

en Santiago, resultou gañador do programa 
Satisfacción 2013 de Seat. Este programa pre-
mia o compromiso de cada membro do equi-
po co correcto desenvolvemento do negocio 
en xeral, e co enfoque na mellora continua da 
satisfacción de clientes en particular.

Os membros do equipo de Compostela 
Motor, realizaron unha visita guiada á fábrica 
de Seat en Martorell e á División de Seat Sport.

Durante o xantar da gala, Celso Martínez, 
Xefe de Distrito de Satisfacción de Cliente e 
Postvenda, e en presenza de Eduardo Urbina, 
Xerente de Marketing Postvenda, Javier Arranz, 
Responsable de Satisfacción ao Cliente para 
Venda e Postvenda e Isaac Pérez, Manager de 
Produto, fixo entrega do diploma a Compostela 
Motor, que o acredita como un dos gañadores 
do devandito programa Satisfacción 2013.

EVENTOS


