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Ford EcoSport
Aprendiz de todoterreo

Os Alfa Romeo para a historia



Piaggio amplía a gama 
da Vespa GTS equi-
pándoa con seguri-

dade electrónica, freos ABS 
e control de tracción ASR ex-
clusivo. A GTS Touring, pensa-
da para as viaxes máis longas, 
mellora a protección do para-
brisas, aumenta a capacida-
de do compartimento baixo 
o asento e incorpora un porto 
USB. A GTS Supersport plasma 
a súa deportividade en detalles 

como a pintura negro mate ou 
un asento con costuras total-
mente novo, tamén gaña es-
pazo baixo o asento e ofrece 
unha gama ampla de infor-
mación e retroiluminación en 
vermello. Ámbalas versións 
equipan un motor de 300cc 
de catro válvulas e catro tem-
pos monocilíndrico con inxec-
ción electrónica, capaz de dar 
unha potencia máxima de 22 
cv a 7.500rpm.

A continua demanda 
por parte do mercado 
de recambios orixinais 

levou aos técnicos de Polini a 
producir unha liña de escapes 
homologados pola UE dedica-
da aos scooter de 50 cc. O cor-
po, realizado enteiramente en 

aceiro con pintura negra opaca, 
leva un silenciador interno ca-
paz de ofrecer boas prestacións, 
mantenendo os niveis sonoros 
reducidos. No exterior se apli-
cou unha capa termo resistente 
para protexer da calor. O prezo 
deste Polini é de 98 euros.

O Campionato de España de Ciclismo disputouse este 
ano en Ponferrada dende o 27 o 29 de xuño. Outro 
ano máis usouse o formato de circuíto, ademais este 

circuíto foi especial, será o que se percorra durante o Mundial 
de Ciclismo en setembro.

O Campionato de España para min ten algo especial. É a 
única carreira onde podes ver as futuras promesas do ciclismo 
español, tanto homes como mulleres, ademais os mellores co-
rredores do territorio español inténtano dar todo por conseguir 
o tan ansiado maillot de campión. E por se fose pouco ó correr-
se en circuíto podes gozar do paso dos ciclistas varias veces.

As gañadoras femininas nas distintas categorías foron as 
seguintes, na contrarreloxo a máis rápida foi Leire Olaberria e 
na categoría sub23 Gloria Rodríguez. En liña Anna Ramírez con-
seguiu a vitoria na categoría elite e en sub23 Sheyla Gutiérrez, 
que ademais rematou terceira na xeral absoluta. Sheyla demos-
trou que é unha clara referente do ciclismo feminino español.

Os campións masculinos nas distintas categorías foron os 
seguintes, na contrarreloxo sub23 dou a sorpresa o estradense 
Óscar González, na ruta sub23 o campión foi Gonzalo Andrés.

Na contrarreloxo elite o campión foi José Antonio de 
Segovia e na ruta Cristian Cañada fíxose coa vitoria.

Na contrarreloxo elite-pro o máis rápido foi Alejandro 
Valverde, ademais os seis primeiros corredores foron do equi-
po Movistar. Na ruta o equipo Movistar non fallou e conseguiu 
a vitoria con Ión Izaguirre. Este ano o Movistar foi o claro do-
minador dos Campionatos en todas as probas que disputou.

A sorpresa máis grata dos Campionatos foi a vitoria con-
seguida por Óscar González na proba de contrarreloxo sub23. 
Óscar logrou no ano 2012 ser campión autonómico sub23 nas 
dúas disciplinas, tanto en ruta como na contrarreloxo. O ano 
pasado logrou o Campionato galego sub23 en contrarreloxo. 
A súa vitoria neste Campionato non foi unha “sorpresa”, nin 
unha casualidade, senón que foi froito de horas e horas de 
adestramento e moito esforzo.

■ mIgUeL deL mOrtIrOLO | TexTo e FoTo 

Campionatos de España 
de ciclismo en estrada

Luvas Scott W’s Summer Mesh
E s p e c i a l m e n t e 
deseñadas para a 
muller, estas luvas 

resultan perfectas para os 
días de sol e calor, xa que 
ofrecen unha óptima venti-
lación e unha comodidade 
que axudan a manter o con-
trol, ademais de incorporar 
uns elementos reflectantes 
e axustes nos puños. Están 
realizadas en napa blanda 
de 0,8mm, tecido de malla 
e elástico. Dispoñible en ta-
lles da XS á XXL. Estas luvas 
teñen un prezo de 79 euros.

Vespa GTS Touring e SuperSport

Nova liña de escapes “Original” Polini Motori

Sprint Motor >>2 Dúas rodas
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Os concesionarios galegos pechan o semestre cun 
aumento das vendas próximo ao 19 por cento

Balance xaneiro-xuño 2014

Os empresarios vaticinan que España tardará ata o 2017 en superar o millón de matriculacións

Patronal
Os empresarios insisten na importancia dos distin-

tos plans PIVE postos en marcha na mellora do seg-
mento comercial da automoción. Consideran que o 
recentemente aprobado PIVE-6 terá un efecto dina-
mizador do mercado neste mes de xullo, o de maior 
volume de todo o ano. O director de Comunicación 
de Anfac, David Barrientos, destaca que os incentivos 
permitiron en xuño “acadar as 90.000 unidades men-
suais e con esta tendencia xullo podería achegarse ás 
100.000, feito que non se produce dende hai 48 meses”.

Así mesmo, o presidente de Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, suxire que os bos datos da automo-
ción apuntan melloras noutros sectores. Afirma que “o 
aumento da canle de empresas demostra que o pulso 
investidor volve latexar e que despois dun forte perío-
do de contención se están animando a renovar as súas 
frotas polos bos indicadores macro”. Sánchez Torres 
subliña que “non hai que pasar por alto tampouco a 
maior suba do mes, protagonizada polas empresas de 
aluguer de coches, o que agoira que o sector turístico 
vai vivir un ano moi prometedor”. A patronal mantén 
o optimismo de cara aos próximos meses, pero vati-
cina que haberá aínda que agardar ata o 2017 para 
superar a barreira do millón de automóbiles vendi-
dos en España.

Xuño
Atendendo unicamente aos datos de xuño, as vendas de coches 

aumentaron un 15,1 por cento en Galicia, con 2.771 unidades. A tó-
nica en números absolutos por provincias non varía en xuño res-
pecto á tendencia semestral. Os concesionarios da Coruña foron 
os líderes en matriculacións, con 1.194. A seguir quedaron os de 
Pontevedra, con 917; Lugo, con 332; e Ourense, con 328. Eses núme-
ros representan un incremento das vendas o mes pasado dun 26,7 
por cento en Lugo; dun 16,4, na Coruña; dun 14,2, en Pontevedra; 
e dun 3,1, en Ourense. En todo o Estado, xuño rematou con 90.158 
vehículos novos comercializados, o que equivale a una suba dun 
23,9 por cento respecto ao mesmo mes do ano anterior.

■ emILIO bLAncO | TexTo

Os concesionarios galegos 
pecharon positivamente o pri-
meiro semestre. Matricularon un 
total de 16.605 coches novos en-
tre xaneiro e xuño, o que repre-
senta un aumento dun 18,9 por 
cento respecto ao mesmo pe-
ríodo de 2013. En números ab-
solutos, na Coruña vendéronse 
7.178 vehículos, en Pontevedra, 
5.558; en Lugo, 2.035; e en 
Ourense, 1.834. Pero en núme-
ros relativos os establecemen-
tos de Pontevedra amosaron un 
maior dinamismo na primeira 
parte de 2014. Os concesiona-
rios desa provincia incrementa-
ron as vendas nun 24,8 por cento. 
Unha suba superior á rexistrada 

na Coruña, dun 18,3; en Ourense, 
dun 12,7; e en Lugo, dun 11,9.

No conxunto de España, as 
matriculacións medraron nos seis 
primeiros meses un 17,8 por cen-
to, con 454.972 coches comercia-
lizados. Todas as comunidades 
autónomas presentan números 
positivos, aínda que hai notables 
diferenzas entre elas. Destaca o 
aumento dun 41,5 por cento 
nas Illas Canarias, influído pola 
importante presenza que teñen 
nas illas as empresas de aluguer 
relacionadas co sector turístico. 
Pola contra, as cidades autóno-
mas de Ceuta e Melilla acumula-
ron un tímido aumento dun 2,6 
e as Baleares, dun 11,8.

Sprint Motor >>4 Informe
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As marcas globalizadas, ou sexa, todas as im-
portantes, comezan a ver como a súa produción 
se vai incrementando ao longo dos últimos me-
ses. Mención á parte son os fabricantes asiáticos, 
que xa producen máis da metade dos automóbi-
les do mundo, co xigante chinés á cabeza. Nesta 
parte do planeta esta situado a marca que bateu 
o récord de vehículos fabricados nun ano, supe-
rando os 10 millóns de unidades e o xigante ame-
ricano General Motors.

O vello continente vai máis paseniñamente 
caos produtores asiáticos. No noso país, a produ-
ción medrou un 9,3 por cento, a mellor porcen-
taxe dos países europeos, quedando segundos 
no ranking de vehículos fabricados por detrás de 
Alemaña.

En liñas xerais, a produción de automóbiles 
mundial medrou un 3,7 por cento o ano pasado, 
superando as 84,2 millóns de unidades producidas 
en 2012, chegando a 87,3 millóns de vehículos.

O reto da industria automobilística europea 
encóntrase en producir con altos niveis de cali-
dade pero con prezos low cost. De momento, só 
os construtores alemáns manteñen a capacidade 
de establecer unha relación calidade/prezo simi-
lar á era pre-crise. O resto de países, con Francia 
en primeira posición, iniciou un proceso de axuste 
en gastos salariais e de control no parque de pro-
vedores que previsiblemente favorecerá a países 
como Marrocos (onde xa producen unha boa can-
tidade de unidades da marca Dacia).

Centrándonos en España, os datos de pro-
dución son esperanzadores. O noso país produ-
ciu 2.163.338 millóns de vehículos o ano pasado. 
Agás febreiro e marzo, meses que finalizaron con 
díxitos negativos na produción o resto do ano, 
a produción chegou a preto do 20 por cento 
nalgúns meses, como por exemplo abril ou set-
embro. Desta maneira o noso país rachou a ten-
dencia baixista dos últimos dez anos, nos que só 
medrara en 2009 e 2006, e de xeito case imper-
ceptible no ano 2005.

As exportacións de coches pecharon o 2013 
cunha suba de case un 9 por cento e un total de 
1.879.974 unidades exportadas. Cifras que se 
manteñen, e incluso melloran, se temos en conta 

o primeiro cuatrimestre de 2014, onde o crece-
mento foi superior ao 6 por cento, tanto en fabri-
cación como en exportación.

Xa en clave galega a planta do grupo PSA 
Peugeot Citroën de Vigo foi a máis produtiva du-
rante o ano pasado, cun incremento dun 36,7 por 
cento máis con respecto ao 2012.

As previsións a nivel nacional para este ano 
son boas tras confirmarse partidas que totaliza-
rán 1.500 millóns de euros para investimentos nas 
plantas españolas destinados aos novos modelos.

Outra cousa ben distinta é cando vemos os 
números da economía doméstica (concesiona-
rios e empresas do sector do motor nacionais), 
comeza a verse unha pequena recuperación, que 
para moitos empresarios é insuficiente para po-
der empezar a “tirar do carro” da economía con 
enerxía. Por iso o Pive é imprescindible para a boa 
marcha do mercado nacional. O Goberno ten que 
ter claro que a continuidade é necesaria para que 
os concesionarios non perdan unha soa venda. 
A ampliación deste tipo de iniciativas tamén se-
rían moi ben recibidas por todos os actores, como 
pode ser a ampliación do Pive ao mercado dos 
vehículos de ocasión. Todo o que sexa reforzar 
as vendas de automóbiles xerará un movemen-
to comercial e unha riqueza que favorecerá tanto 
a empresas coma a propia Administración, pois a 
recadación de impostos será superior, sobre todo 
se a comparamos coa dun mercado debilitado. A 
apertura e melloras do financiamento para mer-
car un coche non é menos importante, algo que 
se empeza a ver pero dunha maneira moi tímida 
e excesivamente conservadora á hora de esixir ga-
rantías. Probablemente os que máis estean a po-
ñer a “carne no asador” sexan as propias marcas, 
as súas financeiras e os seus concesionarios, todos 
eles están facendo un grande esforzo con promo-
cións e descontos para animar os seus clientes. 
Sen a axuda da Administración pódese cometer 
o erro de que queden extenuados. Iso deixaría, 
unha vez máis, a nosa economía doméstica un 
tanto maltreita.

Estamos na prórroga do partido, agardemos 
que non teñamos que chegar á quenda dos pe-
naltis para gañarlle a crise este partido.

Os datos macroeconómicos da produción da 
industria automobilística son bos, os domésticos, 

dos nosos concesionarios, crean dúbidas

EDITORIAL

c/ Gómez ulla
Santiago de compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070
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■ redAccIñIn | TexTo e FoTos 

Sempre é grato falar de 
empresas que invisten e me-
lloran as súas estruturas, aínda 
máis se o momento económi-
co é complicado. Este é o caso 
do grupo galego AD Regueira, 
que ten un cadro de traballa-
dores de máis de 400 persoas. 
Esta empresa conta con 45 
puntos de venda en Galicia, 
Asturias e León. A comezos 
deste ano inaugurou unhas 
instalacións modélicas no po-
lígono de Sabón, en Arteixo. 
Un almacén loxístico total-
mente automatizado. A nave 

ten unha superficie de 4.000 
metros cadrados e 24 metros 
de altura, onde se gardan, per-
fectamente organizadas, to-
das as pezas do catálogo da 
compañía. O acceso faise a tra-
vés dun complexo sistema de 
elevadores automatizados.

Como nos comenta o 
xerente do grupo, Ramón 
Regueira, “Agora é a peza a 
que vén ao traballador, evi-
tando que este teña que ir a 
localizar e buscar a peza. Isto 
significa un aforro de tempo é 
unha mellora na metodoloxía 
do traballo. Ser rápido, no 

noso negocio, tradúcese nun 
maior compromiso cos clien-
tes e en ser máis competitivo”.

Este almacén do futuro, 
que xa é presente, funciona 
durante todo o día con 27 em-
pregados repartidos en tres 
quendas o que facilita distri-
buir as pezas aos seus pun-
tos de venda en menos dun 
día. Nestas novas instalacións 

hai un control polo miúdo 
e actualizado permanente 
das existencias de mercan-
cía. Tendo en conta que AD 
Regueira dispón de 75.000 
referencias distintas de todo 
tipo de pezas orixinais para 
os automóbiles, dispoñer 
deste almacén incrementa as 
posibilidades de xestión do 
negocio.

Liberalizar as ITV redundará nunha maior actividade 
para o sector automobilístico

O sector da automoción apoia as 
conclusións do estudo presentado pola 
Comisión Nacional dos Mercados e a 
Competencia (CNMC), sobre o merca-
do do Servizo de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV). As recomendaciones que 
inclúe o estudo serían un avance máis 
para a reindustrialización de España, xa 
que potenciará a competitividade do país, 
e proporcionará uns maiores beneficios 
aos usuarios.

Unha das principais evidencias que 
cabe extraer da análise económica da 
CNMC, é que a introdución de maior com-
petencia, basicamente permitiría unha 
entrada libre e non continxentada ao mer-
cado, ofrece importantes beneficios ao 
consumidor e amosa que, especialmente 

en zonas densamente poboadas nas 
que se pode contemplar unha impor-
tante resposta de novas aperturas, exis-
te unha importante marxe para lograr 
maior eficiencia produtiva, cunha maior 
oferta que facilita ao consumidor realizar 
a inspección. En definitiva, poderíase per-
mitir que os concesionarios de automó-
biles realizasen este servizo, sempre coas 
máximas garantías legais e regulamenta-
rías e os controis necesarios para garan-
tir a seguridade e integridade do sistema 
por parte das autoridades competentes.

O informe tamén ve adecuado que se 
poidan levar a cabo actividades de venda 
e reparación e as de inspección de vehícu-
los nas propias instalacións dos concesio-
narios debidamente autorizados.

O grupo AD  
Regueira renóvase

este almacén do futuro, que xa é presente, funciona durante todo o día

O novo almacén loxístico ten unha  
superficie de 4.000 metros cadrados

Sprint Motor >>6 Taller



A normativa ECE R90 para 
os discos e tambores de freo 

incremetará a seguridade
A futura normativa europea 
ECE R90 para os discos e tam-
bores de freo é un paso impor-
tante cara á seguridade para o 
sector do automóbil.

Dende novembro de 2014, 
todos os discos e tambores de 
freo dos vehículos comerciais 
pesados (HCV, polas súas siglas 
en inglés), incluídos os desti-
nados aos autobuses e remol-
ques, fabricados e vendidos en 
toda Europa deberán cumprir 
os estándares mínimos recolli-
dos na ECE R90. A partir de no-
vembro de 2016, estas normas 
serán tamén de aplicación aos 
turismos e vehículos comer-
ciais lixeiros. Para cumprir esta 
normativa, as pezas deberán 
superar unha serie de probas 
e alcanzar uns niveis de rende-
mento similares aos das pezas 
de equipamento orixinais.

TRW Automotive After–
market, fabricante de sis-
temas de freado, eloxiou a 
futura normativa ECE R90. 
Richard Adgey, director de 
grupo de produtos global 
de recambios e servizo glo-
bal, comenta o seguinte: «En 
TRW, consideramos a intro-
dución de calquera norma-
tiva que esixa o respecto 
da estandarización das pe-
zas clave para a seguridade 
como un importante avan-
ce para o sector. Posto que 
se deben cumprir e respec-
tarse a escala mundial, este 
tipo de normativas fará moi-
to máis difícil que produtos 
de calidade inferior e falsi-
ficados poidan chegar ao 
mercado e poñer gravemen-
te en risco a seguridade dos 
condutores».

Pneumáticos de segunda man
Falta unha regulamentación

■ redAccIñIn | TexTo e FoTos 
O 60 por cento dos au-

tomobilistas con vehículos 
de máis de dez anos elixe es-
tes pneumáticos de segunda 
man á hora de cambiar as ro-
das. Multiplícase así o risco de 
accidente duns automóbiles 
con dispositivos de segurida-
de ao límite da súa vida útil. As 
cubertas usadas son, tamén, a 
primeira elección para un 35% 
dos propietarios de turismos 
que teñen entre 5 e 10 anos 
de vida. A utilización crecente 
das cubertas de segunda man, 
completamente desprovistas 
de calquera garantía, reflíctese 
negativamente na sinistralida-
de viaria, como evidencian as 
cifras de 2013 e dos meses ini-
ciais de 2014.

Os pneumáticos de segun-
da man comercialízanse no 
mercado peninsular sen supe-
rar ningún control de calidade. 
Non se coñece a súa orixe, nin 
a “vida” que levaron, non pasan 
ningún tipo de control, non se 
revisa a integridade da súa es-
trutura interna, clave para ga-
rantir a resposta en todas as 
condicións de circulación, nin 
a quilometraxe xa cuberta, fun-
damental para asegurar un bo 
nivel de adherencia en mollado 
e en seco.

España pasou, en só cinco 
anos, de ser un país exportador 
desta clase de cubertas a ser 
importador. Xa circulan máis 

de un millón de pneumáticos 
de segunda man, inicialmen-
te procedentes de Alemaña e 
Francia, e agora tamén de Italia 
e Holanda.

Os grandes profesionais do 
sector das cubertas de reposi-
ción non comercializan uns 
pneumáticos potencialmente 
perigosos para o automobilista, 
pero non existe ningunha regu-
lamentación que impida a súa 
venda, como xa sucede nou-
tros países da Unión Europea, 
caso de Gran Bretaña, ou paí-
ses emerxentes como Brasil. 
Segundo o Director Xeral de 
Grupo Andrés, Eduardo Salazar, 
“Non ten sentido que, por unha 
banda, a Administración im-
poña os máximos controis aos 
pneumáticos novos para a súa 
venda no noso país, caso da 
etiqueta europea cos niveis 
de ruído, a ausencia de mate-
riais contaminantes... e que, 
doutra banda, esa mesma 
Administración non impoña 
ningún tipo de control a estes 
pneumáticos usados”.

comercialízanse sen superar ningún control de calidade

  
A Administración impón 
os máximos controis 
aos pneumáticos novos 
e ningún os de ocasión as pezas deberán superar unha serie de probas e alcanzar un nivel de rendemento óptimo

>> Sprint Motor 7Taller



A gama Scirocco pre-
senta unha profunda 
renovación con novos 

motores máis potentes e efi-
cientes. Hai cambios no dese-
ño que afectan ao exterior e ao 
interior e novos elementos de 
equipamento de confort, fun-
cionalidade e axudas á con-
dución. A versión Scirocco R 
distínguese por un chasis aín-
da máis deportivo, con modi-
ficacións na suspensión e os 

freos, e por un motor de 280 
cv. Acabado exterior R-Line de 
serie e acabado interior R-Line 
opcional.

Este modelo distínguese ex-
teriormente polos faros, que lle 
confiren unha mirada diferente. 
Os enxeñeiros e os deseñado-
res integraron un contorno LED 
abovedado, debaixo do mó-
dulo xenon, que surte o efecto 
coma se se tratase dunha pál-
pebra e asume a función da luz 

de condución diurna. Na área 
exterior do parachoques inté-
granse, por separado, os inter-
mitentes, os faros antinéboa e a 
luz de condución diurna. Na par-
te traseira hai pilotos de LED cun 
perfil luminoso en forma de C, 
un difusor negro e, como deta-
lle funcional, o tirador do portón 
integrado no emblema traseiro.

Terá un prezo de lanza-
mento de 17.500 euros (con 
PIVE 6 e desconto da marca).

■ emILIO bLAncO | TexTo

O primeiro semestre do ano 
remata con Volkswagen como 
líder do mercado galego. Os 
concesionarios da marca alemá 
en Galicia conseguiron vender 
1.664 coches nos seis primei-
ros meses de 2014 e mantén 
unha ampla diferenza respecto 
ó segundo clasificado. A meda-
lla de prata provisional corres-
ponde a Peugeot, que acumula 
1.460 matriculacións entre xa-
neiro e xuño. A súa irmá no 

Grupo PSA -Citroën- comple-
ta o podio, con 1.262 coches 
vendidos.

A seguir sitúanse Renault, 
con 1.155 coches vendidos no 
primeiro semestre en Galicia; 
Seat, con 1.111; e Opel, con 
1.047. Varias marcas fican con 
menos de 1.000 coches novos 
matriculados entre xaneiro e 
xuño. Ford comercializou 997 
automóbiles nos seis primei-
ros meses de 2014; Dacia, 973; 
Audi, 971; e Toyota, 882.

Xuño
O mes de xuño foi moi com-
petido para determina-las pri-
meiras posicións do TOP-10 
galego. Citroën pechou xuño 
como a marca máis vendida, 
con 228 coches. Peugeot co-
mercializou  225 automóbiles o 
mes pasado e Volkswagen, 224.
Preto dos tres primeiros si-
tuouse o mes pasado Renault. 
Os concesionarios galegos da 
firma do rombo matricularon 
213 vehículos novos. Os esta-
blecementos de Ford sacaron 
ó mercado 180 coches e os de 
Audi, 176. A seguir quedaron 
Dacia, con 171; Opel, con 163; 
e Kia, con 160. O TOP-10 gale-
go no mes de xuño comple-
touno Seat, con 159 vehículos 
comercializados.

Citroën lidera xuño e 
Volkswagen o semestre

A marca alemá perfílase como primeira 
marca en Galicia en 2014

Top Marcas Galicia

toP 10 Galicia 1º SemeStre

1 Volkswagen 1.664
2 Peugeot 1.460
3 citroën 1.262
4 renault 1.155
5 Seat 1.111
6 Opel 1.047
7 Ford 997
8 dacia 973
9 Audi 971
10 toyota 882

toP 10 Galicia XuÑo

1 citroën 228
2 Peugeot 225
3 Volkswagen 224
4 renault 213
5 Ford 180
6 Audi 176
7 dacia 171
8 Opel 163
9 Kia 160
10 Seat 159

❱❱ mazda desvelará o próximo mes  
de setembro en barcelona a nova xe-
ración do seu modelo mX-5, segundo 
informou a empresa, que levará a cabo 
dous eventos especiais destinados a un 
público “exclusivo”. O fabricante nipón 
lembrou que dende o lanzamento da 
primeira xeración do mX-5, en 1989, 
comercializáronse en todo o mundo 
máis de 945.000 unidades deste au-
tomóbil, que celebra en 2014 o 25 ani-
versario da súa chegada ao mercado.

❱❱ Seat está impulsando o  
desenvolvemento de servizos para 
seguir innovando o interior dos  seus 
vehículos. con este obxectivo, a marca 
española uniuse á Open Automotive 
Alliance (OAA). A OAA é unha asocia-
ción de empresas tecnoloxicamente 
sólidas que se aliaron para integrar te-
léfonos intelixentes e tabletas Android 
nos seus vehículos. O anuncio oficial 
da entrada de Seat como novo mem-
bro da OAA levarase a cabo durante 
o congreso anual de google I/Ou que 
ten lugar na cidade de San Francisco.

BreVeS Novo Volkswagen Scirocco
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Xa se coñece a imaxe 
futurista do turis-
mo con tecnoloxía 

de pila de combustible que 
Toyota lanza a primavera de 
2015 no Xapón. O modelo 
ecolóxico emprega o hidró-
xeno como combustible al-
ternativo e, grazas ao sistema 
“FC Stack” patentado, xera 
electricidade a partir da reac-
ción química entre o hidróxe-
no e o osíxeno e só produce 
vapor ao funcionar o coche. 
Ofrece prestacións e autono-
mía similares a un motor de 
gasolina e pode recargarse 

en 3 minutos. A firma nipo-
na adianta que só se venderá 
nas rexións onde a infraestru-
tura de recarga de hidróxeno 
estea máis avanzada.

Toyota desvela o deseño do FCV

A mediados de 2015 
chegará o modelo máis 
potente da marca, que 

rende homenaxe ás sete vito-
rias en Le Mans e ao 60 aniver-
sario do Jaguar D-Type, no que 

se inspira. Será unha edición li-
mitada de 250 unidades fabri-
cadas a man, cunha carrozaría 
bipraza vestindo un motor 5.0 
V8 sobrealimentado con 575cv 
de potencia e 680Nm de par, 

que permite acelerar ata os 
100km/h en 3,9 segundos aca-
dando unha velocidade máxi-
ma limitada electronicamente 
de 300km/h. É unha versión li-
xeira, aerodinámica, cun gran 

alerón na zaga, que incorpo-
ra freos cerámicos, pinas de 
aliaxe de 20 polgadas e control 
de reparto de par en curva, o 
que permite unha condución 
precisa.

A compañía alemá ce-
lebra os 25 anos do seu 
primeiro TDI, amosan-

do un dos motores diésel máis 
evolucionados do momen-
to nun prototipo: o V6 biturbo 
3.0 TDI. Cun turbocompresor 
eléctrico que alcanza unha po-
tencia de 385cv, mellora o em-
puxe, a aceleración e a eficiencia. 

Permite acelerar de 0 a 100km/h 
en só 4 segundos e chegar aos 
200km/h en menos de 16 se-
gundos. A velocidade máxima 
é de 280km/h e o consumo me-
dio de 5,3 l/100km, cunhas emi-
sións de menos de 140g/km. 
Unha batería compacta de ións 
de litio, que se recarga cun siste-
ma de recuperación de enerxía 
procedente das freadas e desa-
celeracións, subministra ener-
xía ao turbocompresor eléctrico 
coa instalación adicional de 48 
voltios conectada ao sistema 
tradicional de 12 mediante un 
convertedor.

Audi RS5 TDI Concept

Jaguar fabricará o F-Type Project 7
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A marca presentou no-
vidades no Festival da 
Velocidade de Goodwood 
no Reino Unido. O prototipo 
de rallys Yeti Xtreme con pi-
nas de aliaxe de 17 polgadas, 
pneumáticos off-road, faros 
dianteiros LED, parachoques 
poderoso e dous grandes tu-
bos de escape. O prototipo 
VisionC é un cupé de cinco 
portas con deseño deportivo 

e minimalista que ofrece un in-
terior espazoso e un innovador 
motor de gas natural. Ademais, 
Škoda exhibiu o Fabia Super 
2000, gañador de tres campio-
natos de rallys en Europa, e o 
Octavia vRS Boneville Special 
que, co seu motor turboali-
mentado de dous litros, aca-
dou a marca de velocidade 
máxima no ano 2011 nas sali-
nas de Bonneville, EEUU.

Opel Vivaro renovado
A nova versión deste vehí-
culo comercial lixeiro es-
tará dispoñible en dúas 
lonxitudes de carrozaría e 
dúas alturas de teito desde 
28.151 euros. As variantes 
furgón, combi, transporte 
de pasaxeiros e platafor-
ma ofrecen motores turbo 
diésel con catro potencias: 
1.6 CDTI con 90cv, 1.6 CDTI 
con 115cv, 1.6 BiTurbo CDTI 

con 120cv e 1.6 BiTurbo CDTI 
con 140cv. Ademais, o novo 
Opel Vivaro incorpora o sis-
tema IntelliLink que integra 
as funcións do smartphone 
no coche, o control cruceiro 
de velocidade, o asistente de 
aparcamento con cámara de 
visión traseira ou a apertura 
e arranque sen chaves para 
mellorar a seguridade e o 
confort.

Skoda presenta os seus últimos deseños

Novo León 
X-Perience

O novo familiar de Seat 
estará no mercado a finais 
de ano cun deseño renova-
do; sobre a base do ST, en-
gade tracción permanente 
ás catro rodas e suspensión 
a proba de distintos terreos. 
Equipa dous propulsores 
diésel: o 2.0 TDI CR de 180cv, 

caixa de cambios DSG de 
serie, aceleración de 7,1 
segundos de 0 a 100km/h 
e velocidade máxima de 
224km/h e o 1.6 TDI CR de 
110cv; e un de gasolina: o 
1.8 TSI de 180cv con caixa 
de cambios DSG. Incorpora 
sistemas de asistencia in-
tegrados como o control 
de velocidade de cruceiro 

ACC con Front Assist e fun-
ción de freada de emerxen-
cia. No exterior, destacan as 
molduras de protección nas 
taloneiras das portas e os 
pasos de rodas, un frontal 
con amplas tomas de aire e 
un novo parachoques pos-
terior coa parte inferior aca-
bada en aluminio e tubos 
de escape cromados.

❱❱ a Fundación Pons expón na súa sede  
madrileña unha mostra que pon ao 
descuberto as imprudencias dos peóns, 
a través das fotografías que concursa-
ron na V edición dos premios nacionais 
de fotografía de StOP Accidentes.

❱❱ o 51,1% dos españois mostrou a súa  
disposición a poñerse en contacto 
cos concesionarios de automóbiles a 
través da aplicación de mensaxería 
instantánea para dispositivos móbi-
les WhatsApp para pedir máis infor-
mación sobre un vehículo unha vez 
avanzado o proceso de compra.

❱❱ chris Froome convértese na primeira  
persoa en atravesar o eurotunel sobre 
a súa Pinarello dogma F8. O gañador 
do tour de France 2013 investiu ape-
nas 55 minutos en completar o traxec-
to polo vial de servizo do eurotunel, al-
canzando velocidades de ata 65 km/h. 
Jaguar empregou o seu coñecemento 
e instalacións en materia de aerodi-
námica para contribuír á creación da 
nova bicicleta Pinarello dogma F8.

❱❱ os 180 automóbiles eléctricos que  
forman parte do proxecto cero emi-
sións para todos na cidade de mála-
ga superaron a barreira de dous mil-
lóns de quilómetros percorridos, 
informou endesa. estes máis de dous 
millóns percorridos representan 
unhas emisións de máis de 142 to-
neladas de cO2 á atmosfera en caso 
de haberse percorrido con coches de 
combustión.

BreVeS
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A versión Cross de Freemont 
é unha alternativa máis para 
un modelo que dá resposta ás 

necesidades das familias que buscan 
sobre todo espazo e utilidade, sen re-
nunciar a un look elegante e distintivo.

Novos paragolpes dianteiros e tra-
seiros, detalles con acabado en cor 
“Platinum Chrome”, marcos negros 
para os grupos ópticos dianteiros e 
traseiros, pinas de aliaxe “Hyper Black” 
de 19 polgadas de 5 radios.

O Freemont reúne todos os pun-
tos fortes dun SUV, como a innova-
dora tracción integral on demand, 
eficiente tanto en rutas urbanas 
coma todoterreo, e as calidades 
dun monovolume, como as 7 pra-
zas, as 32 configuracións de asentos, 
os 25 compartimentos portaobxec-
tos ou o enorme espazo a bordo 
para a equipaxe (ata un máximo de 
1.500 l coa segunda e a terceira fila 
abatidas).

Monitorizacións
A nova versión está dispoñible coas motoriza-
cións 2.0 Multijet II de 140 cv, combinada co 
cambio manual de 6 velocidades e a tracción 
dianteira, e o 2.0 MultiJet II de 170 cv, tanto 
na versión 4x2 con cambio manual como na 
tracción total activa AWD combinada exclusi-
vamente cun cambio automático de 6 veloci-
dades, que asegura prestacións excelentes e 
un funcionamento preciso e silencioso para o 
máximo confort e pracer de condución.

Novo Freemont Cross
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Non pretendo ser pa-
xaro de mal agoiro. 
Pero a automoción 

en Galicia ten datos positivos 
e outros que demostran unha 
recuperación lenta do sector, 
que representa un 14 por cen-
to do PIB galego e dá traballo 
a 20.000 empregados. Estamos 
mellorando. É unha evidencia. 
Hai empresas que nos últimos 
meses están incorporando 
persoal. Unha delas é a santia-
guesa Castrosúa, que ten un 
ambicioso plan de vendas ao 
exterior nos próximos anos. A 
través dalgunha ETT está con-
tratando empregados, proba 
de que confía no futuro aínda 
que sen as ataduras de con-
tar con novos traballadores 
propios.

No primeiro semestre 
comprobamos como as ma-
triculacións en Galicia  conso-
lidan a recuperación amosada 
en 2013, cunha suba de pre-
to dun 19 por cento ata xuño. 
Especialmente polo tirón se-
mestral dos concesionarios da 
provincia de Pontevedra. Os 
establecementos da Coruña 
presentan un dinamismo acor-
de á media galega, pero os de 
Ourense e Lugo avanzan a un 
ritmo notablemente menor. 

En todo caso, o mantemento 
das axudas do Plan PIVE bene-
ficiará que os concesionarios 
rematen este 2014 cunha ren-
dibilidade superior á dos últi-
mos anos. É dicir, o segmento 
comercial recuperará neste 
exercicio algo do moito perdi-
do durante a crise.

As vendas de coches so-
ben, pero Galicia perde cota de 
mercado no mercado español. 
Nestes momentos, os conce-
sionarios galegos acumulan un 

3,6 por cento do pastel esta-
tal. Unha porcentaxe que está 
lonxe da cota de entre o 4,5 e 
o 5 por cento que se viña su-
mando en tempos de bonanza 
e nos primeiros anos da recesi-
ón. Esta baixada significa que 
outras comunidades están en-
carando a recuperación con 
máis bríos e que empezan a 
avanzar máis rápido. Un dato 
importante, tendo en conta 
que as matriculacións cons-
titúen uns dos termómetros 

máis salientables para medir 
a demanda. A venda de elec-
trodomésticos sería outro ele-
mento clave desta variable 
económica.

As exportacións consti-
túen a clave do noso teci-
do industrial na automoción, 
con PSA en Vigo e as auxilia-
res como principais motores. 
Nada ensombrece que esta cir-
cunstancia se manteña case se-
cularmente. Fago votos por iso. 
A produción na fábrica vigue-
sa Citroën-Peugeot mellorará 
en 2014 datos anteriores. Pero 
agora que se conseguen boas 
operacións no naval, sería in-
teresante algo semellante na 
automoción. Hai que valo-
rar que nas súas recentes via-
xes ao Xapón e a Alemaña, o 
presidente da Xunta fixese 
de cicerone das empresas de 
compoñentes para que traten 
de aumentar as vendas meses 
mercados. Non obstante, botei 
en falta na súa axenda nipoa 
algún contacto para poñer so-
bre a mesa a noutros tempos 
debatida planta de baterías de 
litio de Mitsubishi en Galicia. 
Este proxecto quedou durmin-
do o sono dos xustos. Habería 
que recuperalo. O dito, luces e 
sombras.

A Fundación José 
Carreras, que axu-
da a persoas enfer-

mas de leucemia, acaba de 
recibir un Opel Adam Slam 
valorado en 20.000 euros 
para cubrir necesidades de 
transporte dos pacientes 
do Hospital Universitario 
de Hamburgo-Eppendorf, 
en Alemaña. O coche foi 
entregado á organiza-
ción Back2Life, elixida pola 
Fundación mediante un sor-
teo entre varias entidades 
de apoio a enfermos e fami-
liares, co fin de que poidan 
facilitar a mobilidade dos 
enfermos e voluntarios. 

Estamos mellor  
pero sen alardes

 emILIO bLAncO | TexTo

 @emILIObLAncO10 | TwiTTer

travesia de cacheiras nº 25 - 1ºA  -15886 teo (A coruña)

Opel Adam solidario
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Mazda presentou o 
seu novo Mazda2. 
Este modelo fará o 

seu debut en Europa cun no-
vedoso motor SKYACTIV-D 
1.5, un diésel limpo de pe-
quena cilindrada, que se 
complementa con distintas 

versións do motor de gasolina 
SKYACTIV-G 1.5. Ademais de 
elementos SKYACTIV como a 
carrozaría, o chasis e as trans-
misións manuais e automáti-
cas, tamén ofrece o innovador 
sistema de conectividade 
a bordo MZD Connect, un 

equipamento de seguridade 
activa i-ACTIVSENSE líder na 
súa clase e un interior refina-
do e espazoso.
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Desenvolvido en 
colaboración con 
Ermenegildo Zegna 

nunha serie limitada de tan só 
100 exemplares, o exclusivo 
Maserati Quattroporte iniciou 
a súa produción.

Para celebrar o nacemen-
to deste Quattroporte Zegna 
Limited Edition celebraranse 

unha serie de actos. Nestes 
eventos o coñecido fotógra-
fo Fabrizio Ferri fotografará as 
mans a 100 relevantes perso-
nalidades. As Tomas serán 
recollidas nun libro titulado 
“One of 100” que, ademais das 
mans fotografadas, ilustrará 
detalles dos interiores e exte-
riores deste modelo especial.

Audi celebra o 25 
aniversario da tec-
noloxía TDI cunha 

edición especial do novo 
A7 Sportback, o 3.0 BiTDI 
Competition, cun motor V6 
3.0 TDI biturbo que entre-
ga unha potencia máxima 
de 326 cv, cun par motor de 
650 Nm, o que permite ace-
lerar de 0 a 100 km/h en ape-
nas 5,1 segundos.

O Audi A7 Sportback 3.0 
BiTDI Competition incorpora 

o paquete deportivo S line, 
que inclúe tamén unha re-
dución da altura da carro-
zaría en 20 mm. As rodas en 
deseño de cinco radios en W 
teñen os flancos pintados en 
negro. Cun diámetro de 20 
polgadas e montan pneumá-
ticos de dimensións 265/35. 
As pinzas de freo vermellas 
e os discos en formato de 17 
polgadas nos eixes dianteiro 
e traseiro realzan a deporti-
vidade desta versión.

“One of 100” de Maserati

Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI Competition

Novo Skoda Fabia
Por primeira vez, 
os deseñadores de 
Skoda incorpora-

ron elementos do prototi-
po VisionC nun modelo de 
produción en serie. Tamén 
Skoda Motorsport foi fon-
te de inspiración para o de-
seño final. Estas dúas bases 
combinadas dan ao novo 
Fabia máis dinamismo e 
emoción, cunha nova ima-
xe de liñas afiadas. O Fabia 
é agora 9 cm máis ancho e 
3 cm máis baixo. Ademais, 
ofrece un interior com-
pletamente novo con op-
cións individuais para a 
personalización.

Novo Mazda2
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■ emILIO bLAndO | TexTo e FoTos 

SPRINT MOTOR: En que consistiu o 
concurso organizado pola Fundación 
Comforp?

PABLO RAMA: Consistía en facer 
unhas probas de mecánica cun monitor ó 
lado e tiñamos que ir facendo todo con se-
guridade e ben, paso a paso. O monitor ía 
supervisando que todo fose correctamen-
te no manexo das chaves. Contaba todo.

S.P.: Como vos lanzastes Pablo 
Cambón e ti a esta aventura?

P.R.: En principio foi cousa do profe-
sor José Carabel, que nos dixo que existía 

este concurso de Xóvenes Técnicos en 
Automoción e animounos a presentarnos. 
A verdade é que, ó principio, non queria-
mos presentarnos porque nós temos máis 
ben formación en vehículos normais, xa 
que de industriais non damos moito no ins-
tituto. Pero insistiunos e, ó final, lanzámo-
nos e fomos. Non nos plantexamos gañar 
para nada, senón que a intención era parti-
cipar. Pero soou a frauta e gañamos.

S.P.: Que valorou o xurado do voso 
labor?

P.R.: Valorou a realización do traballo 
e facelo con sentido. Facer todo paso a 

paso e ir desenvolvendo ben o que se ía 
facendo. Tamén se valorou o bo manexo 
das chaves. Por exemplo, non afrouxar 
un parafuso cunha chave inglesa, senón 
usar as adecuadas para cada paso. Pero, 
sobre todo, actuar con cabeza.

S.P.: Este é o premio máis importan-
te ós que vos presentastes?

P.R.: Este era a nivel de España. 
Participamos aí atrás nun a nivel gale-
go e o ano pasado tamén gañamos ou-
tro a nivel español: o Galicia Skills.

S.P.: Que vos pareceu o nivel dos ou-
tros equipos?

En Galicia hai promesas na 
mecánica da automoción. Polo 
menos iso é o que demostran 
Pablo Rama e Pablo Cambón, 
dous alumnos do I.E.S. Nº1 de 

Ordes, que acaban de 
participar en Madrid na 
fase final do 11º Concurso 

Xóvenes Técnicos en 
Automoción, organizado 

pola Fundación 
Comforp de 

Mercedes-Benz. 
Ambos gañaron 
o primeiro premio 

na categoría de 
Vehículos Industriais 

despois de 
chegar á final na 
que participaron 

17 equipos. Na 
edición deste ano 
foron inscritos 152 

equipos con máis de 
300 participantes e 150 
titores da automoción do 

conxunto de España.

Pablo Rama, gañador do Premio Comforp Vehículos Industriais

”O premio que gañamos non garante 
nada pero amosa que somos algo bos”
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P.R.: Nós non sabiamos ata o final o 
que facían os outros equipos. As pro-
bas eran en cuartos como talleres se-
parados e non podiamos ver nada do 
que facían eles. Ó final, o único que se 
soubo é que os dous equipos galegos 
que fomos, nós dende Ordes e o das 
Mariñas, eramos dos mellores. Iamos 
ás probas e dicíannos sempre: “Vós, os 
galegos, moi ben”.

S.P.: Iso quere dicir que hai un bo 
nivel en mecánica na FP en Galicia?

P.R.: Aquí en Ordes temos un cen-
tro de formación moi bo. Vale moito. 
Hai moi boa relación cos profesores. 
De feito, eu lévome con algún profe-
sor mellor que con algún compañei-
ro de clase. Hai unha relación case de 
amigos.

S.P.: Que vos chamou a atención da 
experiencia en Madrid?

P.R.: As instalacións que tiñan no 
centro de formación eran moi boas. 
Tiñan camións novos e un Clase C novo. 
Tratáronos moi ben.

S.P.: Este tipo de premios axudan 
para que alguén coma ti, con 20 anos, 
se incorpore rápido ó mercado laboral?

P.R.: Algo en conta pódese ter. Un 
non pode confiar en que o vaian con-
tratar polo feito de ter un premio, pero 
é algo que está aí. Ó mellor vas pedir 
un traballo e para alguén conta, pero 
tamén hai xente á que lle importa un 
carallo. Depende con quen deses. Eu 
valoro o premio polo feito de que o xu-
rado valorou que o fixemos ben, senón 
non gañariamos. Algo mellor que os ou-
tros equipos tivémolo que facer e, da-
quela, iso significa que temos algo de 
idea e que somos algo bos.

S.P.: A nivel mecánico hai moitas di-
ferenzas entre un vehículo industrial e 
un turismo?

P.R.: Non hai unha diferenza esa-
xerada. É máis ou menos todo o mes-
mo a nivel de motores e de sensores. 
Diría que se empezas a formarte ben 
nun vehículo industrial, sería máis fácil 
que un coche. Particularmente, gústa-
me máis o motor do turismo, pero non 
por unha razón especial, senón porque 
xa me atraía de pequeno.

S.P.: Que posibilidades laborais ves 
en Galicia a nivel mecánico ou cres que 
fóra hai máis opcións?

P.R.: Penso que a nivel mecánico 
Galicia é un bo sitio para traballar. De 
España, creo que Galicia é dos mello-
res lugares para traballar a mecánica.

S.P.: Consideras que é mellor tra-
ballar por conta allea para un taller ou 
montar un negocio propio?

P.R.: Montar un taller propio é unha 
das cousas que quería facer. Ándame 
na cabeza. Pero hai que pensalo ben. 
Eu e máis outro compañeiro estamos 
mirando para crear un taller, pero son 
plans aínda lonxanos. O problema prin-
cipal é o financiamento para montar a 
propia empresa.

S.P.: Que experiencia tes en prácti-
cas laborais na automoción?

P.R.: Hai catro anos fixen prácticas 
un mes nun taller en Ordes. Foi unha 
experiencia positiva e traballábase bas-
tante ben. Eu marchaba moi contento ó 
taller, non me acordaba da hora de saír 
e estaba alí na miña salsa.

S.P.: Volveríaste presentar ó Premio 
da Fundación Comforp?

P.R.: Non podo porque xa acabei 
o ciclo formativo medio de FP. Pero se 
puidese, claro que me volvería pre-
sentar. Gustaríame seguir formándo-
me pero para facer o ciclo superior da 
FP tería como paso intermedio que pa-
sar dous anos de bacharelato. Dende 
o ciclo medio deberías acceder ó su-
perior porque con esa formación xa 
poderías ter opción a ser xefe de taller 
ou a outro posto de responsabilidade 
e non a quedar sempre como un mero 
mecánico.

  Aspiro a ter o meu 
propio taller pero é un plan 
aínda lonxano
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Ford EcoSport
Nada máis ver o Ford EcoSport no 
concesionario oficial da marca en 

Santiago de Compostela (Gonzacar) 
xa nos deu unha boa impresión 

estética. Hai un “apéndice” que ten os 
seus defensores e os seus detractores, 

a roda de reposto adosada 
exteriormente ao portón traseiro; esta 
confírelle un aire máis de 4x4, pero á 
vez fai que a súa lonxitude aumente. 
Nós pensamos que para utilización 

diaria suporá máis un inconveniente 
ca unha vantaxe, sobre todo á hora 

de aparcar. Así e todo, houbo moitas 
opinións a favor de incorporarlle 
a roda de reposto ao exterior do 

vehículo, máis que nada por unha 
cuestión estética. Vexan as fotos e 

empecen a opinar  
(redacción@sprintmotor.com).

Aprendiz de todoterreo
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Unha vez dentro, o primeiro que nos gustou é a co-
nectividade; podemos sincronizar todas as funcións do 
noso smartphone facilmente, algo que cada día se fai máis 
imprescindible. Unha vez que xa estamos conectados co 
mundo “Matrix”, observamos que os asentos son de pel, 
un detalle que lle dá un aire premium ao todocamiño, iso 
si penalizando o seu prezo final. Os plásticos son mellora-
bles, a marca tenos mellores. Rapidamente e doadamente 
nos acomodamos no posto do piloto, regulamos os re-
trovisores exteriores e o interior, e conectamos o motor. O 
arrinque facémolo a través dun botón; o sistema detecta 
que temos a chave dixital correspondente con nós ao seu 
alcance.

Gustounos a posición do condutor e as primeiras ma-
nobras fannos intuír que é un SUV apto para desenvolver-
se comodamente pola cidade e, o que é moi importante 
neste ambiente, nos aparcardoiros tanto de superficie 
coma subterráneos. É un vehículo que se pode aparcar 
facilmente na súa praza correspondente, e dicimos isto 
porque estamos fartos de ver todoterreos e todocamiños 
ocupando dúas prazas. E preguntamos se é incapaz de 
aparcalo nunha soa, porque eses propietarios ou propie-
tarias non pensaran en mercar un pequeno utilitario?

Centrémonos no Ford EcoSport. O sistema de apertu-
ra do portón traseiro é diferente ao habitual; en lugar de 
bascular cara a arriba, faino cara a un lateral (o esquerdo 
neste vehículo). É un sistema menos cómodo e que nece-
sita máis espazo do habitual para abrilo completamente. 
A roda de reposto vai situada no exterior do portón e está 
protexida por unha cuberta ríxida. Contar cunha roda de 
reposto “convencional” é un valor engadido.

Segundo a marca, o perfil do cliente tipo deste todo-
camiño é home ou muller, entre 25 e 35 anos, urbano, con 
estudos superiores e con poder adquisitivo medio-alto.
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Interior e equipamento
Con cotas similares ao seu irmán pequeno, o Fiesta (co que comparte 

plataforma), este todocamiño é lixeiramente máis amplo nas prazas tra-
seiras e, grazas á súa maior altura (a máis alta no seu segmento), ten espa-
zo de sobra de altura ao teito para as cabezas. O maleteiro ten un volume 
de 375 litros no mellor dos casos (colocando o respaldo dos asentos pos-
teriores coa menor inclinación posible). É un volume maior có dalgunhas 
alternativas como un Peugeot 2008 (338 litros), un Chevrolet Trax (356 li-
tros) ou un Nissan Juke (251 litros), pero inferior ao dun Renault Captur 
(455 litros), un Skoda Yeti (405 litros) ou un Dacia Duster (475 litros). Ten 
unhas formas aproveitables e un bordo de carga baixo (62 centímetros), 
aínda que non hai dobre fondo. Abatindo os asentos, o volume aumenta 
ata os 1.238 litros.

Entre outras cousas, o EcoSport ten de serie control de estabilidade, 
o sistema de axuda ao arrinque en pendente, as luces diurnas mediante 
LED, tapizaría de pel, programador de velocidade, pinas de aliaxe de 17 
polgadas, sistema “Emergency Assistance” que realiza automaticamente 
unha chamada aos servizos de urxencia en caso dun accidente e disposi-
tivo “SYNC AppLink” de control por voz, que permite manexar diferentes 
dispositivos, como un smartphone, ou reprodutores de son que estean co-
nectados ao sistema do vehículo mediante Bluetooth ou USB.

Off-Road
Aínda que só é un tracción dianteira, este modelo ten certas aptitudes para 

circular por camiños, como son unha profundidade de vadeo máxima de 55 cen-
tímetros ou uns ángulos de saída e ataque de 35 e 21 graos respectivamente.

En canto ás prestacións con este motor diésel, só podemos aspirar a to-
marnos licenzas por algunha corredoira; a versión de gasolina de 125 cabalos 
daranos máis xogo neste ambiente. De todos os xeitos, nós encontrámonos 
moi a gusto internándonos por un par de camiños sen maiores pretensións. 
Estamos a falar dun SUV con tracción dianteira, non dun 4x4 puro.

O posto de condución alto facilita a visibilidade en zonas un pouco es-
grevias. Grazas a esta altura tamén accederemos e sairemos máis comoda-
mente do vehículo.

Proba dinámica
Nada máis comezar a condu-

ción polas rúas de Santiago de 
Compostela, dámonos de conta de 
que é un SUV agradable de manexar. 
Ten unha suspensión correcta que 
evita movementos amplos da carro-
zaría e, á vez, illa convenientemente 
os ocupantes das irregularidades do 
asfalto. Así e todo, ó noso modo de 
ver gustaríanos que fose un pouco 
máis enérxica, aínda á conta de per-
der algo de confort. O EcoSport é un 
vehículo áxil que responde con inme-
diatez aos movementos do volante, 
cambia de traxectoria con facilidade 
e ten unhas reaccións previsibles; en 
parte grazas á súa dirección electroa-
sistida. O control de estabilidade non 
se pode desconectar.

O seu motor diésel é un catro ci-
lindros con 1,5 litros de cilindrada 
e 90 cabalos de potencia. Ten forza 
suficiente nunha condución normal, 
aínda que botamos en falta un pou-
co máis de potencia para adiantar 

en pouco espazo ou subir por algún 
camiño un pouco pronunciado con 
axilidade. O propulsor ten un fun-
cionamento suave, moi progresivo 
e permite a este Ford saír ben den-
de parado.

A caixa de cambios é manual e 
ten cinco velocidades, xa que este 
modelo non está dispoñible con 
caixa automática. O funcionamento 
é bo; os percorridos da panca están 
ben marcados, o tacto é bo e as mar-
chas entran suavemente.

O illamento acústico do habitá-
culo entra dentro do habitual. Cando 
circulamos por autovía a 120 km/h 
podemos escoitar de “fondo” o ruí-
do do motor, e tamén algún ruidiño 
aerodinámico e da rodadura, aínda 
que toda esta orquestra non impide 
en absoluto manter unha conversa 
cos acompañantes sen ter que comu-
nicarse a berros. Podemos concluír 
que os ruídos están dentro do que se 
agarda dun todocamiño actual.
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O EcoSport é un 

vehículo áxil que 
responde con 

inmediatez aos 
movementos do 

volante

Estamos falando dun 
todocamiño bastante 
equilibrado que tanto 
nos serve para o uso 

diario pola cidade, como 
para facer unha viaxe por es-
trada (a capacidade do ma-
leteiro axuda), sen descartar 
algunha incursión rural sen 
grandes pretensións. A co-
nectividade é un valor enga-
dido cada día máis apreciado 
polos usuarios; a este mode-
lo nese apartado non lle fal-
ta detalle.

No segmento B-SUV (no 
que se encadra o EcoSport) 
non hai crise, que por estra-
ño que poida parecer e aínda 
que a lóxica diga o contrario, 
foi o que resistiu mellor a “la-
bazada” da dura conxuntura 
económica do sector nos úl-
timos tempos.

A intención deste fabri-
cante é situarse nun eido de-
terminado do mercado para 
non entrar en conflito con 
outros modelos propios, ten-
do en conta as tres premisas 
que segundo eles demanda o 
cliente: primeiro, o deseño de 
estilo “todocamiño”; segundo, 
a conectividade; e por último, 
as características propias dos 
SUV, como son a posición de 
condución elevada ou as co-
tas de altura e ángulos de ata-
que e saída e profundidade 
de vadeo que alcanzan cifras 
interesantes neste modelo de 
Ford respecto á competencia.

O Ford EcoSport é un co-
che para utilizar no día a día 
e deleitarse na fin de semana 
facendo algunha ruta “cómo-
da” por unha pista ou corre-
doira (das que temos centos 
en Galicia) que nos fará pen-
sar que somos uns aprendices 
de aventureiros.

Conclusións

 combustible gasóleo
 cilindrada 1.498 cc
 Potencia máxima (cv) 90
 nº de portas 5
 Par máximo (nm) 250
 nº de cilindros 4
 configuración dos cilindros en liña
 Alimentación Inxección directa.
  turbo. Intecooler
 emisións cO2 (g/km) 120
 Lonxitude 4.235 mm
 Anchura 1.765 mm
 Altura 1.665 mm
 consumo urbano (l/100) 4,9
 consumo extraurbano (l/100) 4,4
 consumo medio (l/100) 4,6
 nº de velocidades 5
 transmisión manual
 traccion dianteira
 Peso en baleiro (kg) 1.384
 Prezo con descontos (dende) 16.490 euros

Ficha técnica Ford ecoSport 1.5 tdci 90 cv

o maleteiro 
ten un 

volume de 
375 litros

a posición do condutor e as primeiras 
manobras fannos intuír que é 

un SuV apto para desenvolverse 
comodamente pola cidade
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■ Antón PereIrA | TexTo e inForgraFía 

SPRINT MOTOR: David, crear un mo-
nopraza como o que estades deseñando 
na actualidade é algo que ten que ver co 
voso proxecto formativo na Universidade 
de Vigo, concretamente na facultade de 
Enxeñería Industrial.

David González: Si, a Escola de 
Enxeñería Industrial da UVI acaba de 
comezar co seu proxecto da Fórmula 
Student, que implica a construción dun 
monopraza de competición para parti-
cipar na competición interuniversitaria 
máis importante de Europa no ámbito 
automobilístico.

SM: Que transcendencia ten este 
proxecto realizado dende a cidade olívi-
ca e o feito de estar presentes nos circuí-
tos europeos?

D.G.: A fórmula Student é un pouco o 
equivalente da F1 pero para estudantes. 
Cada ano máis de cen equipos de todas 
as universidades de todo o mundo dan-
se cita en circuítos donde compiten os F1, 
como o de Silverstone, para demostraren 
en diferentes probas as características dos 
seus monoprazas. Este proxecto espera 
colocar a Universidade de Vigo ao carón 
das principais universidades europeas.

SM: En que fase vos encontrades nes-
te momento?

D.G.: O proxecto implica unha opor-
tunidade para que os alumnos poñan en 

valor os seus coñecementos adquiridos 
nas aulas dunha forma práctica. Agora 
mesmo eses coñecementos están na fase 
de deseño e despois, cando xa teñamos 
o prototipo virtualizado, comezaremos a 
súa fase de construción que agardamos 
que sexa a finais deste verán.

SM: Que medidas terá este vehículo 
de competición? Sabedes que cores vai 
levar?

D.G.: O coche será un pouco máis pe-
queno que un Fórmula 1, pero conserva 
o deseño de monopraza con catro rodas 
abertas. Os parámetros do coche están 
definidos en base a unha normativa inter-
nacional. As cores definirémolas ao final 
de toda a montaxe do bólido, será unha 
decisión consensuada por todos os mem-
bros do equipo.

SM: Que persoas forman este equipo?
D.G.: O equipo comezou con seis 

alumnos da Escola de Enxeñería Industrial 
de diferentes cursos, sobre todo de 2º e 
3º curso de grao, e agora mesmo acaba-
mos de facer unha ampliación con oito 
alumnos máis; todos eles cunha gran mo-
tivación, o que agardamos que lle dea un 
tremendo pulo ao noso proxecto.

SM: Cal é a túa achega persoal?
D.G.: Eu levo os labores de coordi-

nación, loxística, control de prazos, mar-
keting... cada un intenta contribuír ao 
traballo do equipo con todo o aprendi-
do na Escola, tanto teoría como práctica.

SM: O ter unha frabrica de automóbi-
les na cidade olívica, e unha contorna de 
industria auxiliar da automoción moi po-
tente, inflúe para que este proxecto teña 
máis interese na Universidade de Vigo?

D.G.: Todos os principios son duros. 
Si, somos conscientes do potencial au-
tomobilístico de Galicia, por iso espera-
mos que poidamos ensinar a que altura 
está a formación na nosa terra e as cali-
dades en innovación que están por vir. 
Creo que a colaboración do noso proxec-
to estará avalado tanto pola universidade 
como polo sector empresarial a que ti fas 
referencia.

SM: Cales son as etapas do voso 
proxecto e quen se encargará de 
examinalo?

D.G.: Despois das fases do deseño e 
da fabricación pasaremos a escoller pi-
lotos e facer unha calibración do mono-
praza... cando consideremos que este xa 
está listo presentarémolo oficialmente e 
pasaremos a competir nos circuítos de 
Montmeló e Silverstone. Neste circuítos 
atoparémonos cos tribunais do noso 
proxecto, compostos por unha serie de 
xuíces. Estes xurados estarán compostos 
por enxeñeiros e directivos das principais 
empresas da automoción. Avaliarán a ca-
lidade do deseño do monopraza a nivel 
de enxeñería con distintas probas, como 
aceleración, freada, slálom entre conos, 
estabilidade...

A escudería da Universidade de Vigo “UVI Motor Sport” rodará no circuíto de Silverstone 
dentro duns días. O team aínda deseña o monopraza co que se adestrará na Fórmula 

Student en 2015, antes (a finais deste mes) se desprazará ao Reino Unido para ter 
unha toma de contacto co desenvolvemento das probas e ao resto de participantes 

nesta competición internacional. Segundo o team leader da escudería, David González, 
“Fixarémonos en como son as probas e tamén no deseño e construción dos monoprazas”.

Un monopraza “made in Galicia”
O Equipo UVI Motor Sport rodará en Montmeló e Silverstone



Bicis... para baixar...
■ mIgUeL cUmbrAOS | TexTo e FoTos

Bicicletas para gozar do verán

... Saltar, voar, aterrar, todo menos subir. O Concello do 
Páramo acolleu o Campionato galego de descenso en bici-
cleta. Deportistas e seareiros das bicicletas de toda a xeogra-
fía galega déronse cita neste concello lucense. Os ciclistas 
fixeron as delicias de todos o público que se achegou a 
Páramo. Tanto nenos como maiores deleitáronse con imaxes 
como as que traemos a esta páxina, nunha xornada única.
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■ XAbIer VILArIñO | TexTo      
■ ALFA rOmeO PreSS | FoTos

Gran Premio tipo B
“P3” de 1932

Coñecido como “P3” é unha 
das obras mestras de Vittorio 
Jano: un monopraza equipa-
do cun motor “8C” con dobre 
compresor de sobrealimen-
tación. Presenta unha pecu-
liaridade técnica que o fixo 
destacar: a eficaz dinámica 
do vehículo, que se beneficia 
dunha innovadora solución 
para as suspensións traseiras. 
A orixinalidade estaba tamén 
na inclusión dun piñón á saída 
da caixa de cambios, os eixes 
motores en forma de V que da-
ban potencia ás rodas traseiras 
e mais o posto de condución 
no centro. Os pilotos máis fa-
mosos dos anos 30 presumen 
de terse sentado ao volante 
deste histórico da casa italia-
na: Nuvolari, Varzi, Caracciola, 

Trossi, Chiron e Moll. Nomes 
que se situaron entre os ga-
ñadores en serie de tódolos 
grandes premios das tempo-
radas 1932 e 1933, aínda que 
resalta a vitoria épica de Tazio 
Nuvolaria en Nurburgring en 
1935 batendo aos fortes rivais 
alemáns.

Gran Premio tipo 159
“alfetta” de 1951

O Alfetta 159 faise co 
Campionato Mundial de 
Fórmula 1 no ano 1951 baixo o 
mando de Juan Manuel Fangio 
que, grazas aos monoprazas 
de Alfa Romeo gaña o primeiro 
dos seus 5 títulos. Este modelo 
resulta da evolución do ante-
rior, o 158, Campión do Mundo 
en 1950 con Giuseppe “Nino” 
Farina. Equípase cun propul-
sor de 8 cilindros en liña de 1,5 

litros cun compresor de dúas 
etapas, que permite que o co-
che acade unha potencia de 
450cv (nas probas). As suspen-
sións traseiras empregan un 
esquema “De Dion” e a carro-
zaría aprovéitase da mellora da 
configuración aerodinámica.

750 competizione de 1955
Este spider bipraza de ca-

rreiras nace para que Alfa 
Romeo poida competir na ca-
tegoría “sport 1,5 litros”, malia 
que, finalmente, non correu. 
Dotouse cun motor de 1,5 li-
tros derivado do motor de 
dobre árbore de levas do seu 
contemporáneo “Giulietta”, 
que lle permitiu ter un peso 
particularmente reducido e al-
canzar prestacións de alto ni-
vel que non puido demostrar 
no asfalto das competicións.

O Festival da Velocidade de 
Goodwood 2014, que vén 
de celebrarse no condado 
inglés de West Sussex, per-
mitiu observar unha imaxe 
que queremos ver reflecti-
da no Retro-Visor deste mes 
de xullo: a xuntanza de cinco 
vehículos históricos de Alfa 
Romeo, que traemos a esta 
sección para iluminar a nosa 
retina: o “P3”, o Alfetta 159, o 
750 Competizione, o Giulietta 
SZ e o GTA 1300 Junior. O lu-
gar de reunión destes mode-
los non foi escollido ás toas; 
trátase dun dos eventos máis 
prestixiosos do automobilis-
mo internacional, que atrae 
en cada edición a máis de 
150.000 asistentes entre se-
guidores, expertos, colec-
cionistas e personalidades 
do mundo do motor. Para a 
ocasión, o Museo Histórico 
Alfa Romeo deixou saír a cin-
co dos seus habitantes máis 
ilustres e, co gallo da exhibi-
ción no Reino Unido, a casa 
italiana celebra os 60 anos 
do Giulietta, unha das súas 
iconas.

Os Alfa Romeo para a historia
O Giulietta, coñecido 
como a noiva de 
Italia, cumpre 60 anos

O Museo Histórico Alfa Romeo 
deixou saír a cinco dos seus 

habitantes máis ilustres
 

Giulietta SZ “parte trasera corta” (1960)

Gran Premio tipo B “P3” (1932)
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Giulietta SZ de 1960 coa
parte traseira curta

Este cupé é unha ver-
sión orientada ás carreiras 
dun dos modelos míticos 
de Alfa Romeo: o Giulietta. 
Reúne un nivel significativo 
de prestacións, sendo un ve-
hículo compacto e aerodiná-
mico grazas á dobre árbore 
de levas de 1,3 litros que des-
envolve 100cv, cun peso de 
740kg. Ademais logra unha 
aerodinámica eficiente gra-
zas ao recorte da parte tra-
seira posta en marcha por 
Zagato, o que lle permite 
chegar aos 200km/h. O “SZ” 
foi o coche preferido polos 
condutores de certa idade, 
polo gran agarre que ofrece 
na estrada, pola reacción e a 
condución eficaz.

Gta 1300 Junior (1971)
Neste modelo aplicou-

se a enxeñería de alto nivel 
segundo os estándares dos 
anos setenta, obtendo como 
resultado unha potencia de 
170cv dun motor de 1,3 litros 
aspirado. Aquí pode estar ta-
mén a clave da vitoria des-
te modelo no Campionato 
Europeo de Turismos en 1971 
e 1972, no que participou 
coas cores do Autodelta, a 

escudería de carreiras de Alfa 
Romeo. O GTA 1300 Junior é 
unha evolución do orixinal de 
1965, provisto dun propulsor 
de 1,6 litros, e mantén a súa 
carrozaría de aluminio, enga-
díndoselle despois o garda-
lamas ensanchado. Un dos 
pilotos que conseguiu máis 
vitorias con este modelo foi 
Toine Hezemans, coñecido 
como “o holandés errante”.

a noiva de italia
cumpre 60 anos

O Giulietta foi o primei-
ro coche con nome propio, 
e de muller, da casa italiana. 
Presentouse ao público no 
Salón de Turín de 1954 na ver-
sión cupé Sprint, cunha liña 
xuvenil e dinámica deseñada 
por Bertone. Comeza a historia 

dun mito nunha marca que, 
daquela, era considerada de 
luxo pero que con este mo-
delo conseguiu conquistar a 
un público amplo, a pesar dos 
prezos elevados. Equipábase 
cun motor de gasolina de 1,3 
litros de catro cilindros con 
80cv que acadaba unha velo-
cidade máxima de 165km/h. 
Os amantes do deseño bonito 
e dos motores potentes atopa-
ron no Giulietta un compacto 
de beleza atemporal, que se 
foi remodelando e adaptan-
do aos tempos en sete varian-
tes feitas posteriormente. Ao 
Sprint seguiulle o turismo en 
1955, a araña de dúas prazas 
sen capota con carrozaría de 
Pininfarina ese mesmo ano, a 
versión máis potente chama-
da Giulietta TI en 1957 e, por 

último, as variantes familia-
res Promiscua e Weekendina. 
Segundo Alfa Romeo, este era 
un coche que gustaba ás mu-
lleres e, como exemplo, citan a 
actriz Gina Lollobrigida, quen 
elixiu un 1900 TI no rally auto-
mobilístico do cine e as mises 
dos concursos de beleza, que 
empregaban un 1900.

datos de alfa romeo
➜ Fundada en 1910 en 

Milán por Alexandre 
Darracq, Nicola Romeo e 
Ugo Stella.

➜ Nace como Anonima 
Lombarda Fabbrica 
Automobili.

➜ A sede actual está en 
Turín. A produción dis-
tribúese nas fábricas de 
Mirafiori, Cassino e na de 
Maserati en Módena. 

➜ O emblema da marca 
representa unha cruz 
vermella sobre campo 
branco da insignia de 
Milán e o Biscione, unha 
serpe sobre campo azul 
símbolo dos Visconti. 

➜ En 1987 incorpórase a 
Fiat Group na procura de 
estabilidade económica, 
logo de atravesar proble-
mas financeiros en distin-
tas épocas. 

➜ Na actualidade, a produ-
ción comprende as ga-
mas Alfa Romeo MiTo 
(turismo do segmento B), 
Alfa Romeo Giulietta (tu-
rismo do segmento C) e 
Alfa Romeo 4C (deportivo 
bipraza).

modelo “P3” alfetta 159 750 competizione Giulietta SZ Gta 1300 Junior

motor
8 cilindros 2.654cc

dobre árbore de levas
dobre compresor

8 cilindros
1.479cc

dobre árbore de levas
compresor en dúas 

etapas

4 cilindros
1.488cc

dobre árbore de levas

4 cilindros
1.290cc

dobre árbore de levas

4 cilindros
1.290cc

dobre árbore
dobre acendido e 

inxección indirecta

Potencia
212cv

5.600rpm
425cv

9.300rpm
145cv 

9.500rpm
100cv

6.500rpm
170cv

8.200rpm

Velocidade 
máxima 232km/h 305km/h 220km/h 200km/h 220km/h

carrozaría Jano Zagato boano Zagato bertone

características técnicas

Gta 1300 Junior (1971)

Gran Premio tipo 159 “alfetta” (1951)

750 competizione (1955)
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Calendario  
de  probas AGOSTO  2014

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1-3 de agosto Cto. Mundo de Rallys - Finlandia Rally Finlandia Finlandia

2 de agosto Cto. España Supercross SHIRO - Almería Supercross Cuevas del Almanzora Almería España

2-3 de agosto II Subida Terra de Lemos Montaña Monforte de Lemos Lugo España

2-3 de agosto V Autocross Viduedo Autocross Viduedo Ourense España

2-3 de agosto Cto. Alemaña de Turismos - GP Austria Turismos Circuíto Ring Spielberg Austria

2-3 de agosto Cto. Mundial de Turismos - Arxentina Turismos Circuíto Termas de Río Hondo Arxentina

9 de agosto Dirt Track O Porriño Dirt Track O Porriño Pontevedra España

9 de agosto Cto. España Freestyle - Roquetas de Mar Freestyle Roquetas de Mar Almería España

9-10 de agosto VII Rally Comarca da Ulloa Rally Comarca da Ulloa Lugo España

9-10 de agosto Open Karting A Coruña 2ª cat. e outros eventos A Coruña A Coruña España

9-10 de agosto Rally Histórico Rías Baixas Históricos Rías Baixas Pontevedra España

9-10 de agosto G.P. Motociclismo Indianápolis Motociclismo Circuíto de Indianápolis EEUU

10 de agosto Cto. Mundo Motocross MX Junior - Bélxica Motocross MX Lierneux- Bastogne Bélxica

16-17 de agosto III Subida á Pontenova Montala A Pontenova Lugo España

16-17 de agosto GP Concello de Forcarei de Karting Karting Circuíto A Magdalena-Soutelo de Montes Pontevedra España

16-17 de agosto Arteixo C.E. 2ª cat. e outros eventos Arteixo A Coruña España

16-17 de agosto G.P. Motociclismo República Checa Motociclismo Circuíto Brno República Checa

16-17 de agosto Cto. Alemaña de Turismos - GP Alemaña Turismos Circuíto de Nurburgring Alemaña

21-23 de agosto XLV Rally de Ferrol Rally Ferrol A Coruña España

23 de agosto Cto. España Supercross SHIRO - Murcia Supercross Murcia Murcia España

23 de agosto I Rallymix Cerceda Rallymix Cerceda A Coruña España

22-24 de agosto G.P. F1 Bélxica F1 Circuíto Spa-Francorchamps Bélxica

30 de agosto Cto. Andalucía Velocidade Velocidade Circuíto de Tabernas Almería España

30-31 de agosto XXX Santa Comba Autocross Circuíto de Marlán - Santa Comba A Coruña España

30-31 de agosto G.P. Motociclismo Gran Bretaña Motociclismo Circuíto de Silverstone Gran Bretaña

31 de agosto Cto. España Enduro - Navarra Enduro Larrión Navarra España

31 de agosto Copa de España de Velocidade Velocidade Circuíto de Zuera Zaragoza España
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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



De Soutomaior a Roma en Vespa
O diario da aventura moteira de dous galegos
■ rOcíO PereIrA | Texto    
■ hUgO reIJeIrA/mIgUeL bAStOS | FoTos

Cando Piaggio ideou a Vespa no ano 1946 descoñecía a reper-
cusión que ía acadar este modelo de scooter; un dos máis famosos 
da historia. Esperta paixóns, ten moreas de seguidores unidos polo 
amor a esta motocicleta en distintos clubs e protagoniza películas 
e historias singulares como a de dous mozos galegos.

O comezo da viaxe
“Querer é poder”. Con este pensamento, Hugo Teijeira decidiu 

afrontar o reto de chegar a Roma en Vespa. Faríao co seu amigo 
Miguel Bastos. Por que a cidade eterna, situada a case 2.500 qui-
lómetros? “Porque Italia é a capital das motos e da Vespa, que é a 
miña paixón”. Co obxectivo claro, houbo que aforrar para facerse 
cun exemplar da casa Piaggio que fose quen de cumprir o impor-
tante desafío. Atopouna en Oleiros, lucindo un cartel cunha men-
saxe nítida “nin arrinca nin anda”, pero torres máis altas teñen caído 
e esta non supuxo un freo para eles. Repararon as motos pola súa 
conta, sen axuda de ningún taller, comprando pouco a pouco as 
pezas que precisaban. Desta fase destacan o apoio de Motomanía, 
unha tenda de recambios viguesa que, despois, foi clave na viaxe. 
Remataron a preparación das motos unha hora antes da partida.

Os motoristas
> Dous mozos galegos decididos a vivir unha aventura única.
> Hugo Teijeira. Soutomaior. 24 anos. Traballa como técnico de 

telecomunicacións. Dende os 14 anos ten moto. Nas alturas, 
nos tellados aos que sobe para desempeñar o seu labor coas 
antenas, coñeceu hai catro anos un novo compañeiro: Miguel.

> Miguel Bastos. 24 anos. Nacido en Cesantes, Redondela, pero 
residente en Arcade.  Nunca tivera moto pero quería gozar 
dunhas vacacións diferentes e decidiu acompañar a Hugo na 
fazaña que levaba tempo cavilando. 

> A orixe de todo. O avó de Hugo conduciu sempre unha Vespa 
e de aí vén a paixón do neto, a obsesión ou o fanatismo, que 
calquera destas etiquetas vale para describir o seu sentimen-
to por esta scooter. De pequeno afanouse co avó en arranxar 
unha moto vella. E conseguírono.

As motos: Trinela e Cordobesa
Hugo e Miguel viaxaron no mesmo modelo de 

Vespa, aínda que en distinta versión. Trinela é unha Cosa 
200 do ano 1990 que Hugo mercou no concello coruñés 
de Oleiros por 370 euros. Cordobesa é unha Vespa Cosa 
200 2 do ano 1995 que Miguel adquiriu en Córdoba por 
uns 500 euros. Estas xeracións da scooter de Piaggio fa-
bricáronse entre 1988 e 1995.a obsesión ou o fanatis-
mo, que calquera destas etiquetas vale para describir o 
seu sentimento por esta scooter. De pequeno afanouse 
co avó en arranxar unha moto vella. E conseguírono.

as Vespas nun descanso na etapa de león

trinela agardando o embarque no porto de Barcelona
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... pero a ansia 

de chegar puido 
con todo e seguín 
para diante cunha 

lanterna colocada na 
maleta da moto para 

facerme visible

 
Os mozos no querían os 20 euros que lles 

ofrecín por axudarme; boa xente

Diario de viaxe
➜ 1 de xuño. Soutomaior-León. Comeza 

a aventura. Hugo e Miguel parten de 
Soutomaior coa idea de chegar a Roma en 
5 días. A primeira parada en León estendeu-
se máis do previsto pola avaría da Vespa de 
Miguel. Precisaban pezas que non daban 
atopado na cidade e, novamente, a cola-
boración de Motomanía foi fundamental 
porque conseguiron enviarllas en menos 
de 24 horas. 

➜ 3 de xuño. León- Burgos. Despois dos 
arranxos mecánicos inician unha nota eta-
pa do traxecto. A Trinela e a Cordobesa 
responden positivamente aos máis de 180 
quilómetros que separan ámbalas cidades. 

➜ 4 de xuño. Burgos - Zaragoza. Nos 300 
primeiros quilómetros ata Logroño acom-
pañounos a chuvia todo o camiño, facendo 
máis dura a viaxe. Ao chegar á capital ara-
gonesa Hugo notou algo raro na súa moto, 
que solucionou cambiándolle o aceite e po-
ñendo unha buxía nova.  

➜ 5 de xuño. Zaragoza – Barcelona. 15 qui-
lómetros despois da saída a Cordobesa de-
cidiu que non podía máis. Durante horas 
tentaron arranxala sen solución. A situa-
ción era tremenda “estabamos no medio 
do deserto; non había nada ao redor, so-
amente unha vía de servizo de entrada á 
autopista”. O guindastre levou a moto de 
Miguel a un taller da cidade, onde aínda 
espera para ser traída de volta á casa. Había 
que tomar decisións: Miguel iría en tren a 
Barcelona e Hugo seguiría en moto ata a 
capital catalá. “Foi moi difícil; ía só e a 40 
quilómetros de Barcelona tiven que parar 
nunha gasolineira; deume un vaído, non 
podía máis, estaba moi canso pola ten-
sión, pola vibración da moto, polas con-
trariedades sufridas”. Reencontráronse en 
Barcelona grazas á axuda dun mozo con fa-
milia no concello das Neves, en Pontevedra. 
E a Trinela tamén estaba cansa: rompeulle 

o cable do embrague e comezaba a fallar-
lle a electricidade. 

➜ 6 de xuño. Barcelona- Roma. Con Miguel 
sen moto, deciden continuar a viaxe nun 
transbordador que os deixaría no porto 
de Civitavecchia, a 80 quilómetros da ca-
pital italiana. Dende alí Miguel colle un tren 
ata Roma e Hugo afronta só o traxecto fi-
nal. Faino sen luces, con nervios, de noite 
“pero a ansia de chegar puido con todo e 
seguín para diante cunha lanterna coloca-
da na maleta da moto para facerme visible. 
Servíame en zonas alumeadas, pero en vi-
las pequenas non vía nada na escuridade e, 
de feito,  levei un golpe nun burato da es-
trada… choraba porque non era quen de 
ver”. Finalmente parou nunha gasolineira 
por medo a mancarse nesas circunstancias.  
“No teléfono do seguro ninguén respondía, 
así que quedei tirado sen asistencia”. Ata 
que chegaron uns mozos italianos que, ao 
principio lle deron algo de medo, pero que 
resultaron ser os salvadores da situación. 
Acompañárono e guiárono coas luces do 
seu coche pola estrada. Foi entón cando 
rompeu o embrague da Trinela e Hugo tivo 
que percorrer o resto do camiño ata Roma 
sen poder parar “nin sequera nos semáforos 
porque a moto non arrancaría de novo”. A 
“caravana” parou á entrada da cidade nun 
cámping onde a moto quedou aparcada e 
onde segue. “Os mozos case non collen os 
20 euros que lles ofrecín por axudarme e 
para pagar a gasolina; foron moi boa xen-
te comigo”. 

➜ A meta: Praza de San Pedro do Vaticano. 
Despois de tódalas adversidades e de 
afrontar separados o tramo final, Hugo e 
Miguel reencóntranse na inmensidade da 
praza das columnas deseñada por Bernini. 
“Foi un momento emocionante, de mestu-
ra de sentimentos: de bágoas pola tensión 
acumulada e de ledicia por esta alí, no lu-
gar ao que queríamos chegar”.

Unha experiencia enriquecedora
Hugo e Miguel tiveron que afrontar moitos avatares na 

súa viaxe e as cousas non saíron como tiñan previsto. De fei-
to, as motos aínda non regresaron. “Despois de 1.200 quiló-
metros sen que Trinela dese problemas, que nos últimos 70 
che pasen tódalas catástrofes posibles é difícil de prever e 
faiche sentir impotencia por non poder cambiar as cousas”. 
Os máis de 2.500 quilómetros que separan Soutomaior e 
Roma, que ían ser percorridos en moto, foron acometidos 
tamén en travesía por mar. Miguel estivo a piques de aban-
donar ao perder a Cordobesa malia que ao final aguantou 
e viviu esta aventura única. Con todo, a experiencia vital é 
difícil de igualar pola intensidade das vivencias, pola capa-
cidade de sobrepoñerse e buscar solucións inmediatas aos 
problemas e por conseguir acadar o obxectivo. Houbo que 
pelexar moito “atopas xente que quere facer negocio á túa 
conta, que se queren aproveitar de que precisas axuda e non 
entendes de todo o idioma. Pedíronme 2.000 euros por traer 
a miña Vespa a España, por exemplo”.

O final da viaxe
Despois de 4 días en Roma realizando tódalas xestións posi-

bles para reparar a Vespa ou enviala á casa e comprobar que non 
podían fiarse de ninguén, Hugo decide que Trinela descansará 
un tempo no cámping. E o remate do traxecto non podía ser un 
camiño de rosas. A volta precipitouse pola morte dun familiar, 
que os obrigou coller un avión ás carreiras. Ata o día 25 deste 
mes, Trinela ten espazo reservado en Roma. É posible que en-
tón comece o segundo capítulo desta peripecia porque Hugo 
dubida entre volver alí coas pezas necesarias para arranxala ou 
traela doutro xeito. Mesmo valora a idea de ir buscala nunha C15 
para homenaxear, de paso, a este coche histórico de Citroën.
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De carreiras... baixo un sol que non quenta moito
■ mIgUeL cUmbrAOS | Texto    ■ SPrInt mOtOr | FoTos

Tampouco hai cambios no WRC, que vén de regresar a unhas 
complicadas cronometradas polacas. Para non variar e conti-
nuar sumando puntos cara a un novo título, vitoria de Ogier e 
o seu VW Polo, a quinta do ano.

Como vén sendo norma o DTM visitou o trazado urbano de 
Norisring, unha das súas citas, por así dicilo, obrigadas. Por non 
variar, como ocurriu en moitas edicións precedentes, a chu-
via fixo acto de aparición no curto percorrido polas rúas de 
Nüremberg onde venceu o Mercedes do canadiense Wickens.

Outra carreira de prestixio que veu unha edición máis. Estamos 
a falar do rali de Ypres, na Bélxica flamenca, contando para o 
ERC. Nunha cita sobre un asfalto moi esixente novena vito-
ria para todo un especialista como é o local Freddy Loix, aos 
mandos dun Skoda Fabia S2000.

Non abandonamos a pista, pasando agora a nivel mundial. 
Nova marca no calendario do WTTC, desta volta no maxestuo-
so trazado belga de Spa. Os resultados acadadados permiten 
ao arxentino José María “Pechito” López seguir mandando na 
xeral provisional ao volante do seu Citroën.

Un pouco máis de cir-
cuítos, pero agora no 
mundo dos monopra-
zas. Brillan os españois 
nas instauradas WSR, 
que visitaron Rusia e 
Alemaña. Triunfo do 
castellonense Mehri 
nunha das carreiras 
da primeira cita e de 
Sainz Jr. nunha das 
da segunda, antes do 
parón por vacacións. 
O madrileño, que é só-
lido líder da xeral pro-
visional, xa soa na F-1 
do 2015.
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Xa en territorio nacional outro galego, Amador Vidal, da pa-
sos importantes na procura do título absoluto do CERT. O 
de Vimianzo, co efectivo Polo Proto, venceu no Rali de Terra 
do Bierzo, obtendo o segundo triunfo do ano e liderando o 
certame.

E falando do galego de ralis, a cita de setembro, o Rali San 
Froilán, permitiralle a Jairo Castro correr gratuitamente. Castro, 
de Laracha, resultou vencedor do Volante Deputación 2014 
e disporá dun Suzuki Swift na manga lucense.

Por terras leonesas nova vitoria de 
equipos galegos. Como acontecera 
nas dúas edicións precedentes vito-
ria dos irmáns Vallejo no III Ralisprint 
de Omaña, disputado nas proximida-
des da localidade leonesa de Fabero. 
O asturiano Óscar Palacio, tamén con 
Porsche, e o madrileño Sansegundo, 
aos mandos dun EVO IX, acadaron as 
outras dúas prazas de honra.

Achegámonos un 
pouco máis, baixa-
mos un nivel e 
adentrámomos en 
Portugal. Dous ralis 
perto da vella fron-
teira de Tui, con pro-
tagonismo galego. En 
Viana do Castelo, que 
tenta de formar parte 
do nacional luso, vi-
toria de Pedro Fontes 
e o seu Porsche, re-
matando segun-
do o coruñés Vidal e 
terceiro o local Joao 
Traila. Repetiu vitoria 
Fontes nun aprazado 
rali de Braga, onde 
Senra foi segundo 
e o S1600 de Pérez 
Orozco terceiro.

29Competición >> Sprint Motor



Sobre o asfalto asturiano disputouse unha nova manga do na-
cional de montaña. Foi unha clásica como é Santo Emiliano, 
nas cercanías de Langreo. Andrés Vilariño, na categoría I, Óscar 
Palacio, na II, e Raúl Borreguero, na III, foron os vencedores nes-
ta coñecida subida.

Non deixamos a xeografía lusa onde brilla con creces o san-
tiagués Pedro Castañón. Na Rampa de Murça, cuarta cita do 
Portugués de montaña, venceu de forma incontestable pese 
a unhas variables condicións meteorolóxicas. O compostelán, 
que dispuso para a ocasión dunha Norma F20C do equipo 
“Torres Rallye Team” lidera con man firme a xeral provisional.

Xa en terreo autonómico nova cita co campionato de ralis, a 
segunda visita á provincia de Pontevedra, desta volta nas es-
tradas do Sur do Condado. Doada vitoria do Porsche de Iván 
Ares e Álvaro Bañobre, que seguen dando pasos para senten-
ciar pronto o título do 2014.

Seguimos sobre escenarios de terra. Carballo acolleu a primei-
ra das dúas citas galega válidas para o Campionato de España 
de Autocrós, con irregular protagonismo dos nosos. Tan só o 
coruñés Serrano foi quen de vencer, neste caso na División II, 
correspondéndolle a Lucena, De María e Álvarez as primeiras 
prazas en KartCrós, División III e División I respectivamente.

Quen se está mos-
trando intratable 
no Campionato de 
España de Históricos 
é Jesús Ferreiro. O 
de Melide impúxo-
se, acompañado de 
Javier Anido, en Avilés, 
obtendo así a cuar-
ta vitoria do exerci-
cio, tralas obtidas en 
Ávila, Costa Brava e 
Canarias.
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Os participantes de diferentes orixes 
e nacionalidades están dacordo: unha 
gran maioría (79%) pensa que o uso 
da gasolina e o gasóleo será unha cou-
sa do pasado en só 25 anos. Ademais, 
a metade deles (48,8%) pensa que os 
automóbiles funcionarán exclusiva-
mente con electricidade dentro deste 
prazo. Na predición para dentro de 50 
anos, case a metade dos participantes 
(45,5%) agardan que a electricidade se 
vexa superada polo uso de hidróxeno 
como fonte de enerxía. Posteriormente, 
en 125 anos, a maioría dos consultados 
(53%) cren que a auga, aire e outras 
substancias actualmente descoñecidas 
farán que funcionen os coches.

Unha mirada polo miúdo dos datos 
amosa lixeiras diferenzas entre países. Por 
exemplo, os daneses son os máis unidos á 
gasolina/gasóleo e son a única nación que 
cre que isto seguirá sendo o noso principal 
combustible en 25 anos (66%); así mesmo, 
tanto daneses como alemáns (83% e 62% 
respectivamente) non cren que os coches 
propulsados por hidróxeno se fagan popu-
lares algunha vez e pensan que pasaremos 
directamente dende a electricidade a ou-
tras fontes de enerxía aínda descoñecidas.

Así e todo, a maioría dos países pen-
san que en 50 anos nos moveremos por 
hidróxeno e en 125 anos teremos unha 
combinación de hidróxeno e outros 
combustibles.

Os franceses teñen claro que en 125 
anos utilizaremos principalmente “outros 
carburantes” para que funcionen os nosos 
vehículos (57%), e son os máis creativos á 
hora de suxerir que alternativas poderían 
ser: dende as suxestións máis populares 
como a auga, enerxía solar e nuclear, ata 
as menos como o aire, os campos mag-
néticos, lixo reciclado e ata aceite vexetal.

O “Dunlop Future Race Car Challenge” 
é unha reflexión; un proxecto de deseño 
colectivo que explora o futuro dos coches 
de carreiras, mostrando algunhas das in-
novacións que a marca viu nos seus 125 
anos de historia, dende que transformou 
os deportes de motor ao inventar o pneu-
mático con cámara.

O hidróxeno chegará anos máis tarde

estas son 
as conclusións do 

informe “dunlop Future 
race car challenge”. este estudo 

realizouse a través dunha enquisa 
para descubrir que opina a xente 

sobre o combustible que utilizarán 
os coches de carreiras do futuro. a 

enquisa animaba aos participantes 
a compartir as súas ideas sobre o 
futuro dos sistemas de transmi-

sión nos vindeiros 25, 50 e 
125 anos.

A electricidade substituirá aos 
combustibles fósiles en 25 anos


