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Fiat 500, a icona italiana dos anos 50



O Nolan N40 é un casco óptimo para a cidade, tamén é 
ideal para desprazamentos extraurbanos grazas ao am-
plo equipamento de serie, que inclúe un protector do 

queixo e a viseira. Esta última foi estudada para que 
se axuste de forma perfecta coa pantalla.

Entre as súas características desta-
ca a calota fabricada en policarbonato 
Lexan. Dispón do exclusivo sistema de 

ventilación AirBooster Technology, Visor de 
Protección Solar con 6 posicións de axuste e 
pantalla especialmente ampla e totalmente 
anti-raias. Dispoñible en cores: negra 32, ne-
gra grafito 30 e branca 33. Prezo: 230 euros.

Heritage é a réplica do pri-
meiro waterproof creado 
por Garibaldi na década dos 

70, unha chaqueta ¾ realizada nun 
novo e exclusivo material de alta 
resistencia. É totalmente imper-
meable e transpirable ofrecendo 
comodidade e protección nas 
viaxes en moto baixo calquera 
tipo de condicións meteorolóxi-
cas. Dispoñible en negro e ma-
rrón. Prezo: 290 euros.

Particularmente ergonómicas, as 
luvas Arbory de Acerbis, ofrecen 
as mellores prestacións xa sexa 

para unha condución deportiva en estrada 
ou máis tranquila pola cidade. Dispoñibles 
en versión para el e para ela. Realizadas en pel de cabra, con 
reforzo no dorso en plástico, con foam na zona dos dedos e 
insertos reflectivos. Reforzo en pel sintetica na palma e sobre 
ela, para un mellor agarre, reforzo en goma. Prezo: 80 euros.

SHAD presenta unha nova 
gama de bolsas semi-ríxidas, 
deseñadas para un uso urba-
no, confortables e con estilo 
que se adaptan perfectamen-

te á moto e á equipaxe. Unha 
nova colección pensada para un 

uso intensivo. As novas bolsas se-
mi-ríxidas de SHAD, destacan pola 

súa resistencia e lixeireza, con elemen-
tos reflectivos para unha maior seguri-

dade. O material exterior inclúe unha 
capa estrutural de escuma EVA 

cun forro de poliéster resisten-
te ao uso diario. O interior con 
escumas, petos acolchados e 
cinchas de suxeción, todo iso 

pensado para aumentar a se-
guridade do seu contido.

Os prezos van dende os 60 eu-
ros (E-04) ata os 120 (E-48).

Peugeot Scooters lanzou este mes o configurador 
Django_IDE, unha experiencia única na que o cliente po-
derá deseñar o seu propio Django entre máis de 110.000 

combinacións posibles, cun prezo de lanzamento dende 3.299 € 
(custo de personalización incluído na promoción).

Django_IDE é accesible a través da web Peugeot Scooters e 
permite ao usuario crear un scooter á súa medida a partir de 6 
elementos de personalización propostos: 22 cores, 3 motoriza-
cións, 7 sillíns, 3 tipos de retrovisores, 2 liñas de estilo e 2 opcións 
de iluminación.

O pasado mes de abril tiven a sorte de asistir a Volta 
o País Vasco, a Itzulia como se di en euskera, para 
min foi unha experiencia moi grata. Xa sabía que en 

Euskadi o ciclismo se vivía de unha forma distinta, con máis 
paixón e fervor que noutras partes de España, pero non pensei 
que se vivira dunha maneira tan especial, onde o ciclista sexa 
do equipo que sexa é o protagonista indiscutible da carreira.

Unha das cousas positivas que me chamou a atención foi 
que a xente se afanase coa carreira o seu paso polos diversos 
pobos, tanto cativos coma maiores saen a rúa para ver os ci-
clistas e inténtanos animar todo o posible, na Itzulia anímase 
tanto o primeiro coma ao último deportista.

Ademais hai un respecto cara os ciclistas que por desgracia 
non se ve en todos os lugares. Varias estradas teñen sinaliza-
ción vertical onde se poden ver carteis anunciado que por esa 
estrada soen pasar ciclodeportistas as fins de semana, tamén 
se pide que se modere a velocidade.

■ miguel del mortirolo | TexTo e FoTo 

Paixón ciclista

Nolan N40 Full Special

Chaqueta Heritage de Garibaldi

Luvas Arbory

Bolsas semi-ríxidas SHAD

Peugeot Django_IDE
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■ emilio blanco | TexTo

Peugeot liderou o TOP-10 de vendas en abril 
en Galicia. Os concesionarios galegos da marca 
do león comercializaron 292 coches o mes pa-
sado. A boa marcha das matriculacións do 208 
impulsaron a vendas da marca do Grupo PSA. 
Volkswagen baixou desta volta ao segundo pos-
to, pero segue mantendo unha liña moi positiva 
en Galicia grazas ao Polo e o Golf. Os establece-
mentos da marca alemá conseguiron sacar ao 
mercado 288 vehículos novos. O podio galego 
completouno Renault, con 268 automóbiles. 

A marcha positiva do Clio e do Megane segue 
dándolle alegrías á compañía francesa.

Fóra das tres primeiras posicións destaca 
o importante avance no ranking de Dacia. O 
Sandero continúa sendo o vehículo estrela da 
marca romanesa do Grupo Renault. Iso permitiu 
que Dacia pechase abril con 218 coches vendi-
dos. A seguir quedaron Opel, con 211; e Audi e 
Toyota. cun empate a 190 vehículos.

O TOP-10 galego en abril complétano Seat, 
con 183 automóbiles matriculados; Citroën, con 
168; e Kia, con 163.

Peugeot lidera abril e Dacia avanza 
significativamente no ranking

Top-10 Marcas Galicia

A Semana Santa e o remate do PIVE 7  
lastran as vendas en abril

As matriculacións subiron un 10,9 por cento en Galicia

Balance matriculacións

■ emilio blanco | TexTo

As vendas de automóbiles seguiron 
crecendo en abril pero a un ritmo infe-
rior ao dos últimos meses. O efecto da 
Semana Santa e o remate das axudas 
do Plan PIVE 7 lastraron as posibilida-
des de negocio durante o mes pasado. 
Os establecementos galegos venderon 
3.015 coches, o que se traduce nun 10,9 
por cento máis respecto a abril de 2014.

En números redondos, os concesio-
narios da Coruña matricularon 1.338 
vehículos. En Pontevedra vendéronse 

984; en Lugo, 373; e en Ourense, 320. 
As cousas son distintas se se analiza a 
evolución do mercado galego en abril 
en cifras relativas. Neste caso, Ourense 
foi a provincia que mellor se comportou, 
ao incrementarse as operacións comer-
ciais nun 20,7 por cento. As matricula-
cións subiron un 16,3 na Coruña, un 5,1 
en Pontevedra, e un leve 1,6 en Lugo.

A evolución do mercado en abril 
no conxunto de España foi moi discre-
ta se a comparamos cos datos inme-
diatamente anteriores. O mes pasado 

matriculáronse 82.715 coches, un 3,2 
por cento máis. Por comunidades, as ci-
dades autónomas de Ceuta e Melilla su-
maron un crecemento dun 43 por cento; 
Castela-A Mancha, dun 31; e Navarra, 
dun 30.

Pola contra, houbo tres autonomías 
nas que as matriculacións baixaron en 
comparación con abril do ano pasa-
do. Foron a Comunidade Valenciana, 
cunha caída dun 30 por cento; e 
Baleares e Madrid, cun descenso dun 3 
respectivamente.

toP-10 Galicia aBril

1 Peugeot 292
2 Volkswagen 288
3 renault 268
4 dacia 218
5 opel 211
6 audi 190
6 toyota 190
8 Seat 183
9 citroën 168
10 Kia 163
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A cousa está que arde. Estamos a re-
ferirnos ao tema tecnolóxico e, por su-
posto, ao futuro do automóbil. Moitos 
son os que apostaron que o coche eléc-
trico tiña pouco futuro, e de telo era a 
moi longo prazo. Todas estas predicións 
ao Isaac Asimov son moi arriscadas, e 
para nós pouco cribles. E dicimos pouco 
cribles porque como diciamos no edito-
rial de hai uns poucos meses todo está 
aberto e facer prognósticos queda máis 
na boca dos falabaratos cos dos autén-
ticos científicos.

Este mesmo mes, o emprendedor 
Elon Musk deulle un susto de morte ás 
grandes compañías eléctricas. Este em-
presario quere revolucionar o mundo 
das “chispas”. Despois de estender os 
pagamentos por Internet con PayPal, 
de converter con Tesla o coche eléctrico 
nun crecente competidor dos automó-
biles que funcionan con combustibles 
fósiles, e de desbancar coa súa empre-
sa SpaceX os xigantes Lokheed Martin 
e Boeing, o empresario norteamerica-
no de orixe surafricana quere acabar 
coa rede eléctrica tradicional. A súa so-
lución, estean ben atentos, serán pilas 
nos fogares que obteñan enerxía dos 
raios do sol e a almacenen. Ou sexa que 
se isto chega a ser realidade seriamos 
produtores e a enerxía do noso vehícu-
lo sería de balde, pois a subministración 
o faríamola coa nosa propia produción.

Segundo Elon Musk, isto é unha 
combinación de innovación enerxéti-
ca e Internet das cousas que comezará a 
ser posta á venda este verán. Por certo, 
os prezos que anuncia para estas pilas 
caseiras son do máis económico, sobre 
todo se o comparamos co noso recibo 
doméstico actual, 2.700 euros para a 
pila de 7 kWh e 3.200 para a de 10 kWh.

Uns meses antes da presentación de 
Musk, a alcaldesa de París dicía “quero a 
fin dos motores diésel na capital france-
sa en 2020”. A súa aseveración puxo de 
novo no centro do furacán das emisións 
contaminantes que sofren as grandes 
cidades cos propulsores de gasóleo. 

Tamén a alcaldesa de Madrid dixo algo 
similar. Así e todo, unha autoridade 
en diesél como é Rolf Bulander, máxi-
mo responsable da división Mobility 
Solutions de Robert Bosch, di que os 
motores diésel coa última tecnoloxía 
cumpren coas normativas europeas de 
emisións máis estrictas. Outra cousa 
son os vehículos vellos, que tanto pro-
liferan por culpa da crise económica. 
Bulander é rotundo ao afirmar que os 
propulsores diésel de última xeración 
poden circular perfectamente polos 
centros urbanos. Tamén explicou que 
Bosch non se aferra ao motor diésel. 
“Investimos 400 millóns de euros anuais 
en electromobilidade. Traballamos con 
varias emrpesas especialistas para con-
seguir unha batería a metade de cus-
to e que teña o dobre de capacidade. 
Aínda está desenvolvéndose, pero en 
dous anos pode ser unha realidade”, co-
menta Rolf Bulander.

As enquisas de opinión que se fixe-
ron sobre os condutores que probaron 
un coche eléctrico son moi positivas. 
A maioría móstranse satisfeitos coa 
súa condución e valoran a sua pouca 
rumorosidade e a tranquilidade que 
lles transmite, sobre todo, no tráfico 
urbano.

Poderiamos citar máis casos de dis-
tintos especialistas a nivel mundial. 
Todos teñen comentarios interesan-
tes sobre o futuro dos híbridos (que 
son unha realidade), o gas natural, o 
hidróxeno e outros tipos de combus-
tible. Nós neste momento case poderia-
mos dicir que estamos desconcertados. 
As posibilidades son tantas e hai tan-
tas liñas de investigación abertas que 
acertar cal vai ser a motorización que 
se vai impoñer a longo prazo é un la-
bor máis de sorte que de ser un analis-
ta privilexiado.

Así e todo, se a pila caseira de Elon 
Musk se fai realidade, segundo el isto 
verémolo dentro de poucos meses, os 
vehículos eléctricos veranse nun esce-
nario totalmente novo.

EDITORIAL

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

Desconcerto totalDesconcerto total
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Mini lanza a ver-
sión máis deporti-
va do seu clásico, 

equipado cun motor ga-
solina 2.0 turbo de 231cv, 
que pode chegar ata os 
250km/h, cambio manual 
de seis relacións e sistema 
Stop&Start. Con carácter ex-
clusivo, ofrece unha función 

de refrixeración mecánica; 
viste pinas de 17 polgadas 
de deseño específico, faros 
LED, freos Brembo, elemen-
tos aerodinámicos na carro-
zaría, control electrónico de 
estabilidade e amortecedo-
res de flexibilidade variable. 
Custa 5.800 euros máis có 
Mini Cooper S.

Fiat presentou en 
Barcelona o novo 
500L Urban Edition, 

unha versión cunha serie de 
características e equipamen-
tos de serie que o fan único 
dentro da gama. Entre as 
súas principais caracterís-
ticas están as molduras la-
terais que son de cor negra 
con banda cromada no caso 
do Urban branco con teito 

vermello e de cor gris con 
banda cromada no caso do 
Urban negro con teito gris.

Os embellecedores das 
lamias de aliaxe, ao igual 
cas carcasas dos retroviso-
res son da mesmo cor que 
os detalles a cor das tapi-
zarías. O salpicadeiro pre-
séntase en formato bicor, 
tal e como o fai a pintura 
exterior.

O John Cooper Works máis deportivo

Fiat Urban Edition

Volkswagen Touran: terceira entrega

Xa pode pedirse en España a 
terceira xeración do Touran, dis-
poñible desde 21.500€ en tres 

acabados. Montada sobre a platafor-
ma modular MQB do Grupo VAG, pesa 
menos e ten motores un 19% máis efi-
cientes. Dispoñible en tres variantes ga-
solina: 1.2 TSI de 110cv, 1.4 TSI de 150cv e 
o 1.8 TSI de 180cv; e tres turbodiésel: 1.6 
TDI de 110cv e o 2.0TDI de 150 e 190cv. 
As tres motorizacións vans asociadas a 
cambio manual de seis velocidades e op-
cionalmente ó automático DSG de dobre 
embrague de seis ou sete velocidades. 
Incorporan sistema Stop/Start, a rexene-
ración da batería nas freadas e opcións 
amplas de conectividade.
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As siglas DS locen 
xa no frontal da 
renovada berlina 

premium, iniciando a súa se-
paración da marca Citroën. 
Presume de novas luces, que 
combinan Xenon e LED, em-
prega aluminio e permite 
elixir tres tipos de coiro para 
revestir o interior, equipado 
cunha pantalla táctil a cor. 
Con ela, poden eliminarse 

ata doce mandos da con-
sola central e pode dupli-
carse o smartphone coa 
tecnoloxía Mirror Screen. A 
actualización do DS 5 ofre-
ce novos sistemas de segu-
ridade e confort como os 
asentos con memoria e fun-
ción de masaxe e os moto-
res van dende os 120 ata os 
200cv. Os prezos parten dos 
29.050€.

Á espera da quinta 
xeración, a finais de 
verán chega ós con-

cesionarios españois a actua-
lización do modelo actual. As 
tres carrozarías (tres portas, 
cinco e familiar) incorpo-
ran novos faros con luces 
LED de marcha diúrna e pi-
nas de deseño novo en 16 
ou 17 polgadas. Dótase de 
tecnoloxía máis avanzada 

en infoentretemento co 
Easy Connect e unha nova 
función Mirror Link que co-
necta o teléfono coa pantalla 
para usar aplicacións e servi-
zos a través del. Os motores 
van desde o 1.0 tricilíndrico 
de 75cv ata o TSI de 110cv 
e o TDI de 90cv que se ofre-
cen, opcionalmente, xunto 
á caixa de cambios DSG de 
embrague dobre.

DS 5 actualizado e equipado Seat Ibiza 2015

Nova xeración Audi Q7

O novo crossover da casa dos 
aros é máis compacto có seu 
antecesor, máis habitable e un 

26% máis eficiente. Comercialízase en 
dúas versións con tracción quattro e 
cambio triptronic de 8 velocidades, cun 
motor 3.0 TDI de 272cv, que alcanza 
unha velocidade máxima de 234km/h e 
acelera de 0 a 100 en 6,3 segundos, ou co 
3.0 TSFI de 333cv, que ofrece un consu-
mo de 7,7l/100km con velocidade máxi-
ma de 250km/h e aceleración de 0 a 100 
en 6,1 segundos. Este mes entréganse 
as primeiras unidades dispoñibles des-
de 65.960€ co acabado Design, pensado 
para o confort, e o Sport, máis deportivo.
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A casa francesa pre-
sentou no Salón de 
Barcelona o seu plan 

“Back in the race”, que inclúe 
a oferta de innovación tecno-
lóxica, medioambiental e de 
conectividade e a estratexia 
de independencia das mar-
cas Citroën, Peugeot e DS, de 
maneira que os seus modelos 

non acaben resultando rivais 
directos. Ademais, deu a co-
ñecer a plataforma modu-
lar EMP2 e os novos motores 
de gasolina de tres cilindros 
PureTech e os diésel BlueHDi. 
Tamén amosou a nova versión 
familiar GT do Peugeot 308, o 
novo DS 5 e o C4 Cactus que 
se fabrica en Madrid.

Baixo este lema 
presentouse a casa 
nipona no salón ca-

talán exhibindo o concept 
Nissan Sway, que mostra as 
liñas mestras dos futuros 
coches urbanos da marca. 
Tamén exhibiu o Pulsar, con 
motor 190cv, e a furgoneta 

e-NV200 Evalia de 7 pra-
zas, ámbolos dous  fabrica-
dos en España, conectados 
e respectuosos co medios 
ambiente. Ademais deu a co-
ñecer os detalles do crosso-
ver máis potente da marca: o 
X-Trail DIG-T 163 que dispón 
de 150cv.

PSA de novo á carreira
O mundo intelixente de Nissan

Skoda Superb
A partir do próximo mes estará 
dispoñible a renovación do bu-
que insignia da marca checa; a 

primeira co Chasis Dynamic Control con 
selector de modo de condución. É máis es-
pazoso ó gañar 8 centímetros de distancia 
entre eixes e incorpora sistemas de con-
fort, como o parabrisas dianteiro calefac-
tado sen cables, e de seguridade, como o 
freo multicolisión de serie ou o control au-
tomático de distancia. Os motores consu-
men ata un 30% menos e suman un 20% 
en potencia: hai dispoñibles cinco opcións 
de gasolina TSI con potencias de entre 125 
e 280cv e tres diésel de 120,150 e 190cv.

Revista quincenal gratuita de Santiago
Si quieres recibir STGO! en formato PDF 
envíanos tu correo a: lectores@revistastgo.es

La actualidad de Compostela 
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Dende hai uns meses 
Compostela ten unha 
nova empresa de au-

tomoción, ACAR. Esta nova 
iniciativa impulsada por un re-
coñecido profesional do sector, 
Ángel Castro, ofrece consul-
toría e asesoría en xestión de 
flotas, solucións de renting e 
aluguer, financiamentos e ope-
racións bancarias en xeral a 
través dunha das mellores en-
tidades do país.

Cunha ampla experiencia 
no sector (27 anos) ACAR está 
perfectamente preparada para 
detectar múltiples necesida-
des de asesoramento, xestión 
e financiamento. A calidade nos 
traballos, a personalización dos 

mesmos, unha boa relación cus-
to-eficacia e un óptimo axuste 
nos tempos de realización son 
un obxecto constante para 
ACAR, que traballa desta for-
ma en conseguir o maior be-
neficio, calidade e satisfacción 
para os seus clientes. Esta em-
presa está formada por un equi-
po humano experimentado en 
constante formación, ademais 
de contar cun conxunto de fir-
mas colaboradoras para o pro-
ceso de produción específico 
que se precise en cada caso. 
ACAR está situada en Santiago 
de Compostela, no Polígono de 
Costa Vella o que supón loxisti-
camente unha vantaxe á hora 
de afrontar calquera proposta.

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

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

avenida de san marcos, nº 70, 1B - 15820 - santiago de Compostela
www.eg4motor.es

Tels.: 981 587 610 - 981 587 409

Tels.: 981 572 228 - 981 587 333 

Fax: 981 572 246 

e-mail: recambiosbalsa@recalvi.es

Polígono del Tambre

Vía Pasteur, 8 - Parcela A

15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.recambiosbalsa.com

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMÓVIL
MATERIAL CARROCERÍA Y MECÁNICA

SprintAxenda

lugar Igrexa de reis, 2
telf. 981 809 053
mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com 15883 pontevea - teo (a Coruña)

TU TALLER DE CONFIANZA

ACAR, unha nova empresa de 
automoción compostelá

Compostela Motor coa Formación Profesional
Nun acto celebrado o 
pasado 27 de abril no 
taller de Automoción 

do CIFP Politécnico de Santiago 
e que asistiron entre outros: Mª 
Eugenia Pérez (subdirectora xe-
ral de Formación Profesional da 
Conselleria de Educación e OU), 
José M. Leis Blanco (director do 
CIFP Politécnico de Santiago), 
José Grille Martínez (xefe do 
departamento de transporte e 
mantemento de vehículos do 
CIFP Politécnico) Celso Martínez 
(delegado de zona de Seat), José 
Cortegoso (xerente de Seat 
Compostela Motor) e Francisco 
Pérez (xerente de Compostela 
Motor), fixose entrega ao 

director do CIFP Politécnico 
dun vehículo novo Seat Exeo ST 
2.0 de 143 cabalos, doado pola 
marca, para que os alumnos do 
Centro de Formación nos seus 
traballos de prácticas, poidan 
dispoñer dos motores e equipos 
de última tecnoloxía que actual-
mente instala nos seus modelos 
o Grupo Volkswagen.

O CIFT Politécnico de 
Santiago agradeceu ao conce-
sionario de Seat Compostela 
Motor o seu compromiso coa 
Formación Profesional, para 
conseguir unha formación de 
maior calidade e actualizada 
que beneficiará aos alumnos 
e a toda a sociedade.

>> Sprint Motor 9Compostela



O novo coche dos soños 
dos 23 aprendices da Escola 
de Formación Profesional 
de Skoda é o atrevido pick-
up Skoda FUNstar. O diver-
tido prototipo, baseado no 
novo Fabia, é o resultado do 
proxecto dos aprendices da 
marca, que xa se levou a cabo 
por primeira vez o ano pasa-
do co Skoda Citijet.

O equipo, formado por 
dúas mozas e 21 mozos, es-
tivo experimentando co seu 
proxecto propio de vehículo 

dende novembro de 2014. 
Desenvolveron ideas, discu-
tindo posibles solucións, de-
buxando, deseñando e, por 
enriba de todo, fabricaron un 
coche único e moi especial.

Este é o segundo ano con-
secutivo que o fabricante deu 
a algúns aprendices a oportu-
nidade de crear o coche dos 
seus soños. O obxectivo da 
compañía con este progra-
ma é promover e fortalecer 
a creatividade e os coñece-
mentos dos estudantes.

O BMW Serie 3 é o modelo 
que creou o segmento das 
berlinas deportivas moder-
na, e nesta categoría automo-
bilística é unha icona dende 
hai 40 anos. Mentres, seis xe-
racións de modelos da Serie 
3 marcaron as pautas en rela-
ción ao dinamismo, eficiencia 
e acertado deseño; ademais, 
esta serie da marca logrou 
espertar emocións cun au-
tomóbil deportivo perfecta-
mente útil no tráfico diario. 
Máis ou menos a cuarta par-
te de todos os BMW vendidos 
pertencen á Serie 3, xa sexa 
na versión berlina ou fami-
liar. Polo tanto, a 3 é a serie 
máis exitosa da marca ale-
má. A nova berlina da Serie 
3, así como o novo Touring, 
son agora máis atractivos ca 
nunca, grazas ao seu dese-
ño máis nítido, á súa avan-
zada tecnoloxía e aos seus 

modernos motores. Na data do 
lanzamento os modelos ofrece-
ranse xunto cunha ampla gama 
de motores. Concretamente, 
poderase escoller entre catro 
propulsores de gasolina e sete 
motores diésel, con potencias 
entre 116 cv e 326 cv. Estes pro-
pulsores poden combinarse 
cunha caixa de cambios manual 
de seis marchas ou unha caixa 
Steptronic de oito marchas (de 
serie nos modelos 330d, 335d, 
340i Touring). A nova Serie 3 
ofrécese, segundo modelo, 
coa tradicional tracción trasei-
ra, pero tamén pode adquirirse 
co sistema de tracción total in-
telixente BMW xDrive.

Novo Infiniti Q70
O novo Infiniti Q70 chega 
ao noso mercado co novo 
deseño da marca, máis re-
finado grazas ás súas liñas 
fluídas que evocan unha 
elegancia sen igual; no-
vas motorizacións, como 
o propulsor 2.2 diésel de 
170 cv, eficiente e limpo 
cun consumo extraurba-
no de 4,4 l/100 km e emi-
sións de 129 g/km de CO2 
(datos do fabricante); e un 
prezo especial de lanza-
mento de 38.990 €* cun fi-
nanciamento excepcional.

Exteriormente, desta-
can os seus novos faros 
con tecnoloxía LED que 
engaden unha calidade 
natural ao vehículo dotán-
doo de rostro e que acen-
túan a nova grella de dobre 
arco que agora adquire un 
aspecto tridimensional de-
bido ao seu acabado de 
alta calidade e bordo cro-
mado. Na parte traseira, o 
deseño dos grupos ópticos 
crea un fluxo horizontal en 
movemento, mentres que 
a propia iluminación que 
emanan evoca unha imaxe 
estilosa.

❱❱ o parque temático Ferrari land, o segundo da firma do ‘cavallino rampante’ no mundo,  
estará separado de Portaventura, aínda que formará parte do resort xunto ao par-
que de atraccións que este ano cumpre o seu XX aniversario e o parque acuático cos-
ta caribe, e cando estea operativo creará 150 empregos entre directos e indirectos.

❱❱ o citroën c1 estreou equipamento de seguridade mediante a incorporación como  
opción do ‘active city break’, o sistema de freada de urxencia en cidade, na súa 
versión convertible airscape e para o nivel de acabado Shine.

❱❱ un coche solar creado por investigadores da universidade holandesa de twente logrou  
elevar as poxas para a súa compra ata os 317.000 euros nunha poxa online, o 
coche ten só 4.000 km e alcanza unha velocidade máxima de 140 km/h. os in-
vestigadores queren dedicar o diñeiro recaudado á produción dun novo vehí-
culo solar.

❱❱ Volkswagen destinará 4.200 millóns de euros ás súas instalacións en españa no período  
comprendido entre 2015 e 2019, o que representa o maior investimento indus-
trial da historia no noso país. o investimento destinarase a equipos, instalacións 
e i+d nas fábricas de VW en navarra e Seat en martorell.

❱❱ mapfre alcanzou os 213.000 motoristas adheridos ao seu programa de fidelización, de 
nominado “tecuidamos”, que conta cun total de 2,1 millóns de socios, segun-
do informou a empresa, que sinalou que este servizo específico para motoris-
tas lanzouse hai un ano. o servizo “cuidamostumoto” ofrece vantaxes especiais, 
ademais de sorteos e servizos adicionais aos clientes que teñan asegurada a súa 
moto en mapfre.

❱❱ o número de usuarios de motos de Venezuela quintuplicouse nos últimos oito anos e,  
aínda que as vías do país enchéronse de motoristas caídos que se empeñaron 
en cumprir as súas propias regras, a crise económica promete conter parte da 
anarquía nas dúas rodas. os motoristas van en sentido contrario, circulan polas 
beirarrúas e desprezan con frecuencia as luces dos semáforos.

❱❱ dende 2012 ata os catro primeiros meses de este a aplicación de mobilidade urbana  
cabify sorprendeu a 10 madrileños que solicitaran un vehículo ao recollelos de for-
ma inesperada nun Ferrari 458 italia. os 10 elixidos puideron conducir o deportivo 
baixo a asesoría dun condutor profesional e o importe do traxecto se lles regalou.

BreVeS

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

Skoda FUNstar, un pick-up 
realizado por aprendices

Novos BMW Serie 3
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Antes do lanzamen-
to ao mercado do 
NSX, os enxeñeiros 

a cargo do desenvolvemento 
deste superdeportivo revela-
ron novos detalles técnicos e 
estratexias de deseño á co-
munidade de enxeñeiros de 
automoción. Entre a infor-
mación adicional sobre o tra-
ballo do equipo por alcanzar 
unha verdadeira “nova expe-
riencia deportiva”, inclúense 
datos sobre o NSX e o primei-
ro proceso de fabricación de 
carrozarías do mundo que 
contribuíu a crear un basti-
dor space frame elaborado 

con diversos materiais e que 
deu como resultado un nivel 
de rixidez insuperable da ca-
rrozaría, o sistema avanzado 
de control total do fluxo de 
aire e unhas especificacións 
superiores do motor do NSX. 
A clave do obxectivo do NSX 
de ofrecer as prestacións pro-
pias dun coche deportivo ra-
dica nun bastidor space frame 
baseado en aluminio e fabri-
cado con diversos materiais. 
Segundo datos internos, a ca-
rrozaría de diversos materiais 
do novo NSX é, con diferenza, 
a máis ríxida da súa categoría 
con respecto á competencia.

Neste Honda levarase a 
cabo a primeira aplicación da 
tecnoloxía de fundición por 
ablación na historia do sec-
tor automobilístico. A fundi-
ción por ablación combina 

métodos de fundición tradi-
cionais con técnicas de refrixe-
ración rápida co fin de ofrecer 
flexibilidade no deseño e a ri-
xidez da fundición, xunto coas 
propiedades de ductilidade e 
absorción de enerxía dos ma-
teriais extrudidos.

É a primeira vez na histo-
ria que se utiliza un montante 
A de aceiro de ultra-alta resis-
tencia e modelado tridimen-
sional, que contribúe a unha 
rixidez e un rendemento en 
colisións líderes na súa clase 
á vez que proporciona unha 
extraordinaria visibilidade 
exterior.

A cilindrada do novo mo-
tor V6 con dous turbocompre-
sores do NSX é de 3,5 litros.

Honda desvela detalles 
técnicos do NSX
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O piloto de Fórmula 
1 da Scudería Ferrari 
Marc Gené presen-
tou no Salón de 

Barcelona o novo Alfa Romeo 
4C Spider, a versión de teito 
aberto do deportivo italiano. 
Todas as súas formas están 
coidadas co máximo nivel de 
detalle. O marco do parabri-
sas único de fibra de carbono 
e o “halo” opcional de fibra de 
carbono realzan as estruturas 
do chasis e do monocasco de 
fibra de carbono ultralixeiro 
do 4C Spider, que permiten 

unha relación peso/potencia 
incrible e un nivel de pres-
tacións de superdeportivo . 
Solucións tecnolóxicas inno-
vadoras e únicas. O motor é o 
“corazón latente” de todo Alfa 
Romeo e no novo 4C Spider 
2015 latexa un motor turbo 
todo de aluminio de 1.750 cc, 
intercooler e dobre sincroni-
zación variable de válvulas 
VVT que desenvolve 240cv 
que se combina co cambio 
de dobre embrague e o se-
lector DNA con catro modos 
de condución seleccionables.

A entrega de paque-
tes realízase directa-
mente no maleteiro 

do vehículo do cliente, con 
tecnoloxías de acceso keyless 
sen necesidade de chave. O 
proxecto piloto deu comezo 
este mes de maio.

“O noso intento final fra-
casou, o seu paquete pode 
recollelo no noso centro de 
servizo”. Con Audi connect 
easy delivery, un futuro servi-
zo de Audi connect, este tipo 
de mensaxe será cousa do 
pasado, facendo aínda máis 

cómoda a compra online. 
Audi traballa cos seus socios 
DHL Parcel e Amazon Prime 
para desenvolver un servizo 
loxístico innovador: expedir 
paquetes directamente ao 
maleteiro do seu coche. Un 
proxecto piloto que deu co-
mezo en maio permitirá aos 
seus usuarios beneficiarse 
deste servizo por primeira 
vez. Audi connect easy deli-
very funcionará a través dun-
ha autorización temporal de 
acceso sen chave ao maletei-
ro do automóbil.

Dacordo cun estu-
do publicado por 
Nissan, unha de cada 

tres persoas en Europa experi-
mentou un incidente de apar-
camento durante os últimos 
cinco anos. Para axudar aos 
condutores desprevidos e de-
mostrar de que xeito a tecno-
loxía automobilística pode ser 
unha axuda moi benvida polo 
condutor, Nissan transformou 
un aparcamento na cidade de 

Roma para mostrar as vanta-
xes da cámara de visión 360 e 
o sistema detector de move-
mento do novo Pulsar.

Deseñada para axudar nas 
manobras de aparcamento, a 
cámara de visión 360 ofrece 
ao condutor unha vista de pa-
xaro virtual do seu vehículo 
mentres manobra para apar-
car, o que supón toda unha 
“rede de seguridade” para os 
condutores.

O sistema de ilu-
minación do futu-
ro fará o seu debut 

na nova xeración do Opel. 
Co novo Astra, a revolucio-
naria tecnoloxía matricial 
completamente de LED, 
IntelliLux, que permite un 
haz de iluminación de lu-
ces longas constante e sen 
deslumbramentos, esta-
rá dispoñible por primei-
ra vez na clase compacta, 

facendo a máis avanzada 
tecnoloxía de iluminación 
asequible ao maior núme-
ro de clientes que o estivo 
nunca. Tras introducir o sis-
tema de iluminación adap-
tativa con faros bixenon na 
actual xeración do Astra, 
Opel asume nuevamente 
o papel de pioneiro en tec-
noloxías de iluminación coa 
súa nova xeración de mode-
los compactos.

Marc Gené presentou o 4C Spider en Barcelona

Proxecto piloto de colaboración 
para facilitar a compra online

Iluminación LED matricial IntelliLux

Nissan axuda a aparcar sen “danos”
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Axenda

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

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

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
rúa de san Cristovo, 47 (o eixo) santiago de Compostela

GESTIÓN DE FLOTAS

667 883 836



Goodyear anuncia 
que comezou a uti-
lizar sílice de nova 

xeración para aumentar a 
eficiencia do combustible 
nos seus pneumáticos. Esta 
nova sílice será utilizada en 
primeiro lugar nun pneumá-
tico do segmento SUV.

Durante máis dunha dé-
cada, os investigadores da 
marca traballaron con PPG 
Industries para estudar os 
efectos da sílice tratada qui-
micamente sobre o rende-
mento dos pneumáticos. O 
obxectivo era mellorar, aínda 
máis, a resistencia á rodadu-
ra sen que iso tivese ningún 
efecto perxudicial sobre a 

tracción en condicións de 
chuvia. No novo pneumá-
tico SUV de Goodyear, esta 
sílice de última xeración uti-
lizouse nun novo composto 
de banda que, unido a un 
novo debuxo da mesma, deu 
como resultado unha mello-
ra na resistencia á rodadura 
e unha mellor tracción sobre 
mollado.

Sílice de nova xeración para os pneumáticos

Para DS Automóbiles 
o éxito comercial e 
o atractivo dos seus 

modelos está relacionado 
coa súa mellora continua. Por 
este motivo, o DS 3 incorpora 
periodicamente á súa gama 
innovacións tecnolóxicas ou 
novas posibilidades de per-
sonalización. Trala chega-
da dos faros DS LED Vision, 
en setembro de 2014, e do 
motor THP 165& S 6V, dous 
meses despois, unha nova 
caixa de cambios de 6 ve-
locidades entra en escena. 
Esta caixa, denominada EAT6, 

está asociada ao motor gaso-
lina de 3 cilindros PureTech 
110, unha mecánica turbo 
que desenvolve unha can-
tidade importante de par a 
baixo réxime. Coa caixa EAT6, 
os cambios de marcha son 
máis rápidos e fluídos. Todo 
isto non está rifado cun con-
sumo de 4,7 l/100 km no DS 
3 e de 4,9 l/100 km no DS 3 
Cabrio, ou cunhas emisións 
de CO2 de 108 g/km (42 g/
km ou un 28% menos que co 
motor VTi 120 AUT), que se 
converten en 112 na versión 
convertible.

Nova caixa de cambios automática 
de 6 velocidades EAT6

a marca dos catro aros mellora aínda máis a súa 
oferta na gama tt, coa chegada da nova edición espe-
cial S line edition. audi pon á venda unha nova edición 
especial S line edition para as dúas variantes de car-
rozaría do seu modelo tt. Pódese combinar tanto co 
motor diésel tdi de 184cv de potencia, como co 2.0 
tFSi de gasolina, un propulsor que desenvolve 230cv. 
neste último caso, a nova versión é posible asociala á 
caixa de cambios manual de 6 velocidades ou á trans-
misión S tronic de dobre embrague e 6 marchas, que á 
súa vez ofrece a alternativa da tracción integral quattro.

o tt S line edition incorpora unha longa lista de 
equipamento adicional sobre o modelo básico. os pre-
zos van dende os 44.660 € que custa a versión coupé co 
motor 2.0 tFSi e o cambio manual de 6 velocidades, ata 
os 53.240 da variante máis alta da gama, que combina 
a carrozaría convertible roadster con ese mesmo mo-
tor, pero con transmisión S tronic de dobre embrague 
e tracción integral quattro.

Audi TT S line edition
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Brea Móvil
Ctra. N-550, km 59 - A Pulleira
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 56 97 00

* PVP recomendado para Península y Baleares para el Audi Q3 Attraction 1.4 TFSI 150 CV (110 kW) desde 27.880 € (IVA, impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional y Plan PIVE 7 incluidos) para clientes particulares, empresas  
y autónomos que financien a través de Audi Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de 15.000 € con una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Con 4 años o 60.000 km de mantenimiento gratuito. 
Modelo visualizado no corresponde con la oferta. Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2015. Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Información Audi: 902 45 45 75.

INTENSOS

Un lugar que crece con tu irresistible deseo de experimentar, de explorar, 
de descubrir nuevas e intensas experiencias. Y que ahora puedes seguir 
ampliando con el nuevo Audi Q3 con tracción quattro®. Un automóvil 
para descubrirte que ahí fuera siempre hay algo nuevo y emocionante 
esperándote. ¿Quieres encontrarlo? www.tieneswanderlust.es

Bienvenido  
a Wanderlust.

Nuevo Audi Q3 desde 27.880 €*
Audi Q3 de 150 CV a 220 CV (110 a 162 kW). Emisión CO₂ (g/km):  
de 119 a 155. Consumo medio (l/km) de 4,6 a 6,7.

#tieneswanderlust

/audispain

Navegador. O navegador 
non só che axuda a che-

gar ao teu destino polo camiño 
máis curto ou máis rápido, ta-
mén che avisa dos radares fixos 
ou che indica os límites de velo-
cidade. A maioría dos coches 
que se venden no mercado ofre-
cen o navegador integrado aín-
da que o seu prezo é maior que 
os navegadores portátiles. Unha 
vantaxe destes últimos é que o 
poderás utilizar noutros 
vehículos.

avisadores de radar en tempo 
real. Falamos dos avisado-

res de radar que funcionan a tra-
vés de comunidades de usuarios 
e que son totalmente legais. Son 
os propios condutores os que 
avisan ao resto da presenza dun 
radar fixo ou móbil. Cada vez 
máis condutores do noso país 

únense a comunidades como a 
de iCoyote.

medidor de presión dos pneumá-
ticos e inflador. Nas gasolinei-

ras poderás revisar a presión dos 
pneumáticos sempre que sexa 
necesario, pero se che dá pregui-
za arrincar o coche só para medir 
a presión ou cando vas encher 
vas con présas, unha boa opción 
é dispoñer do teu propio medi-
dor de presión de pneumáticos. 
Poderás facelo con máis comodi-
dade e de forma máis frecuente. 
Para medir a presión correcta-
mente hai que facelo cos pneu-
máticos en frío.

Soporte para o teléfono móbil. 
Un gadget moi útil e que 

che permitirá utilizar o teu teléfo-
no móbil como navegador. Hainos 
de moitos tipos. Os mellores son 
os que se rotan 180 grados para 

acertar coa posición máis cómoda, 
tanto en vertical como en horizon-
tal. O recomendable é elixir unha 
ancoraxe versátil tanto para fixalo 
no parabrisas como no salpicadei-
ro ou nos condutos de 
ventilación.

cargador para Smartphone. 
Tamén é recomendable 

levar un cargador para móbiles 
con conexión a toma do acen-
dedor do coche, especialmente 
durante as viaxes de longo per-
corrido. Terás así garantida a co-
nectividade e o poder realizar 
chamadas en caso de 
urxencia.

alcoholímetro de peto. Este 
sinxelo dispositivo per-

mite realizar a proba do nivel de 
alcohol que hai en aire espirado 
sempre que se considere nece-
sario. Moi recomendable para 
conducir con seguridade. Hai 
que lembrar que as multas por 
conducir baixo os efectos do al-
cohol comezan nos 500 € e po-
den supoñer ata 6 puntos no 
carné e penas de prisión.

ambientador. Para evitar os 
malos cheiros dentro do 

habitáculo ou para vehículos 
con condutores fumadores re-
sulta interesante dispoñer dun 
ambientador. Hainos manuais 
de toda a vida ou ata eléctricos 
programables.

extintor portátil. Nunca está 
de máis levar no coche un 

extintor portátil. Será de grande 
axuda para apagar un lume pe-
queno. O contido destes extin-
tores adoita durar pouco tempo 
porque son pequenos. O mellor 
sitio onde levalo é debaixo do 
asento do condutor firmemen-
te suxeito.

martelo de seguridade rompe-
vidros. Un obxecto que 

ocupa pouco e pode ser moi 
práctico nunha situación de ur-
xencia é o martelo de segurida-
de especial para romper os 
vidros do vehículo.

Percha para o coche. Instálase 
detrás do repousacabe-

zas e é especialmente práctica 
para levar chaquetas de vestir.
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Como facer que a condución sexa máis cómoda e segura
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y autónomos que financien a través de Audi Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de 15.000 € con una duración y permanencia mínima de la financiación de 36 meses. Con 4 años o 60.000 km de mantenimiento gratuito. 
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Un lugar que crece con tu irresistible deseo de experimentar, de explorar, 
de descubrir nuevas e intensas experiencias. Y que ahora puedes seguir 
ampliando con el nuevo Audi Q3 con tracción quattro®. Un automóvil 
para descubrirte que ahí fuera siempre hay algo nuevo y emocionante 
esperándote. ¿Quieres encontrarlo? www.tieneswanderlust.es

Bienvenido  
a Wanderlust.

Nuevo Audi Q3 desde 27.880 €*
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de 119 a 155. Consumo medio (l/km) de 4,6 a 6,7.

#tieneswanderlust
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Facer que a condución sexa máis cómoda e segura 
sempre é agradable e positivo. A empresa de alguiler 
de coches Sixt rent a car recoméndanos dez gadgets e 
dispositivos de grande utilidade para levar no coche.
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a familia opel posando co campión
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o trofeo de Piloto Sprint Motor 2015 recolleuno o 
piloto luís Penido en representación de amador 

Vidal. entregouno o xornalista emilio Blanco
o Galardón Sprint Motor 2015 (citroën) recibiuno rafael montes, en representación da 

marca, de mans de Xurxo Sobrino, director de Sprint motor

a actriz Nieves rodríguez entregou o galardón Monovolume Sprint 
Motor 2015 (BmW Serie 2 active tourer) a Víctor méndez (amiocar)

Álex castro (Bétula cars) recibiu o 
premio Coche Sprint Motor 2015 (opel 
corsa) de mans de Valentín García, se-

cretario xeral de Política lingüística da 
Xunta de Galicia (á esquerda da foto)

José r. Ferreiro (Breogán motor), á esquerda da foto, recolleu o trofeo Todoterreo/
SUV Sprint Motor 2015 (lexus NX300h) de mans do actor galego monti castiñeiras
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os profesionais do recambio sumáronse á festa do motor. Juan luis 
(Balsa), ramón e Gerardo (otero caritón); de esquerda á dereita

adrián e Jaime (Galcar) e Juan e alberte (Neumáticos Pernas)

luis Sanchidrián, xefe de prensa de opel españa, 
quixo estar presente na entrega do premio ao corsa

as motos tamén tiveron o seu espazo

un grupo de asistentes 
coa colaboradora racing 
da revista, rocío Pereira

Ángel (acar), Jacobo (Start motor) e enrique e Santi, de eG4 motor
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Ángel (acar), Jacobo (Start motor) e enrique e Santi, de eG4 motor

Xurxo Sobrino remarcou que incluso en tempos de crise hai empren-
dedores que están dispostos a iniciar proxectos no sector do motor

Víctor (amiocar), luís e Xosé arufe (terremoto)

o especialista en ciclismo da revista, miguel del 
mortirolo, tamén quixo participar nesta gala

rafael montes pechou o acto da entrega de 
premios en nome de todos os gañadores
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■ antón Pereira | TexTo      
■ braiS garcía | InFograFía

A primavera tráenos, por 
fin, máis horas de luz e, en xe-
ral, mellor tempo, logo dun frío 
inverno. Pero non todo son ale-
grías, tamén hai algún “pero”. 
Como, por exemplo, as aler-
xias, algo ben coñecido polos 
que as padecen. Pois si, con 
esta estación tamén chegan 
os síntomas das temidas aler-
xias estacionais, que, segundo 
datos do sector farmacéutico, 
afectan xa a máis de nove mi-
llóns de cidadáns deste país. 
Espirros, ollos irritados, proí-
do… Para non subestimar os 
seus efectos ao volante e para 
que conduzas máis seguro, to-
mamos nota destes consellos 
que propón Arval, unha forma 
de mitigar os efectos das temi-
das alerxias.

Un sinxelo hábito que xerará un 
grande alivio para protexer os 
ollos do lagrimexar e o molesto 
proído é conducir con lentes de 
sol, sobre todo porque as per-
soas con alerxia son moito máis 
sensibles á luz. Ata que a prima-
vera pase, serán unhas boas alia-
das ata nos días menos solleiros.

As lentes de sol son 
unha boa ferramenta

É mellor que circulemos coas 
ventás ben pechadas para evitar 
que entren partículas no interior 
do vehículo e, moi importante, 
que extrememos a limpeza, so-
bre todo se temos unha masco-
ta que viaxa habitualmente con 
nós. Utilizando unha aspiradora 
con filtro de auga, deixaremos 
as moquetas e tapizarías sen ras-
tro de ácaros nin de pole.

As ventás, ben pechadas

É interesante estar atento aos niveis de 
pole no aire. A través da app Alergo Alarm, 
desenvolvida pola Sociedade Española de 
Alergoloxía e Inmunoloxía Clínica (SEIAC), 
estaremos informados dos niveis, por se po-
demos planificar os desprazamentos cando 
estean máis baixos. Neste sentido é impor-
tante que, na medida do posible, evitemos 
coller o coche á tardiña ou ao amencer, que 
é cando hai maior concentración de pole.

Ollo con circular ao  
amencer e á tardiña

Cando activemos o aire acondicionado, debémolo 
facer en modo recirculación. Este sistema impide 
tomar aire do exterior e, na primavera, é funda-
mental para que o pole non entre no habitáculo. 
Deberemos ter tamén especial atención co filtro 
do aire. Asegurarémonos de instalar, se non o te-
mos, un filtro especial para pole, o que se coñece 
como filtro HEPA (High Efficiency Particle Arrester). 
Ademais, é conveniente que o levemos en bo esta-
do, é dicir, que o cambiemos unha vez ao ano ou 
cada 30.000 quilómetros. É importante non escati-
mar neste gasto ou a persoa que sexa alérxica o pa-
gará con espirros, proído no ollo e outras molestias.

Hai que controlar os filtros 
do aire acondicionado

  as aspiradoras 
con filtro de auga 
axudarannos a deixar as 
moquetas e tapizarías 
sen rastro de ácaros nin 
de pole

Catro consellos para evitar riscos e molestias

Alerxias ao volante
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Achegamento á figura e á ampla actividade do homenaxeado coas Letras Galegas 2015

Mostra itinerante Filgueira Valverde (1906-1996).  
Un faro na construción de Galicia

A Xosé Filgueira Valverde 
(Pontevedra, 28 de outubro 
de 1906 – 13de setembro de 
1996) dedícaselle este ano o 
Día das Letras Galegas. Home 
de ampla formación, signifi-
couse tamén pola diversidade 
dos seus intereses intelectuais 
e a multiplicidade de activi-
dades e iniciativas –docentes, 
académicas, culturais ou polí-
ticas– que puxo en marcha e 
impulsou. A súa pegada, sexa 
a través das súas numerosas 
publicacións e intervencións 
públicas (cursos, conferencias, 
presentacións), sexa por medio 
das institucións e organismos, 
públicos e privados, que pro-
moveu ou aos que estivo vin-
culado (Seminario de Estudos 
Galegos, Museo de Pontevedra, 
Instituto de Pontevedra, 
Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento, Alcaldía de 
Pontevedra, Xunta de Galicia, 
Consello da Cultura Galega, 
etc.), permanece viva. Creador 
literario (de narrativa, teatro, e 
poesía), promotor e defensor 
do uso normal da lingua galega, 
en cuxa normativización tamén 
traballou intensamente dende 
moi novo, a súa elección como 
figura homenaxeada no Día 
das Letras Galegas do ano 2015 
pola Real Academia Galega pre-
séntase, pois, como unha exce-
lente ocasión para achegarse á 
súa vida e á súa obra, unha e ou-
tra inseparables.

datas e horas dos eventos
De 12 de maio a 30 de maio

biblioteca miguel gonzález garcés
a coruña

De 2 de xuño a 16 de xuño
casa da cultura

Foz (lugo)
De 18 de xuño a 30 de xuño

Sala de exposicións
melide (a coruña)

De 2 de xullo a 16 de xullo
casa do concello

boqueixón (a coruña)
De 18 de xullo a 3 de agosto

Fundación eduardo Pondal
Ponteceso (a coruña)

De 6 de agosto a 15 de setembro
biblioteca Pública territorial

lugo
De 17 de setembro a 30 de 

setembro
teatro lauro olmo

o barco de Valdeorras (ourense)

Nove dos modelos de Jaguar 
Heritage máis prestixiosos da dé-
cada de 1950 competiron na fa-
mosa Mille Miglia na edición 2015: 
3 C-Type, 3 D-Type, un XK120, un 
XK140 e un MK VII. De entre to-
dos eles destacou o C-Type ̀ NDU 
289  ́, que competiu no evento de 
2015, 62 anos despois de que o fi-
xese na Mille Miglia orixinal.

A linaxe deportiva da marca 
incorpora o D-Type `Long Nose ,́ 
da Ecurie Ecosse, que terminou en 
segundo lugar na carreira de Le 
Mans de 1957.

Entre os inestimables partici-
pantes estivo o D-Type do equi-
po de Asistencia de Jaguar, que 
en 1956 gañou as 12 Horas de 
Reims.

O evento que se celebrou 
dende o 14 ata o 17 de maio, 
contou coa intervención de di-
versos pilotos procedentes do 
mundo do automobilismo, da 
música e do entretemento, que 
conduciron os Jaguar Clásicos na 
Mille Miglia.

Nove dos vehículos Jaguar 
Heritage máis laureados e em-
blemáticos competiron na Mille 
Miglia 2015, evento que este ano 
coincidiu coa celebración do 80º 
aniversario da marca.

Os espectadores que acudi-
ron ao circuíto da Mille Miglia ti-
veron o privilexio de contemplar 
estes Jaguar míticos como par-
te do equipo Jaguar Heritage. 
A Mille Miglia, comezou e ter-
minou en Brecia, atravesando o 
centro da capital de Italia, Roma. 
Este evento constitúe unha du-
rísima proba, tanto para os vehí-
culos como para os pilotos.

Os clientes poden coñecer 
de primeira man o que se sen-
te ao conducir un C-Type, un 
D-Type e un E-Type nas insta-
lacións de probas que Jaguar 
ten en Fen End, preto da sede 
de Jaguar Land Rover na rexión 
de West Midlands. A Jaguar 

Heritage Driving Experience 
brinda a oportunidade de ex-
perimentar en profundidade a 
sensación de conducir un Jaguar 
clásico. Pódese elixir entre varias 
opcións: un paquete de benvi-
da e condución en probas dun-
ha hora; un de medio día nunha 
sesión especial que reproduce 
o ambiente das 24 Horas de Le 
Mans; ou o dun día completo de 
`Grace and Pace´.

Jaguar na Mille 
Miglia 2015
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■ rocío Pereira | TexTo      
■ SPrint motor/m. cumbraoS | FoTos

Primeiro foi o topolino
A historia do Fiat 500 come-

za a escribirse cando Mussolini 
lle pediu ao Senador do fascis-
mo Giovanni Agnelli, que mo-
torizase aos italianos cun coche 
económico, que non custa-
se máis de 500.000 liras; unha 
idea que despois copiaría Hitler 
en Alemaña co Volkswagen 
Escaravello. O encargo chega á 
oficina técnica de Fiat e cae nas 
mans de Dante Giacosa quen, 
logo de moitas voltas, crea o 
Topolino en 1936; un coche mo-
desto, tanto na técnica como nas 
prestacións, que custaba 8.900 
liras (20 veces o soldo dun ope-
rario especializado). Pese a isto, 
tivo éxito ó principio, pero nos 
anos 50, as vendas diminuíron e 

o seu creador afanouse na bus-
ca doutro modelo para dúas per-
soas co motor do Topolino. Así 
emerxe o Novo 500, a icona ita-
liana nun país xa republicano.

Nacido un 4 de xullo
Presentouse no verán de 

1957 no Salón de Turín, sede da 
Fábrica Italiana de Automóbiles 
de Turín, cun lema que anun-
ciaba, 20 anos despois do 500 
orixinal, un coche “máis moder-
no, cun prezo máis baixo e un 
digno sucesor do primeiro au-
tomóbil utilitario do mundo fa-
bricado por Fiat”. Na planta de 
fabricación de Mirafiori bautí-
zano como o “pequeno grande 
automóbil”, aínda que a xente, 
bastante máis práctica, deu en 
chamalo 500, simplemente. 
Naceu como un coche urbano, 
práctico, pensado para acabar 
cos altos niveis de conxestión 
nas cidades italianas. Amais 
permitiu que boa parte da 

sociedade do país e de Europa 
puidese moverse de xeito in-
dividual, sobre catro rodas; 
un desexo que a comezos dos 
anos 50 estaba en plena efer-
vescencia. Na súa orixe tamén 
destaca un feito importante: co 
Fiat 500 pode dicirse que re-
mata a fase de emerxencia da 
industria automobilística italia-
na posterior á Segunda Guerra 
Mundial e comeza a procura 
do confort. Amais, con el dáse 
por pechada a ruína económi-
ca que supuxo a contenda béli-
ca na fábrica italiana, que inicia 
a súa recuperación, tal e como 
reflicte nas súas memorias o 
pai da criatura, Dante Giacosa.

a versión debut
Coñecido en Italia como 

o “Cinquino”, o Fiat 500 pre-
séntase cunha terminación 
interior sinxela, que provo-
cou unha acollida fría por esa 
sensación de ser demasiado 

básico e polas prestacións es-
casas. En cambio, gustou o 
seu motor de tracción trasei-
ra colocado na parte posterior 
do vehículo; un propulsor de 
15cv de potencia que permi-
tía chegar ata os 85km/h. No 
exterior viste pinas de metal 
prensado, sen tapacubos, pin-
tadas de cor rara, faros circu-
lares dianteiros e ovalados na 
traseira, sen indicadores de 
dirección diante, substituídos 
por grandes intermitentes en 
forma de gota nos laterais. No 
frontal, o logotipo de Fiat es-
taba rodeado dunha especie 
de reixa con dous bigotes cro-
mados. O prezo de lanzamen-
to era de 490.000 liras, elevado 
en comparación co que tiña o 
Fiat 600. Ós poucos meses, 
Fiat lanza dúas novas versións, 
unha económica e unha están-
dar, que alcanzan os 90km/h e 
baixan o prezo ata as 465.000 
liras. Ademais ofrecían máis 

Algúns coches pasan á his-
toria polos seus avances 
técnicos, algúns polo seu 
deseño e outros polo que 
significaron na vida cotiá 
dunha xeración ou dun país 
enteiro. Isto último ocorre 
co protagonista do Retro-
Visor deste mes de maio: o 
Fiat 500. No mes das flores 
revisamos a historia dunha 
das que mellor luciron no 
xardín automobilístico ita-
liano, en concreto, no da 
casa de Turín, que lanza en 
1957 un coche económico 
que se converteu nunha 
icona. Malia que os seus co-
mezos non foron un camiño 
de rosas, ó custarlle gañar a 
complicidade do mercado, 
a partir da chegada da ver-
sión D, tornou nun auténti-
co fenómeno social. E para 
botarlle máis flores, pode-
mos dicir que o 500 foi o 
modelo co que Fiat fixo po-
pular o coche de masas, ao 
igual que ocorrería despois 
co 600, e que continuaría fa-
cendo co Punto ou co Bravo 
en épocas máis recentes.

Un pequeno grande automóbil que marcou a 
unha xeración e se converteu en fenómeno social

Fiat 500, a icona italiana dos anos 50

Fiat 500 de adriano castellae no Fórmula longarone 1996
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equipamento e podían aco-
modar a catro persoas, grazas 
a un asento traseiro homolo-
gado, que tamén foi acolcha-
do lixeiramente. Coa versión 
estándar comeza o boom do 
500, que culminará nos anos 
60 coa versión D. O pequeno 
coche gusta, as vendas soben 
e convértese en fenómeno.

Fiat 500 Sport
Chega no verán de 1958 

coa pretensión de fortale-
cer máis a gama do 500 e coa 
idea de marcar unha diferen-
za con outras marcas da com-
petencia. Tiña un teito ríxido, 
unha raia vermella e, nalgúns 
casos, o corpo ía pintado en 
dúas tonalidades. O motor era 
máis potente, chegando ata os 
21,5cv, cunha velocidade máxi-
ma de 105km/h e regresaba ós 
dous asentos. En 1959 lánzase 
unha versión do Sport con tei-
to aberto de lona que se detiña 
xusto detrás dos asentos dian-
teiros, as portas seguían coas 
bisagras na parte posterior e os 
pneumáticos pasaron a ter as 
paredes negras, máis elegan-
tes e fixéronse asentos de tea 
vermella lavable.

a versión familiar: 
Fiat 500 Giardiniera

Lánzase en 1960, con 
17,5cv que o levaban ata unha 
velocidade punta de 95km/h. 
Cun estilo de camioneta de 

uso diario de liñas redondea-
das e teito de lona longa, a 
principal innovación do mo-
delo era a colocación do mo-
tor de dous cilindros, que foi 
botado a un lado, para que 
puidera caber na superficie de 
carga plana. Foi o mesmo mo-
tor que se montou nos últimos 
Fiat 126 en 1980 e no primei-
ro Cinquecento en 1991, unha 
vez modificado e evoluciona-
do. Apta para catro adultos, 
nos últimos anos de produ-
ción chamouse Autobianchi, 
sen o logo de Fiat, ó ser quen 
asumiu a construción.

Fiat 500d
Lanzada no outono de 

1960, foi a serie de maior éxi-
to, con máis de 642.000 unida-
des producidas. Non cambiou 

o estilo do deseño; as portas 
seguían con bisagra traseira 
pero os intermitentes diantei-
ros eran os da versión familiar, 
as luces traseiras cambiaron e 
o teito de lona fíxose máis ro-
busto, pequeno e fácil de abrir 
e recuperou as paredes bran-
cas nos pneumáticos.

Fiat 500 F (1965-1972)
A F é a primeira versión 

que conta con portas con bi-
sagras diante, que eran máis 
seguras en caso de accidente. 
Seguía homologado para ca-
tro prazas cun máximo de 40 
quilos de equipaxe e mellorou 
o equipamento e material do 
interior. Con este modelo, Fiat 
comezou a diferenciar a gama 
de prezo, estilo e contido ofre-
cendo unha versión básica, o 

500F, e unha superior, o 500 
Lusso, lanzada en 1968.

lusso (1968-1972)
Máis amplo, máis persona-

lizado e máis luxoso, o 500 L 
esixía pagar 100.000 liras por 
enriba do F, malia non mellorar 
o seu rendemento. O avance es-
taba na seguridade e o cambio, 
na estética xa que presumía de 
volante con radios de metal, pin-
tado de negro mate, cadro de 
mandos con detalles ou asentos 
tapizados en coiro acolchado.

a última versión: o 500r
Co R de “renovado”, sae ó 

mercado ao mesmo tempo que 
o seu sucesor: o Fiat 126, en 1972. 
Chegaba ata os 100k/h e incor-
poraba pinas de aliaxe pero vol-
vía ó volante de plástico e ofrecía 
menos equipamento que o ante-
rior 500 L. Os tempos mudaban 
e con eles as esixencias dos con-
dutores. O novo fillo da casa de 
Turín lucía liñas cadradas, máis 
queridas, obrigando ás redon-
deadas a quedar nun segundo 
plano. O Fiat 500 mantívose no 
mercado tres anos máis, ata 1975, 
cando se pecha a produción, 18 
anos despois de iniciarse, coa ci-
fra de 3.893.294 unidades. O Fiat 
500 conseguiu vincular nun só 
automóbil dous conceptos: o 
de técnica e o de sentimento e 
así é como logrou deixar pega-
da e converterse nun emblema 
do automóbil italiano. Durante 
o período de fabricación, e dado 
o éxito do modelo, moitos paí-
ses compraron unha licenza para 
crear a súa propia versión do Fiat 
500 da época, como sucedeu en 
España con Seat.

  para o 
seu creador foi un 
“digno sucesor do 
topolino, o primeiro 
automóbil utilitario 
do mundo fabricado 
por Fiat”

  nos seus 
18 anos de historia 
fabricáronse máis 
de 3.893.000 
unidades

o Fiat 500 lanzouse cun propulsor de 15cv de potencia que permitía chegar ata os 85km/h
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Calendario  
de  probas XUÑO  2015

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

5-7 de xuño G.P. F1 Canadá F1 Circuíto Giller Villeneuve Canadá

5-7 de xuño G.P. Superbikes Portugal Superbikes Circuíto de Portimao -Algarve Portugal

6 de xuño Cto. Galego de Trial - Teo Trial Lampai, Teo A Coruña España

6 de xuño Copa Galega de Trial Clásicas - Vila de Cruces Trial Clásicas Vila de Cruces Pontevedra España

6 de xuño Copa Galega de Trial Infantil - Vila de Cruces Trial infantil Vila de Cruces Pontevedra España

6 de xuño Copa de España de Trial Clásicas -Pobladuras de las Regueras Trial Clásicas Pobladuras de las Regueras León España

6-7 de xuño XXVIII Rally Cidade de Narón Rally Narón A Coruña España

6-7 de xuño Cto. Mundo Turismos - Moscú Mundial Turismos Moscú Rusia

6-7 de xuño Cto. España Motocross - La Bañeza Motocross La Bañeza León España

13 de xuño VII Slalom Bajo Gállego Slalom Circuíto de Zuera Zaragoza España

13-14 de xuño I Slalom Rianxo Slalom Rianxo A Coruña España

13-14 de xuño III Todoterreo Barro Todoterreo Barro Pontevedra España

13-14 de xuño XLVIII Rally de Ourense -Cto. España Rally Ourense Ourense España

14 de xuño G.P. Motociclismo Cataluña Mundial Motos Circuíto de Cataluña Barcelona España

14 de xuño Rally Italia Rally Cerdeña Italia

14 de xuño II Trofeo Race Motociclimos Motociclismo Circuíto do Xarama Madrid España

20 de xuño Cto. España Supermotard Supermotard Lleida Lleida España

20-21 de xuño XXII A Estrada de Montaña Montaña A Estrada Pontevedra España

20-21 de xuño LXXIII Autocross Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

20-21 de xuño XXIV Karting A Magdalena Karting Circuíto A Magdalena, Soutelo de Montes Pontevedra España

20-21 de xuño Cto. Mundo Turismos - Eslovaquia Mundial Turismos Eslovaquia Eslovaquia

20-21 de xuño Cto. España Velocidade - Montmeló Velocidade Circuíto de Cataluña Barcelona España

21 de xuño Cto. España Trial - Teo Trial Lampai, Teo A Coruña España

21 de xuño G.P. F1 Austria F1 Circuíto de Spielberg Austria

21 de xuño G.P. Italia Superbikes Superbikes Circuíto de Misano, San Marino Italia

26-28 de xuño VIII Concentración Moteira Vila de Ribadeo Ribadeo Lugo España

26-28 de xuño Cto. Mundo Cross Country -Italia Cross Country Pordenone Italia

27 de xuño G.P. Motociclismo Holanda Mundial Motos Circuíto de Assen Holanda

27 de xuño Copa Galega de Trial Infantil - Rodeiro Trial Infantil Rodeiro Pontevedra España

27 de xuño Resistencia Scooter Clásico Compostela Resistencia Circuíto A Magdalena, Soutelo de Montes Pontevedra España

27 de xuño Copa España de Velocidade Clásicas Velocidade Circuíto de Alcarrás Lleida España

27-28 de xuño Cto. Mundo Turismos - Francia Mundial Turismos Circuíto Paul Ricard Francia

27-28 de xuño I Rallymix Lugo Rallymix Lugo Lugo España

27-28 de xuño XIX Subida Valle de Laciana - Leitariegos Montaña Leitariegos León España

28 de xuño Cto. España Velocidade - Lleida Velocidade Circuíto de Alcarrás Lleida España

28 de xuño Cto. Galego de Velocidade - Braga I Velocidade Braga Portugal 
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Conectividade

A conectividade do automóbil

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

■ rocío Pereira | TexTo     ■ VanenbiKKe | FoTos

Tecnoloxías sobre rodas
O automóbil é o último 

dispositivo con conexión a 
Internet que chega ó merca-
do dixital. Ó volante prima o 
uso dos comandos de voz, por 
enriba dos usos visuais e tácti-
les, para garantir unha condu-
ción segura e que poidamos 
depositar toda a atención na 
estrada. Esta realidade, a da 
conexión coa rede sobre ro-
das, que xa forma parte do 
presente e inflúe no deseño e 
configuración dos novos ve-
hículos, abre un amplo abano 
de alternativas para ese sec-
tor emerxente, onde teñen 
recalado moitas iniciativas 
empresarias novas: o desen-
volvemento de aplicacións. 
Se no día a día somos cada 
vez máis “tecnolóxicos”, ao 

botarmos man das ferramen-
tas dixitais para accións que 
antes eran “analóxicas”, cando 
nos poñemos ao volante a si-
tuación non é moi diferente. 
Navegadores, información so-
bre o mantemento do vehícu-
lo, consellos para a condución, 
recomendacións sobre gaso-
lineiras, partes de accidentes, 
recordatorio para saber onde 
aparcamos ou para atopar si-
tio e pagar. Nuns casos, esas 
aplicacións ofrécense como 
parte do equipamento de se-
rie do coche e noutros son op-
cionais; unhas son de balde e 
outras temos que pagalas; un-
has van vinculadas ó vehículo 
e outras ó noso smartphone. 
Variedade no coche conecta-
do, habela haina.

Unha tendencia á alza
As predicións dos expertos sinalan que imos por un 

camiño sen volta atrás; nos próximos cinco anos vai mul-
tiplicarse por sete o número de coches novos que incor-
porarán sistemas de conectividade. En 2020 haberá 220 
millóns de automóbiles conectados a Internet circulan-
do polas estradas de todo o mundo. Segundo IAB Spain, 
a asociación que agrupa a empresas do sector da publici-
dade, o marketing e a comunicación dixital, en España hai 
24 marcas de coches que xa ofrecen opcións de conecti-
vidade; a maioría delas son servizos gratuítos durante un 
tempo limitado e, por cuestións de seguridade, estas apli-
cacións multimedia empregan os sistemas de recoñece-
mento de voz para facer chegar a información ó usuario.

Vantaxes e inconvenientes
Malia ser unha área en con-

tinua evolución, podemos 
dicir que os servizos de co-
nectividade se orientan, prin-
cipalmente, á información e 
ó entretemento, o que se co-
ñece como infotaintment. As 
vantaxes parecen evidentes: 
dispoñemos de maior infor-
mación útil para a condución 
e, con isto, favorécese a segu-
ridade viaria porque podemos 
recibir datos, en tempo real, 
do estado das vías polas que 
circulamos e da meteoroloxía. 
Ademais, estas tecnoloxías fa-
cilitan o acceso á música, polo 
que xa non precisamos levala 
en Cd ou USB e permiten que 
o resto de viaxantes tamén 
estean conectados e entreti-
dos durante a viaxe. No lado 

negativo, atopamos que os sis-
temas de conectividade incor-
porados teñen servizos que se 
manexan con facilidade pero 
un uso pouco axeitado pode 
ocasionarnos distraccións pe-
rigosas e, por outra parte, a se-
guridade tecnolóxica non está 
garantida e isto implica que os 
datos do noso coche poden 
ser accesibles sen moita difi-
cultade. Precisamente, o Real 
Automóbil Club de Cataluña 
di que o principal interrogan-
te da conectividade é o coñe-
cemento e control que van ter 
os condutores sobre os datos 
que xerarán e sobre a capaci-
dade que van ter de elixir li-
bremente as compañías que 
lles ofrezan estes servizos de 
mobilidade.

Érase unha vez un mundo no que as persoas que 
conducían un vehículo deixaban guiarse polos sinais 
das rúas e das estradas. Eran mulleres e homes que 
consultaban un mapa ou un rueiro para saber por 
onde continuar a súa viaxe ou preguntaban a alguén 
para asegurarse de ir polo bo camiño e atopar o 
que buscaban. Ese mundo xa está practicamente 
extinguido; quedan uns poucos humanos que 
manteñen un sistema arcaico de orientación e 
desprazamento e que acabarán converténdose en 
“rara avis”. Vivimos nunha era nova onde a tecnoloxía 
impón a súa lei, tamén ó volante. Hoxe, unha boa 
parte dos coches que saen á rúa comparten o apelido 
“conectado” e pode aventurarse que está aberta a 
carreira por ver quen ofrece máis e mellor servizo de 
conectividade na estrada.

Nos próximos cinco anos multiplicarase 
por sete o número de coches conectados

os smartphone aínda 
teñen moito percorri-
dos na conectividade 

cos automóbiles
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Un valor engadido
Os fabricantes de automóbi-

les están facendo un esforzo im-
portante para poder incorporar 
a tódolos seus modelos un sis-
tema de conectividade, que lles 
dea aos seus clientes un valor en-
gadido. En España, como apun-
tabamos, xa o fan 24 marcas 
aínda que a oferta de contidos 
e de servizos é moi diferente. A 
maioría inclúe un paquete gra-
tuíto de utilidades durante un 
tempo limitado, coa posibili-
dade de acceder ás aplicacións 
a través do teléfono con cone-
xión directa ó equipo do coche. 
Segundo IAB Spain, máis dun 
terzo das apps chegan por esa 
vía. E aquí entran en xogo va-
rios factores: por unha banda as 
marcas, por outra, os provedo-
res de servizos de tecnoloxías da 
información e da comunicación 
e, por último, os operadores de 
telecomunicacións. O pastel é 
grande e, para repartilo, cada xi-
gante da tecnoloxía lanza unha 
proposta apetecible. Google ten 
un coche autónomo en fase de 
probas e desenvolveu o siste-
ma Android Auto. Apple busca 
o negocio na venda de disposi-
tivos conectados para conservar 
a súa presenza dominante neste 

segmento e desenvolveu o siste-
ma Car Play, que permite empre-
gar algunhas das aplicacións do 
seu teléfono mentres conduci-
mos, ó tempo que se soubo que 
está traballando no lanzamen-
to dun coche eléctrico. Pola súa 
parte, Microsoft é o provedor do 
sistema operativo Windows para 
coches conectados e o QNX de 
Blackberry é un dos máis empre-
gados por fabricantes de co-
ches conectados.

Algúns exemplos da oferta actual
Audi e BMW foron das primeiras marcas en ofrecer sis-
temas de conectividade integrados nos seus modelos. 

O Audi Connect é un smartphone con rodas que vincu-
la o coche coa rede, co usuario e coas infraestruturas. Ó 
igual que o ConnectedDrive de BMW permite visualizar 

Facebook ou Twitter, escoitar as citas pendentes a través 
dos altofalantes do coche, sintonizar emisoras de todo o 

mundo ou poxar en Ebay.
Renault conta co R-Link e regala unha subscrición de 

12 meses a unha tarifa de datos como requisito para po-
der descargar aplicacións e, desde o inicio, a marca france-

sa ofrece algunhas aplicacións de balde.
Peugeot incorpora o sistema “Connect App” que non 

precisa ter un móbil asociado, senón que se enchufa ó 
porto USB do cadro de mandos de coche. Adquírese un 
paquete coa chave de conexión e un contrato dun ano 

que custa 385 euros; as seguintes renovacións, 139. Agora 
mesmo, permite descargar aplicacións gratuítas.

A aplicación “myOpel” pode descargarse desde a pla-
taforma Google Play, sendo accesible tamén cunha tarifa 

de datos do teléfono. Combina os servizos da marca alemá 
con outras características útiles como un recordatorio de 

aparcamento ou un xerador de informes de accidentes.
A “Seat Connect App” combina a información de man-

temento do automóbil, con consellos para a condución 
e utilidades como o programa “atopar o meu coche”, que 

nos axuda cando nos despistamos do lugar de apar-
camento. Seat vén de asinar un acordo coa compañía 

Samsung para desenvolver a conectividade total dos mo-
delos da casa española.

A multinacional estadounidense Ford incor-
pora dende hai varios anos o sistema “SYNC” 

de recoñecemento de voz, do que xa se 
teñen feito varias versións, e que inclúe 

numerosas aplicacións asociadas a 
esta fórmula, coa que a atención se-

gue na estrada mentres executa-
mos algunha orde de palabra.

“Media Nav” é o sistema que 
incorporan os modelos de baixo 

custe da marca Dacia que está 
dispoñible por 239 euros e con-

ta cunha pantalla táctil de 7 pol-
gadas que permite acceder de 

forma sinxela e intuitiva á radio, 
multimedia, aplicacións, teléfono, 

navegación ou axustes.
Citroën ofrece a través do sistema 

eTouch a posibilidade e atopar os ser-
vizos de urxencia ou contactar con equi-

pos de asistencia na estrada.
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Ralicrós

O piloto sueco impúxose contra todo prognóstico nunha 
final de infarto ao vixente campión do mundo e gran favorito, 
Petter Solberg. O piloto noruego Petter Solberg, actual Campión 
do Mundo de Ralicrós, partía como favorito en todas as apos-
tas para levarse a vitoria na proba inaugual que se disputou os 
días 25 e 26 do pasado mes de abril no circuíto portugués de 
Montalegre.

Durante toda a fin de semana, o noruego marcou a pauta 
entre os Súper Cars a bordo do seu Citroën DS3 de tracción to-
tal e cunha potencia en torno aos 600cv. Con todo, na gran final, 
Johan Kristofferson, a bordo dun Volkswagen Polo, que ata ese 
momento atopábase cuarto na xeral da proba, grazas a unha 
gran saída e a unha mellor estratexia á hora de tomar a joker lap 
regulamentaria, acabou superando ao gran favorito, levándose 
así a súa primeira vitoria neste certame.

Malia a súa vitoria na final, o piloto do equipo Volkswagen 
Team Sweden, Johan Kristofferson comparte o liderato do cer-
tame con Petter Solberg.

Á gran final na categoría de Súper Cars chegaron Timmy 
Hansen, que finalizou terceiro ao volante dun Peugeot 208; 
por detrás súa acabou o seu compañeiro de equipo, o francés 
Davy Jeanney, mentres que o quinto e sexto posto da final foron 
para Andreas Bakkerud cun Ford Festa e do piloto do WRC Per 
Gunnar Andersson, cun Volkswagen Polo do equipo Marklund 
Motorsport.

De quen se agardaba moito máis nesta proba, era de Mattias 
Ekström, bicampión da DTM, que cun Audi S1 quedou a menos 
dun segundo de pasar á gran final. Tampouco foi unha fin de 
semana propicia para Toomas Heikkinen; o piloto finlandés ta-
mén finalizou cuarto a súa semifinal tras estar entre os mellores 
durante o resto da fin de semana.

Entre os pilotos que participaron no Ralicrós de Montalegre, 
destacaba tamén a presenza dun expiloto do WRC, como era 
o austríaco Manfred Stohl, Campión do Mundo de Ralis de 
Produción no ano 2000, que na proba portuguesa saía a bordo 
dun Ford Festa do equipo World RX Team Austria.

Na categoría de S1600, a final gañouna o húngaro Kristian 
Szabo a bordo dun Skoda Fabia. O segundo posto do caixón foi 
para o francés Andréa Dubourg cun Renault Clio. O último posto 
do caixón na final, o terceiro, levouno o letonio Janis Baumanis, 
que grazas aos puntos acumulados durante o resto da fin de 
semana, saíu como líder da súa categoría con 24 puntos, polos 
23 puntos dos outros dous pilotos que o acompañaron no po-
dio final.

A categoría de promoción RX Lites, onde participan vehículos 
tubulares de tracción traseira e motor atmosférico de 300 cv, é o 
sementeiro das futuras estrelas do Campionato. Aquí puidemos 
gozar da loita entre dous pilotos cun apelido moi importante 
nesta disciplina, Hansen e Erikkson. A vitoria entre os RX Lites foi 
para Kevin Erikkson, seguido de Kevin Hansen e Joachim Hvaal.

Como carreira soporte do certame, incluír a categoría de 
kartcrós, onde participaron os galegos Iván Ares, Antón Muíños 
e Maikel Vilariño, con sorte dispar para todos eles. O vixente 
Campión Galego de Ralis sufriu unha serie de percances que o 
relegaron á 11ª posición final. Por outra banda, o seu compañeiro 
de equipo Antón Muíños, a bordo dun Semog Bravo do mesmo 
xeito que Iván Ares, foi un dos máis destacados durante as dúas 
xornadas, pero na final só puido ser cuarto. Mentres que Maikel 
Vilariño tivo que abandonar o sábado tras sufrir un problema co 
motor do seu vehículo. A vitoria nesta categoría foi para Pedro 
Rosario cun Semog.

Ralicrós de Montalegre
Kristofferson dá a sorpresa

■ nacho carballeira | Texto e Fotos

Johan Kristofferson liderando a proba

o letonio Janis Baumanis quedou 3º na categoría S1600na categoría S1600
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Explicación do sistema de carreiras

Cada proba do Campionato do Mundo de 
Ralicrós divídese en diferentes tandas. En cada tan-
da os pilotos dan unha serie de voltas enfrontándose 
entre si e contra o crono. O que se ten en conta para 
xerar a clasificación de cara ás semifinais e finais non 
son as posicións logradas en cada manga, senón os 

tempos logrados, o que premia a regularidade e o 
ritmo de cada piloto en pista. Isto fai que nas semifi-
nais, os pilotos máis rápidos da fin de semana, saian 
dende as mellores posicións. Celébranse dúas semi-
finais das que saen os 6 pilotos finalistas, que loita-
rán en tan só 6 voltas polo primeiro posto do podio.

o galego iván ares acadou a 11ª posición final en kartcrós

a categoría de promoción rX lites foi para Kevin erikkson

Na gran final timmy Hansen finalizou terceiro

Petter Solberg a bodo do seu citroën dS3 de tracción total

Kristian Szabo gañou a categoría S1600

antón muíños case tocou o caixón, quedou cuarto
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Un estonio... en Galicia
II Rali de Terra de Curtis–Terras do Mandeo

■ miguel cumbraoS | Texto     ■ miguel e tomáS cumbraoS | FoTos

Seguro que hai máis, por razóns laborais, 
familiares, de estudo, etc. Pero a efectos de 
competición, neste caso sobre catro rodas, 

foi o primeiro en vencer unha proba na nosa 
autonomía. A cita galega do nacional de terra 

veu o triunfo inapelable de Karl Kruuda, habitual 
do WRC2, que veu a nosa terra a testar... e gañar.

Dende o quilómetro 
inicial, na súper-especial 
do venres pola tarde nas 

proximidades do imponen-
te mosteiro de Sobrado 

dos Monxes, todo quedou 
claro na terceira cita do na-

cional de terra. O estonio 
Karl Kruuda, que recurría as 

pistas galegas para probar 
o seu coche de cara a cita 
mundialista de Portugal, 

non deu opción e deixou en 
entredito aos pilotos que 
seguen o campionato na-
cional. O seu DS3, manti-

do polo preparador francés 
PH Sport, asinou todos os 

scratch na posterior xornada 
de sábado, facéndose coa 

vitoria absoluta.
O groso da competición, 

disputada en forma de do-
bre paso por catro treitos, 

tivo como acompañamen-
to unha climatoloxía moi 

adversa, con chuvia e ven-
to constante. As especiais, 

xa esixentes de por si, foron 
deteriorándose o que obri-

gou á organización a anular 
o segundo bucle da tarde, 
o segundo paso por Oza-

Cesuras e Curtis. E esa du-
reza ocasionou non poucos 

abandonos, como foi o caso 
do líder do certame Álex 

Villanueva (motor), o ma-
drileño Óscar Fuertes (acci-
dente), o catalán Nil Soláns 

(caixa de cambios), o arxen-
tino Bonomi (saída de pis-

ta) ou o alaricano Francisco 
Pardo (palier), todos eles 

chamados a ocupar postos 
de cabeza. 

Vidal e lema engánchanse outra vez 
ao campionato tras ser segundos
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Isto condicionou o rali 
e acabou beneficiando ao 
actual campión, o vimian-
zés Amador Vidal. O do Polo 
N1, sabedor de que Kruuda 
era inalcanzable, amarrou 
os puntos do segundo lu-
gar e volve a colocarse en 
posición para defender a 
súa coroa, tras un inicio de 
ano pouco afortunado en 
Lorca e un terceiro lugar en 
Navarra. Magnífica presta-
ción para o tamén herculi-
no Ángel Pérez “Lanchiñas”, 
que de menos a máis si-
tuou o seu EVO preparado 
en Vimianzo no posto máis 
baixo do podio, demos-
trando que na terra –foi 
campión galego de auto-
crós– está como peixe na 
auga.

Co seu habitual Subaru 
o galego, afincado en 
Madrid, Juan Pablo Castro 
clasificouse cuarto, por 
diante do Fiesta R5 de RMC 
pilotado por Juan Carlos 
Aguado. A EVO Cup foise 
para Euskadi, coa vitoria da 
parella Del Cid-Odriozola, 
mentres os coches de serie 
veron o liderato do canario 
Sosa, cunha unidade pre-
parada tamén por AR Vidal. 
En Curtis tamén brillaron 
sen dar opcións, o belga 
Ghislain de Mevius, o me-
llor en dúas rodas motrices; 
o pontevedrés José Calvar, 
gañador da oferta Toyota 
ou Iñaki Teixeira, primeiro 
no apartado Criterium, co 
seu Polaris XP 1000.

continúa na PáXina Seguinte.

incontestable vitoria 
dos estonios Kruuda e 
Järveoja co seu dS3 r5

triunfo doado para o belga Ghislain 
de mevius entre os 2rm

Pese a algún susto, o vasco 
del cid levouse a eVo cup

dentro do criterium triun-
fo de teixeira ao volante 

dun Polaris XP 1000

magnífica prestación do coruñés Ángel 
Pérez “lanchiñas”, brillante terceiro
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500x. f ia t500.com

en relación coa primeira edición 
deste rali, certos cambios. Saída e fin de 

rali en curtis, que tamén acolleu os diversos 
parques de traballo, mentres que os reagrupamen-

tos foron en teixeiro. no que atinxe a especiais, modi-
ficacións en relación co 2014, comezando pola inédita 
do mosteiro de Sobrado, en forma de treito-espec-

táculo. Sobrado, teixeiro-aranga, oza-cesuras e 
curtis presentaban un debuxo diferente, aínda 

que tiveran algunhas parte percorridas 
neste rali e nas edicións celebra-

das do de cabanas.

Xa consumiu o nacional de te-
rra tres mangas, sendo a seguinte 

a que terá lugar en xuño nas pistas leo-
nesas do bierzo. e de monento tres ven-
cedores diferentes, nas persoas de álex 
Villanueva, gañador en lorca, “nani” 

roma, primeiro en navarra e 
Karl Kruuda, intratable en 

curtis.

diversos pilotos galegos aprovei-
taron esta ocasión para competir. Foi o 

caso de Perfecto calviño, seguidor do estatal 
de autocrós, e que segue rodando en ralis de te-

rra o seu espectacular Fiesta, oitavo aquí e retrasado 
por problemas de embrague. outros que non qui-
xeron faltar á cita coruñesa foron o todoterreo tino 
iglesias, antonio otero, rivas ou o xove Javier Pardo. 

no apartado criterium tamén competiron os 
galegos barreiro, lista, ramos, Varela, 

Pintor e Vilas.

“abril,aguas mil” soe decirse. 
e nada mellor que este refrán para 

a climatoloxía que acompañou a proba. 
día desapacible, auga, ventro, frío e treitos 
cronometrados moi danados, o que obri-
gou a organización a anular o segun-

do paso por oza-cesuras e curtis, 
debido ao mal estado do 

chan.

Pilotos de diveros países, 
por razóns varias, competiron 

na terceira manga do cert. Foi 
o caso dos xa citados Kruuda e de 
mevius, estonio e belga respectiva-

mente, así como dos portugue-
ses Joao traila e Wilson 

aguiar.

Variantes

Tres diferentes

Aproveitando

Adversa

Presencia internacional

Libro de ruta
Vén da PáXina anterior.

Co seu habitual Subaru o galego, afin-
cado en Madrid, Juan Pablo Castro clasifi-
couse cuarto, por diante do Fiesta R5 de 
RMC pilotado por Juan Carlos Aguado. A 
EVO Cup foise para Euskadi, coa vitoria da 
parella Del Cid-Odriozola, mentres os co-
ches de serie veron o liderato do canario 
Sosa, cunha unidade preparada tamén 
por AR Vidal. En Curtis tamén brillaron sen 
dar opcións, o belga Ghislain de Mevius, 
o mellor en dúas rodas motrices; o pon-
tevedrés José Calvar, gañador da oferta 
Toyota ou Iñaki Teixeira, primeiro no apar-
tado Criterium, co seu Polaris XP 1000.

o grupo N foi para o canario 
Sosa, cun coche de ar Vidal


