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Un SUV con estilo propio
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MX550, botas con personalidade
Testadas e probadas,
as novas botas 550 foron deseñadas para
ofrecer un alto rendemento.
As súas características inclúen
articulación multi-axial, inserto
na sola extraíble, hebillas de pechadura fácil e entrada aberta.
Dispoñible en cores; negra/
verde, branca/laranxa e
branca/branca. Teñen
un prezo de
429 euros.

Unha Volta a Galicia moi animada
■ miguel del mortirolo | Texto e Foto

Chaqueta Louis
Cun estilo desenfadado e moi urbano,
a chaqueta Louis de
Acerbis é unha compañeira moi funcional, que se
pode levar en moto
ou de paseo por un
prezo de 100 euros.
Realizada en nylón
no interior e no
exterior. Dispón
dunha
capucha integrada
e conta con
insertos reflectantes na
partedianteira e as costas.
Dispoñible
en varias
cores.

Este ano a Volta a Galicia foi unha das carreiras máis
duras dos últimos anos, a etapa raíña foi a segunda
coa subida a Manzaneda.
A Volta constaba de tres etapas, a primeira con saída e chegada en Lugo, a segunda con saída en Esgos e chegada en
Manzaneda e a terceira con saída e chegada en Pontevedra.
O triunfo na primeira etapa foi para o ruso Artem
Somolenkov o gañarlle o sprint a Marcos Jurado.
A segunda etapa discorreu pola zona de Maceda e constaba de cinco portos de montaña, foi unha etapa moi dura,
onde houbo quince abandonos. O gañador de esta etapa foi
Aitor González do equipo Ampo. Nas ramplas de Manzaneda
o líder non puido aguantar o ritmo de Aitor e este logrou ser
o novo líder da proba.
Na última etapa todo se ía decidir na subida a Escusa e na
aproximación a Pontevedra, dende a cima da Escusa aínda
restaban trinta quilómetros para a meta. Na Escusa atacou o
corredor do Súper Froiz Pedro Merino, que chegou a ser líder
virtual da proba, pero a falta de quince quilómetros para chegar á meta, déronlle caza. O ciclista máis rápido nas rúas de
Pontevedra foi Jorge Cubero do equipo Bicicletas Rodríguez.
Aitor González impúxose como líder da proba pola súa regularidade en todas as etapas, desta maneira revalidou o seu
triunfo conseguido o ano pasado.
O mellor galego da Volta foi Aser Estévez do Club Ciclista
Rías Baixas.

Novo casco N64
O N64, é o integral de Nolan máis
competitivo en
prezo (140 € na súa versión monocor). A súa
calota exterior está
fabricada en Lexan®,
termoplástico técnico, caracterizado polas súas excepcionais
propiedades. Destacan
neste novo modelo, o
deseño deportivo e
a atención ao detalle.
Outro dos aspectos destacables é o seu novo interior, completamente desmontable e lavable.

Luvas Tourland Primaloft
Levanche ao teu destino por moi lonxe que sexa, coas
mans resgardadas e comodamente. Luvas invernais
de gama alta que combinan Nyspan® con exclusiva
pel de cabra Goat DD na palma para unha maior suavidade.
Teñen dobre axuste no pulso, con correa que impide o
descalzado, e pechadura con velcro para maior seguridade.
Tamén levan unhas insercións reflectantes 3M®. Dispoñibles
en cor negra. O prezo é de 97 euros.
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É o noveno trimestre consecutivo á alza na venda de automóbiles

Setembro mantén a esperanza
dos concesionarios

Antigüidade do parque
Así e todo, malia os bos resultados
do mercado, aínda nos atopamos
lonxe de alcanzar o obxectivo de diminuír a idade media do noso parque automobilístico. Este atópase
nestes momentos case dous anos
por enriba da media europea. Hoxe
en día, circulan polas nosas estradas
máis de 12 millóns de vehículos con
máis de 10 anos. Por iso, seguen sendo necesarias políticas que incentiven a retirada da circulación dos
coches máis antigos.

Matriculacións por canles

■ redacción | Texto

As vendas de coches manteñen a súa intensidade.
Setembro, marca o noveno trimestre consecutivo de crecemento no mercado. En cifras,
no mes matriculáronse un total de 69.826 unidades, o que
representa un crecemento
dun 22,5%. É o mellor mes de
setembro dende o ano 2009.
Este terceiro trimestre finalizou cun crecemento dun 23%
e case 230.000 unidades matriculadas. No que levamos de
ano, o mercado presenta un

crecemento acumulado dun
22,4% cun volume de 783.892
unidades. A tendencia continúa
sendo positiva e reflícteo o feito de que o volume dos últimos
doce meses (ano móbil) xa roza
o millón de unidades (998.000
matriculacións).
Continúa habendo un forte dinamismo da canle de empresas debido á renovación da
frota de empresas como consecuencia dunha maior actividade económica. Esta canle
no mes de setembro representou xa un 34% do total das

TOP MARCAS - Setembro

TOP MARCAS - Xaneiro-Setembro

MODELO
MATRICULACIÓNS
PEUGEOT
257
VOLKSWAGEN	235
CITROËN	234
OPEL	212
RENAULT
189
SEAT
159
KIA
154
MERCEDES
145
TOYOTA
142
FORD	136

MODELO
MATRICULACIÓNS
VOLKSWAGEN	2.415
PEUGEOT
2.360
RENAULT
2.276
CITROËN	2.059
OPEL	1.934
SEAT
1.752
TOYOTA
1.653
AUDI	1.620
KIA
1.600
DACIA
1.565

O mercado de vehículos comerciais lixeiros crece o
50,5% en setembro cun total
de 12.018 unidades. Nos nove
primeiros meses do ano, este
segmento medrou un 36,9%
con 112.0260 unidades vendidas. As pymes e os autónomos
tiran do mercado de comerciais
alcanzando xa os 30 meses de
crecemento consecutivo. O

matriculacións. Tamén a canle de particulares segue amosando a súa fortaleza grazas ao
efecto constante do Plan PIVE.
Esta canle representou no mes
de setembro máis do 61 por
cento do total das matriculacións. As perspectivas económicas para os meses vindeiros
seguen sendo boas cunha mellora da renda dispoñible froito das últimas reformas fiscais,
ao abaratamento das hipotecas
como consecuencia do descenso do Euribor e unha mellora do
financiamento.
Evolución mercado turismos ano 2015
% /s periodo anterior

O mercado de vehículos comerciais medra
grazas ás pymes e aos autónomos
ritmo da economía nacional,
xunto a unha mellora substancial no ámbito crediticio,
fan que o consumo mellore e especialmente se abra a
porta á renovación de vehículos comerciais. Neste sentido, as empresas, autónomos

Agás os rent a car, o resto de canles continúa cunha tendencia moi
positiva. A canle de empresa crece a maior ritmo ca de particulares. As empresas aumentaron as
súas compras no mes de setembro
un 39,9% cun total de 24.236 unidades. Nos nove primeiros meses
do ano, esta canle afiánzase como
a que maior crecemento presenta
cun alza acumulada dun 35% e un
total de 208.798 unidades. A canle de particulares medra un 16,5%,
impulsada polo Plan PIVE, cun total
de 42.652 unidades. No período xaneiro-setembro, esta canle acumula
un alza dun 21,1% con 415.059 unidades. Para rematar, a canle de rent
a car, cae un 4,5% no mes e medra
un 11,8% no acumulado, con 2.938 e
160.035 unidades, respectivamente.

e pymes teñen a oportunidade de renovar as súas frotas
xa que a maioría das compras
deste segmento son a través do
financiamento.
Por outra banda, debemos
seguir traballando para que o
ritmo de crecemento destes

vehículos non free, xa que os
volumes seguen sendo inferiores aos obxectivos marcados para un país como ó noso.
Ademais, o parque de vehículos comerciais teñen unha
idade moi elevada, comparada con outros países europeos,
poñendo en risco a seguridade viaria e a contaminación
ambiental.

Editorial >> Sprint Motor
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Agora que está de actualidade a
polémica dun dos maiores grupos
automobilísticos mundiais como
é Volkswagen coa súa trucaxe do
swoftware dos seus motores, estaría ben relanzar, unha vez máis, os
vehículos eléctricos. Unha estupenda alternativa cara á mobilidade sustentable e á utilización de enerxías
limpas.
Precisamente neste número falamos de mobilidade e de enerxías
limpas. Tamén, por que non, de que
os cativos vaian andando (de forma
segura) ao colexio, algo que evitaría
moitos vehículos da circulación diaria ao non ter que levar os nenos aos
seus respectivos coles. Unha forma
tamén de crear e fomentar un hábito
tan saudable, e ás veces esquecido,
como e o de camiñar.
Temos que revisar todos estes
temas, dende os transportes limpos ata a recuperación do vello
transporte de “mover o esqueleto”
camiñando.
Hai que lembrar tamén a importancia dos diversos transportes públicos, que coa crise volven poñerse
en valor. Dunha banda, por seren
máis económicos que utilizar o coche privado, e por outra, por non
ter que deixar este nun aparcadoiro
público ou nun espazo de superficie con ORA. Así e todo, cantas veces non somos conscientes do dano
ecolóxico que facemos por utilizar o
noso vehículo cando temos unha alternativa de transporte público.
Debemos volver a reformularnos todo isto. Quiza abusamos
moito do desprazamento no noso
automóbil, moitas das veces para ir
nada máis que con unha persoa. Un
auténtico dispendio económico e
contaminante.

Noutra orde de cousas, depois
do caso VW –sempre coa contaminación como pano de fondo, vólvense
a reformular os grandes gurús automobilísticos, vaia gurús!, e os distintos reponsables políticos, vaia
irresponsables! A conveniencia dos
coches eléctricos. Verdes lles chamaron dende o principio. Colorados tíñanse que poñer todos os gurús.
O único que fixeron ata o momento foi poñerlles paus nas rodas aos
eléctricos. As carencias de postos de
recarga, a falta de normativas e as
normativas estériles son outro atranco para que o eléctrivo prospere. Se
a isto lle engadimos o pouco apoio
que se fai, sobre todo, dende os nosos diversos gobernos á xeración de
enerxías limpas (solar, eólica...) para
poder autoabastecernos e aproveitar todos os recursos que temos e
que non contaminan, chegaremos
á conclusión de que seguiremos
dependendo dos produtos derivados do petróleo e producindo residuos contaminantes en abundancia.
Como xa é costume mundial.
Deberiamos promover entre todos contornas urbanas seguras e
mellorar o transporte público, asegurar un comportamento seguro na
estrada, mellorar a seguridade da estrada, protexer os usuarios vulnerables; aumentar a investigación en
materia de seguridade viaria minimizaría os accidentes de tráfico en
gran medida. Queda moito que facer
en canto a contaminación e seguridade viaria. O caso VW, e outros casos da industria automobilística que
descoñecemos, debería ser un revulsivo para que todos tomásemos conciencia de que non se está facendo
todo o que se debería facer, nin tan
sequera o que se fai... faise ben.
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Feira Automobilística
VAG Galicia

Louzao presentou en Santiago os novos
Mercedes GLC e GLE Coupé
O Grupo Louzao organizou unha festapresentación no Hotel AC Palacio do
Carme de Santiago para presentar os
seus novos modelos GLC e GLE Coupé.
Alejandro Sánchez, director comercial
de turismos da zona norte do Grupo Louzao,
foi o encargado de presentar os vehículos.
No evento tamén estiveron presentes Javier

Fernández, responsable de Louzao Santiago,
e José Louzao, xerente do Grupo Louzao.
Durante a presentación destes modelos houbo exhibicións de trial bike e taekwondo. A música correu a cargo dunha estupenda charanga
que fixo as delicias de todos os presentes. Estes
modelos xa están dispoñibles nos concesionarios do Grupo Louzao.

Os días 10 e 11 de outubro celebrouse no
Centro Comercial
Área Central a Feira
Automobilística VAG Galicia.
O Grupo Brea colaborou activamente neste evento, que
resultou un éxito, expoñendo as últimas novidades das
marcas Audi, Skoda e Seat.
Cunha grande afluencia de
público, superior aos cálculos estimados inicialmente, o Grupo Brea aportou a
experiencia do seu equipo
comercial para explicar as características dos modelos exposto a todos os interesados
nos seus modelos.

Prometeu facer o Camiño
dende Sevilla se lograba
rescatar un coche clásico
Catro nomes máis que incluir
á inmensa lista de peregrinos
que este ano decidiron facer
o Camiño de Santiago dende distintos
puntos do mundo. Nesta ocasión son
4 amigos galegos, afeccionados á bici
e aos automóbiles clásicos, os que emprenderon esta nova aventura. Alberto
Cascallana, Fernando Veiga, Sergio
Pombo e Roberto García Rúper.
Rúper está cumprindo a promesa
que fixo en 2014 cando se comprometeu a rescatar un “Bocanegra” do desguace xunto cuns amigos. Ademais,
dito vehículo, foi elixido en setembro o
mellor Seat 1200 Sport de España polo
propio deseñador que en 1975 proxectou este modelo.

O Grupo Breogán de Automoción chega a Compostela
Compostela acolle unha nova
exposición de Breogán Ocasión
e Breogán Rent. Nas súas instalacións comercializaranse V.O. de todas as
marcas. O Grupo Breogán elixiu as antigas instalacións de Lobelle, na avenida do
Cruceiro da Coruña, para atender aos seus
clientes da capital de Galicia. As novas instalacións dedicaranse en exclusiva á compra e venda de vehículos de ocasión.

Breogán Ocasión conta cun stock de
máis de 300 vehículos de todas as marcas,
cunha ampla variedade de modelos así
como ofertas especiais en financiamento (tres meses sen xuros) coa posibilidade
de contratar o seguro.
Por outra banda, Breogán Rent, empresa dedicada ao aluguer de vehículos,
pon a disposición unha ampla flota para
particulares e empresas.

Novas >> Sprint Motor
As novidades de Honda
A casa xaponesa vén de presentar os
novos modelos que levará ó Salón do
Automóbil de Tokio no que estreará a
nova xeración do Honda FCV: o primeiro modelo de produción do mundo alimentado por hidróxeno, aloxando o sistema
de propulsión por pila de combustible
no espazo pensado tradicionalmente para o motor e a transmisión. Isto
permítelle gañar espazo para cinco
pasaxeiros que terán unha autonomía de 700km. Ademais, Tokio será
o escenario no que se dea a coñecer
a próxima xeración do superdeportivo
híbrido NSX, o minicoche deportivo descapotable S660 que se comercializa exclusivamente
no Xapón e varios modelos conceptuais como o
Project 2&4, que combina a liberdade dunha motocicleta coa capacidade de manobra dun coche.

Kit para embelecer os plásticos
Protech, empresa especializada en coidado e
mantemento dos vehículos, vén de lanzar un
paquete de tratamento de plásticos composto por un limpador e un renovador que poden empregarse en tódalas superficies plásticas do coche para
eliminar manchas e sucidade acumulada sen necesidade de aclarado. Os produtos poden adquirirse nas
tendas Norauto a razón de 12,95 euros o limpador e
15,95 euros o renovador, IVE incluído nos dous casos.
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BMW X4 M40i: o máis potente
A gama do crossover X4
medra coa chegada da
versión máis potente e
deportiva, que ten o privilexio
de estrear un motor Twin Power

Turbo de gasolina de 360cv de
potencia, cos que acelera de 0 a
100 en 4,9 segundos cunha velocidade punta de 250km/h limitados electronicamente. Amais,

viste unha caixa de cambios
Steptronic de 8 velocidades. No
exterior, pinas M de 20 polgadas, sistema de escape deportivo con cromados en cor negra

en ámbolos lados, espellos retrovisores e outros elementos
en gris metalizado e, no interior,
deportividade no volante, a panca e os asentos.

Škoda Octavia RS, agora 4X4
con 6 velocidades
A terceira xeración
do Octavia RS, que
leva vendidas máis
de 58.000 unidades, amplíase co primeiro modelo con
tracción ás catro rodas, que
se combina co cambio DGS
de seis marchas para o RS
Diésel 2.0 TDI de 184cv. Xa
está dispoñible no mercado
en versión berlina e combi,
nunha oferta de 15 modelos que van desde o ecolóxico GreenLine ata o RS 230, o

máis veloz de tódolos tempos. O seu comportamento
deportivo permítelle acelerar
de 0 a 100 en 7,6 segundos
e acadar unha velocidade
máxima de 228km/h cun
consumo de 4,9l/100km.
Ademais, incorpora suspensión deportiva con multibrazo, dirección progresiva
anovadora e numerosos sistemas de asistencia para
mellorar a seguridade e o
confort.

Mitsubishi Outlander renovado xa á venda
A marca dos tres
diamantes cambiou totalmente
o seu crossover coa actualización MY´16 que
se nota no frontal, nas
ópticas dianteiras e traseiras, nas molduras e pinas de 18 polgadas e nas
arredor de cen melloras
que reducen ruídos e

melloran a suspensión e
a dirección. Amais incorpora tecnoloxías como
a freada de emerxencia,
a advertencia de cambio involuntario de carril
ou a axuda de arranque
en pendente. O novo
Outlander ofrece ata
sete prazas, coa posibilidade de elixir a tracción

dianteira ou total e, polo
momento, só está dispoñible o propulsor 220
Di-D con 150cv de potencia que se completará co
híbrido PHEV de 203cv.
Os prezos con desconto
oscilan entre os 26.900
e os 36.800 euros e xa
pode adquirirse no mercado nacional.

Axenda

Sprint
¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL AUTOMÓVIL
MATERIAL CARROCERÍA Y MECÁNICA

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

GESTIÓN DE FLOTAS
667 883 836
¿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
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Novo Lexus RX 450H
O SUV Premium
híbrido mantén
o seu ADN pero
adquire unha identidade anovadora. En España
vaise comercializar só
a versión con motor híbrido 3.5 V6 de 313cv
e tódolos modelos dispoñerán de tracción intelixente ás catro rodas
e-Four, cun motor eléctrico independente que actúa de eixe traseiro cando
é preciso para dar máis
potencia ou tracción. O
motor eléctrico dianteiro

desenvolve 167cv e o traseiro 68cv cunha aceleración de 7.7 segundos de 0 a
100 e un consumo de combustible discreto. A aposta visual reflíctese nunha
grella dianteira en dobre
punta de frecha e destaca
o piar traseiro flotante que
alongando a liña do marco da porta e da fiestra traseira semella case un SUV
cupé, sen as limitacións
de maleteiro e prazas desas carrozarías. No interior
viste materiais de calidade
e tecnoloxías multimedia
que facilitan a experiencia
da condución.

Volvo Cars e Autoliv:
impulso conxunto
á condución
autónoma
A casa sueca e a empresa especializada
en tecnoloxía de seguridade para a industria do
automóbil asinaron un convenio de colaboración para
o proxecto Drive Me, a primeira iniciativa de condución autónoma do mundo
a grande escala. Ámbalas

factorías compartirán investigacións e desenvolvementos
nas tecnoloxías de seguridade
máis avanzadas para crear vehículos de condución automatizada que axudarán a reducir
o número de accidentes na
estrada provocados por erros
humanos: segundo as estatísticas esta é a causa da maioría
dos sinistros. O proxecto comezou a súa andaina no ano
2013 e agárdase que as primeiras familias de coches poidan circular polas estradas de
Gotemburgo no ano 2017.

BREVES
❱❱ O prezo é o elemento que máis inflúe para os españois á hora de tomar a decisión de
compra (27,1%), seguido da opinión da parella (25,2%), a persoa da nosa contorna que máis influencia ten, o dobre que os amigos (11,6%) e moi por diante
dos pais (6,7%).
❱❱ Range Rover presentará en novembro o novo Evoque Convertible, logo de completar
con éxito un programa de probas e desenvolvemento. A marca indica que este
primeiro SUV Premium Convertible xa completou a fase final de probas de validación na pista que Land Rover.
❱❱ Toyota mantense como a marca máis valiosa do sector da automoción a nivel global, á
vez que BMW ha desbancado a Mercedes-Benz como a segunda mellor clasificada, segundo o ranking elaborado pola firma Interbrand.
❱❱ O57%dasvendasdeCitroënnomercadonacionalcorrespondenavehículosfabricados
nas plantas que posúe a compañía en Vigo e en Madrid, aínda que a previsión
é que esta porcentaxe se incremente nos anos vindeiros coa chegada de modelos novos.
❱❱ SegundoasestimaciónsrealizadasporSernauto(AsociaciónEspañoladeFabricantesde
Equipos e Compoñentes para Automoción) a facturación do sector segue medrando e vai camiño de lograr o seu máximo histórico de 33.000 millóns de
euros.
❱❱ VolvoacabadefacersecosimuladordechasisVin-Grade,omesmoquexautilizannoutro
segmento as firmas Ferrari ou Porsche, co obxecto de desenvolver os seus novos vehículos. Grazas ao simulador, poderá probar a estabilidade do vehículo
en condicións de alta velocidade, así como comprobar a reacción do condutor.
❱❱ Citroën entregou preto de mil unidades do C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6, fabricado
en Vigo, á Policía Nacional. Este organismo adquiriu 942 unidades deste monovolume a través da compañía LeasePlan e adaptados por Tecnove.

Land Cruiser 2015
Pode dicirse que é un
referente do segmento
dos todoterreos levando vendidas 80.000 unidades
en España e máis de 8 millóns
en todo o mundo. A cuarta xeración presume de estrear un
motor 2.8 D-4D de 177cv máis
eficiente, suave e silencioso
cunha nova caixa de cambios
automática de seis marchas.
Ademais, experimenta cambios estéticos sobre todo na
grella frontal que lle confire un

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

carácter agresivo e atlético. Xa
está dispoñible nos concesionarios en versións de tres e cinco
portas que inclúen tecnoloxías
multimedia e a función KDSS
que desconecta as barras estabilizadoras para situacións comprometidas ou permite que sexa
o propio vehículo quen controle
freos e acelerador. Os prezos van
dende os 38.300 ata os 55.100
euros en tres portas e chegan
ata os 72.000 en versións de alta
gama de cinco portas.

Talleres

Sprint

"Especialistas del automóvil"
Teléfono: 986 58 38 04
Lugar A Capela, nº4 - Gres
Vila de Cruces (Pontevedra)

Talleres
BASTON

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
MECÁNICA EN GENERAL
627 Encendido
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585

SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición
y accesorios racing

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago

de Compostela

La maquinaria más avanzada
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
baston@adgruporegueira.es

Lugar Igrexa de Reis, 2
Telf. 981 809 053
Mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com

TU TALLER DE CONFIANZA

15883 Pontevea - Teo (A Coruña)
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A Xunta de Galicia participa na comisión
autonómica de seguridade viaria
A Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, representada polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez, participou recentemente na reunión da Comisión autonómica de Tráfico e Seguridade da Circulación
vial, que convocada pola Delegación do Goberno
reúne a todas as administracións con competencias nas estradas galegas co fin de coordinar as
melloras en materia de tráfico e seguridade viaria. Na xuntanza expuxeronse as principais liñas
de traballo do Goberno galego no marco do seu
Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2011-2015.
Grazas a un acordo coa Axencia Galega de
Emerxencias establecéronse uns procedementos de comunicación e a colaboración entre
a AXI e o Centro de Atención de Emerxencias
(CAE 112), para que ambos estean informados
de todas as emerxencias ou incidentes que poidan producirse nas instalacións e infraestruturas competencia da AXI, susceptibles de poñer
en risco á poboación, á seguridade viaria, aos
bens, á mobilidade dos cidadáns, ás subministracións estratéxicas ou ben ao medio ambiente
en Galicia, e que esixan a intervención de servizos externos de atención sanitaria, seguridade
cidadá, protección civil, extinción de incendios
e salvamento.

Mellora das estradas autonómicas
Menéndez deu a coñecer que hai
uns meses se analizaron as vías dunha
soa calzada que soportan maior tráfico e decidiuse implantar varias medidas de mellora, colocando carteis de
reforzo da sinalización e separando
de maneira física os sentidos de circulación separándoos con balizas cilíndricas no eixo do vial, exemplo disto
son a Vía de Alta Capacidade (VAC)
do Morrazo; VAC Brión-Noia; VAC
Goián-A Guarda; e as vías para automóbiles VG-4.2 (Saída 7-Cambados)
e VG-4.3 Cambados-Vilagarcía de
Arousa. Tamén é destacable o avance na tramitación do desdobramento
da Autovía do Morrazo, cuxa licitación
foi autorizada polo Consello da Xunta
de Galicia do pasado 26 de marzo.
A día de hoxe están en execución
6 actuacións en treitos de concentración de accidentes que suman máis
de 2 millóns de euros. Dende o ano
2011, e tendo en conta unicamente
os treitos que son de concentración
de accidentes despois do ano 2008,

a Axencia Galega de Infraestruturas
rematou 40 actuacións en Tramos de
Concentración de Accidentes (TCAs),
que supuxo mobilizar 64,5 millóns de
euros.
A AXI traballa para facer unha
campaña de seguridade viaria dirixida a nenos de educación primaria,
que vivan en zonas rurais e que van
andando ao colexio por ou preto de
estradas, neste sentido decidiuse que
a mellor maneira de chegar aos nenos é a través do colexio por medio
dos profesores. A Campaña vai incidir nas boas prácticas para camiñar ao
longo dunha estrada con seguridade
e para cruzar a estrada con seguridade. A previsión é que se desenvolva
no curso 2015-2016, podéndose repetir en cursos vindeiros.
O Plan de Seguridade Viaria de
Galicia 2011-2015 busca reducir o
ratio de mortos e feridos graves en
accidentes de tráfico por millón de
habitantes, de xeito que Galicia se sitúe ao redor da media española.

Cuarta xeración do Prius
Toyota desvela detalles técnicos
sobre a cuarta xeración de Prius,
con motivo da súa presentación
no Salón de Tokio. Dende o lanzamento
da 1ª xeración en 1997 o Prius mantivo a
súa condición de vehículo ecolóxico que
leva ao mercado valiosas innovacións e
tecnoloxías de última xeración. Os fitos
alcanzados polas tres primeiras xeracións
proporcionan unha plataforma impresionante sobre a que a 4ª xeración tratará
de chegar aínda máis lonxe, incluída a
previsión sen precedentes (da marca) de
mellorar a eficiencia nun 18%.

A pedra angular para crear o novo
Prius é a Nova Arquitectura Global de
Toyota, un concepto que posibilita melloras considerables da eficiencia, á vez
que ofrece unha plataforma para vehículos cun baixo centro de gravidade, o
que implica un nivel superior de calidade de condución, confort de marcha e
silencio, e un deseño máis dinámico e
intenso.
O novo Prius mantén o consolidado motor de gasolina VVT-i de 1.8 litros (98cv) montado no modelo actual,

pero os cambios na unidade levaron o
xa de seu elevado nivel de eficiencia térmica ata un valor líder no mundo dun
40%, unha cifra comparable á dun motor diésel. O propulsor eléctrico rende
72 cabalos.
Entre as principais melloras inclúese un sistema de refrixeración dual, que
reduce automaticamente o caudal do
refrixerante no motor para acelerar o
quentamento do mesmo, e a adopción
dun aceite de baixa viscosidade para reducir a fricción entre pezas móbiles.

Opinión >> Sprint Motor
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A que faltaba
A millonaria multa que podería afrontar o Grupo Volkswagen nos
Estados Unidos é a peor nova para o
sector da automoción en toda a súa
historia. Os 18.000 millóns de dólares
de posible sanción porían contra as cordas ó maior fabricante mundial. Son dos
que pensa que aínda é cedo para sacar
unha conclusión definitiva sobre este
caso porque opino que aínda vai ter un
longo percorrido procesual e de consecuencias económicas.
As explicacións por parte do Grupo
Volkswagen seguen sendo escasas.
Botarlle a culpa a un pequeno grupo
de empregados supón unha argumentación pouco consistente para un xigante como a compañía alemá. De que
grupo de empregados estamos falando? Actuaban pola súa conta? Con que
fin? É esencial que o novo presidente executivo, Matthias Müller, actúe
con transparencia nos próximos meses para aclarar este escándalo. Esa parece a única vía para que Volkswagen
recupere paulatinamente o prestixio

emilio blanco | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

perdido dende que se descubriu o
caso.
Porque unha das consecuencias xa
tanxibles deste escándalo é a perda de
confianza dos investidores no grupo empresarial. As fortes caídas de máis dun
30 por cento de Volkswagen na Bolsa de
Frankfurt demostran esta circunstancia.
Algo lóxico. Os mercados son moi sensibles e castigan severamente a calquera
empresa metida neste tipo de problemas.
Outra consecuencia é o efecto
contaxio sobre a industria alemá. De

momento, dende un punto de vista
dos valores de eficacia que tradicionalmente encarna. Dende o punto de
vista económico, é prematuro opinar
con rotundidade. Pero considero que
hai outra consecuencia máis próxima e
nada ventureira. Matthias Müller anuncia un proceso doloroso que leva consigo o aprazamento e cancelación dos
investimentos non esenciais. En España
están en xogo 4.200 millóns nas fábricas de Volkswagen en Navarra e na de
Seat en Cataluña, que suman 22.000
empregados.
Os empresarios galegos da industria
auxiliar xa empezan a inquietarse ante
as posibles consecuencias. Calquera recorte nas plantas españolas afectaralles
directamente e están preocupados. Os
dos concesionarios, ídem. Se xa é difícil vender un coche novo, a situación
é susceptible de poñerse máis brava.
Sería de treboada perfecta, se se descobre que outros grupos empresariais
tamén trucaron os motores. Alguén o
desbota?

Un prototipo de PSA percorre o traxecto
París-Burdeos en modo autónomo
Este mes un dos 4 vehículos autónomos de
PSA Peugeot Citroën realizou por autoestrada
o traxecto París-Burdeos para tomar parte no
Intelligent Transport Systems World Congress. O vehículo cubriu os 580 km de forma autónoma e sen intervención do condutor.
PSA presentou, no 22º ITS World Congress, o vehículo autónomo e os sistemas de comunicación Car to Car e
Car to infrastructure. Estes sistemas permiten crear unha
nova fonte de información para coñecer mellor a contorna do vehículo a través de datos proporcionados por
outros vehículos ou polas propias infraestruturas polas
que circula. O obxectivo é mellorar a seguridade dos
usuarios da estrada e reducir así o número de accidentes
mediante a anticipación ante certas situacións críticas.

Sentarse ao volante do novo Clubman
xa é posible grazas á realidade virtual
O
novo
Mini
Clubman, anticipándose á chegada ao mercado das súas
primeiras unidades este
outono, preséntase a si
mesmo en realidade virtual. Xa é posible gozar do
novo Clubman a través das
lentes de realidade virtual

de última xeración que
permite unha exposición
360º do vehículo. Trátase
dunha experiencia única
que permite a aqueles que
se acheguen o seu concesionario ser os primeiros
en descubrir como será
o Clubman antes do seu
lanzamento.
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A praza do Obradoiro foi testemuña dun
exitoso evento automobilístico

V Concentración de
Vehículos Históricos
Compostela Monumental
Cunha temperatura de verán a praza do Obradoiro
quedou asolagada por unha marea de “tolos dos
vehículos históricos”, propietarios, acompañantes,
afeccionados, turistas, curiosos... todos coincidiron,
paseando e facendo fotos, entre a auténtica
historia motorizada.
Un total de 132 automóbiles históricos, incluídos 5 autobuses e varias motos clásicas,
deron a nota de cor ao centro histórico de Compostela.
Máis de 22.000 persoas gozaron dunha Xornada de
Patrimonio que organizaron

conxuntamente a asociación
de comerciantes Compostela
Monumental e o Automóbil
Club de Galicia. As principais
capitais europeas organizaron
actos similares o mesmo día
para pór en valor o Patrimonio
Histórico Europeo.

Dous Renault Alpine da colección Manuel Caeiro

O concelleiro do Centro Histórico
de Santiago, Jorge Duarte, foi o
encargado de inaugurar o evento
Este belísimo Dodge foi unha das pezas máis admiradas

Este Hispano-Suiza,
perfectamente restaurado, podería levar de
excursión os turistas
hospedados no Hostal
dos Reis Católicos

Históricos >> Sprint Motor
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David Rodríguez, Manuel Paradela, Eduardo Otero e Luís Penido
(de esquerda a dereita) posan co Seat 1500 propiedade de Eduardo

O presidente do AVA de Pontevedra, Cristóbal Rivas, co seu impecable Citroën CX

Diethelm Lenze, ex presidente do Club Nacional Mercedes 123, posando xunto ao seu vehículo

Bienvenido
a Wanderlust.
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

Nuevo Audi Q3 desde 27.730 €*
Audi Q3 de 150 CV (110 kW). Emisión CO₂ (g/km): de 119 a 144.
Consumo medio (l/km) de 4,6 a 6,2.

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

#tieneswanderlust

* PVP recomendado para Península y Baleares para el Audi Q3 Attraction (IVA, impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional y plan PIVE 8 incluidos) para clientes particulares, empresas y autónomos que financien
a través de Audi Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de 25.000 € con una duración y permanencia mínima de la financiación de 48 meses, con mantenimiento gratuito 48 meses o 60.000 km.
Oferta válida hasta el 31/10/2015. Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC.

/audispain

PLAN

PIVE

INCLUIDO
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SsangYong
Tivoli
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O novo SUV compacto da marca coreana chega ao noso país trala
súa adquisición por parte do xigante indio Mahindra, o maior
fabricante mundial de tractores. Os seus novos propietarios
envorcáronse co seu deseño e, polo visto e “probado”, lograron
un produto totalmente novo, ben equipado, con calidade e
cuns prezos altamente competitivos. É o resultado de facer
as cousas partindo de cero, coa experiencia de moitos anos
fabricando automóbiles e todoterreos e cunha visión clara de
cales son as tendencias e preferencias do público á hora de
comprar un vehículo en tempos de crise.

Un SUV con estilo propio
■ Luís Rivero de Aguilar | Texto e Fotos
■ María Fdez. Zanca | Texto e Fotos

>> Sprint Motor

A compañía foi creada en 1954 en
Corea do Sur, sendo a máis antiga
do país. Comezou a súa actividade
fabricando o famoso Jeep Willys
para o exército norteamericano.
Nos anos 70 especializouse na fabricación de camións e vehículos
industriais. En 1986 pasou a especializarse en vehículos utilitarios e
todoterreos. Seis anos máis tarde
asinou un acordo con MercedesBenz para a fabricación de motores de gasolina e pouco despois
chegou a un acordo coa marca
alemá para producir propulsores diésel, chegando na actualidade a ocupar o primeiro posto
como fabricante de todoterreos
no país asiático. Logo de pasar a
ser durante un par de anos propiedade de Daewoo, en febreiro de

2011 SsangYong Motor Company
foi comprada polo grupo indio
Mahindra, entón cun plan moi
ambicioso consistente en lanzar
un novo modelo por ano ata 2010,
data na que a empresa coreana
comeza a dar pingües beneficios
ao seu novo propietario. Aí están
vehículos moi apreciados en todo
o mundo como o Musso e o Kyron,
que hoxe xa son historia; tamén
hai que subliñar a boa acollida no
mercado dos modelos Actyon,
Rexton, Rodius e Korando, que
aínda compiten hoxe en dureza e
fiabilidade polas nosas corredoiras e estradas. SsangYong Motor
Company dispón de 1.300 concesionarios en 106 países e exporta
máis do 60 por cento da súa produción. En Europa leva vendidos

17

case 250.000 vehículos e dispón
dunha xigantesca central de recambios en Holanda. Con este
novo modelo, SsangYong espera
vender sobre as 3.000 unidades ao
ano no noso país.
A unidade probada nesta
ocasión foi o modelo Tivoli G16
4x2 Limited, con motor de gasolina de 128 cabalos, cedido
por Compostela Automotriz,
novo concesionario da marca en
Santiago de Composteal, situado
no polígono do Tambre, vía Isaac
Peral. Conducir este SsangYong
circulando por estrada (e algunha corredoira) camiño de Cedeira
foi un auténtico pracer. O lugar da
costa galega e o Tivoli se prestaban para facer a nosa reportaxe
fotográfica.
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A capacidade da freada, con discos nas catro rodas, amósase potente e efectiva

Deseño e interior
Este modelo ten un aspecto robusto que chama poderosamente a atención. Os enxeñeiros coreanos deseñaron un todocamiño moderno e cun look actual que
enseguida engancha. Dá a impresión de que se envorcaron en facer un vehículo práctico, económico, forte,
innovador, cómodo e bastante espazoso. Gustounos especialmente a parte traseira, cunha imaxe moi a ton
coas novas tendencias no deseño destes pequenos SUV
do segmento B. A parte dianteira é tamén moi actual,
destacando en primeiro plano o logotipo da marca e uns
faros rasgados que lle dan certa agresividade. O lateral vai dende a liña do capó subindo aos poucos, cunha
agradable impresión de dureza e axilidade ao mesmo
tempo. Unha combinación moi atractiva de liñas rectas e curvas, xogando coas cores e cuns pasos de roda
moi marcados que lle confiren un aspecto musculoso.
Chama a atención o salpicadeiro, cun deseño moi
agradable e con fácil acceso a todas as funcións. O cadro
de instrumentos ten dúas grandes esferas que se poden personalizar segundo as preferencias do condutor.
Segundo o estado de ánimo do piloto, pódese elixir entre seis cores distintas para dar un ton máis persoal ao
cadro: branco, azul claro, amarelo, vermello, azul índigo ou negro. Co acabado Limited dispón dunha pantalla táctil de sete polgadas con navegador, dende onde
se pode controlar as diferentes funcións. Tamén dispón

dunha entrada HDMI para poder conectar á pantalla un
dispositivo portátil.
O axuste é bo, os materiais correctos e os asentos
suxeitan o corpo con eficacia. Os materiais usados son
de boa calidade e dende o posto de condución tense a
sensación de dominar en todo momento o vehículo, con
moi boa visibilidade cara adiante e os laterais, con toda
a información sobre os consumos, velocidade e aproveitamento máximo da caixa de cambios, controlando
aos que veñen por detrás e cun confort de marcha impresionante nun habitáculo silencioso, xa que o motor
nótase pouco; digamos que non molesta. Hai diversos
ocos para depositar pequenos obxectos e é de agradecer
que a guanteira teña un tamaño respectable, ideal para
gardar unha tablet ou un ordenador portátil King size.
Os asentos dianteiros están moi ben deseñados,
son cómodos e de fácil acceso, xa que o ángulo de
apertura é grande e teñen unha suxeición lateral sorprendente. Por certo, en Corea estes asentos gañaron o
premio á ergonomía, e nótase (e agradécese) bastante.
A suspensión facilítanos unha condución áxil e cómoda.
Detrás hai sitio para tres persoas, con suficiente espazo para as pernas, e un bo maleteiro (o máis grande da
súa categoría) para cargar a equipaxe de toda a familia.
Para un maior confort dos pasaxeiros dianteiros, como
opción pódese instalar un sistema que quenta ao mesmo tempo os asentos e o volante. Os respaldos traseiros

son abatibles en 60/40, ampliando así en caso de necesidade a capacidade do maleteiro. Cabe destacar que o
túnel de transmisión non alcanza os cinco centímetros
de altura, polo que a ocupación das tres prazas traseiras é bastante cómoda cun chan bastante plano. Como
detalle dicir que os asentos traseiros pódense reclinar
ata 27,5 graos.

Motorizacións
Dous novos motores da firma coreana, un de gasolina e o outro diésel
moven o novo Tívoli. O propulsor de gasolina, con distribución variable e inxección directa (128 cabalos de potencia),
vai asociado a unha caixa de cambios de
seis velocidades. Ten 1.597 centímetros
cúbicos de cilindrada e desenvolve unha
velocidade máxima de 181 km/hora.
Consume 8,6 litros por cada 100 quilómetros percorridos en cidade, en estrada baixa a 5,5 litros. Circulando por
autoestrada lévase ben, aínda que á hora
de adiantar ou subir unha costa prolongada, enseguida hai que pasar a unha
marcha máis curta para que colla brío.
É o que teñen os novos propulsores
que, con tal de baixar as cifras de consumo, perden a forza e o empurre que ás

rodas, o consumo extraurbano elévase
a 4,9 litros.
Estas motorizacións dispoñen dunha transmisión manual de seis velocidades que están equipadas cun indicador,
situado no cadro de instrumentos, que
che indica o momento óptimo para facer
o cambio de marcha co fin de maximizar
o aforro de combustible.
O salpicadeiro ten un deseño moi agradable, cun fácil acceso a todas as funcións

veces se necesita. Este motor está concibido especialmente para unha condución tranquila, sen sobresaltos. Unha vez
collido o “tranquillo” a marcha faise suave e levadeira.
O novo motor diésel de última
xeración, cun turbo-compresor de

xeometría variable, alcanza unha potencia de 115 cabalos. Alcanza unha
velocidade máxima de 172 km/h e reduce o consumo en estrada a 3,9 litros por cada 100 quilómetros coa
caixa manual de seis velocidades. Co
cambio automático e tracción ás catro

Os asentos
dianteiros son
cómodos e teñen
unha suxeición
lateral sorprendente

>> Sprint Motor
Equipamento
O novo SsangYong Tivoli preséntase con tres acabados: Line, Premium e
Limited. Co equipamiento Line dispón,
entre outros, de climatizador manual,
dirección intelixente Flex Steer, volante
multifunción e axustable en altura, ordenador de a bordo, control de cruceiro,
sistema audio con MP3, seis altofalantes,
porto USB, indicador de cambio de marcha, iluminación en chave de contacto,
alarma antirroubo, bloqueo electrónico
da dirección, bloqueo de portas automático, repousabrazos dianteiro, cuberta de maleteiro, parasoles con espello de

cortesía, lamias de aceiro de 16 polgadas,
cadro de instrumentos Supervision, retrovisores exteriores eléctricos e calefactables, luz diurna tipo Led, luces de freado
e terceira luz de freo tipo Led, dobre airbag dianteiro, airbags laterais, airbag de
cortina, ABS, repartidor de freada, sistema de asistencia á freada, programa
electrónico de estabilidade, sistema activo antienvorco, axuda de arrinque en
costa, control de tracción, sistema de
control da presión dos pneumáticos e
anclaxes Isofix.
No acabado Premium hai que lle
engadir: sistema traseiro de axuda ao
aparcamento, chave pregable con mando a distancia, tapizaría mixta en coiro

e tecido, repousacabezas regulables en
altura, asento do condutor axustable en
altura, spoiler traseiro, cristais tintados e
faros antinéboa dianteiros.
E no acabado Limited hai que lle
agregal: climatizador automático, navegador con pantalla táctil de sete polgadas, entrada HDMI, cámara de visión
traseira, sensor de chuvia e luces, limpaparabrisas Aero Blade, volante e pomo
da panca de cambios en coiro, paneis das
portas acabados en símil de aceiro inoxidable, lamias de aliaxe de 18 polgadas,
retrovisores exteriores pregables electricamente con intermitente Led integrado,
acabado da carrozaría bi-ton e airbag de
xeonllos no posto do condutor.
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Medidas
Con 4,202 metros de longo ten
o tamaño ideal para percorridos urbanos. Ten uns poucos centímetros
máis que o Renault Captur (4,122) ou
o Nissan Juke (4,135), os seus máis directos competidores. A distancia mínima ao chan é de 167 cm. o que fai que
o ángulo de ataque para superar desniveis na súa parte dianteira sexa 20.5,
o ángulo ventral ponse en 17 graos e o
ángulo de saída chega aos 28º.
O maleteiro, dos máis amplos da
súa categoría, ten unha capacidade de
423 litros coa bandexa posta. O Captur
ten 377 litros de capacidade e o Juke
354. Sen a bandexa e cos asentos de
atrás abatidos a capacidade de carga
crece ata os 1.115 litros.

A destacar

Relación
calidade/prezo
Equipamento
Confort de marcha
Habitabilidade e
maleteiro

Dinámica
No asfalto o comportamento é bo,
cunha suspensión tirando a dura sensible ao estado da estrada e cunha dirección eléctrica que pode adoptar, como
indicamos máis adiante, ata tres tipos
de condución, segundo as preferencias
do condutor. Os muelles controlan a estabilidade e transmiten a sensación de
agarre á estrada. É un coche que se move
con axilidade e que se controla bastante ben. Sexamos claros! non está feito
para correr nin para dar fortes aceleróns,
senón que está deseñado para gozar da
viaxe en estrada e con pracenteiras saídas do asfalto grazas á tracción ás catro
rodas. Nas corredoiras pode facer auténticas delicias, dentro duns límites. O
cambio de marchas en liñas xerais funciona ben, con suavidade, aínda que na
unidade probada reducindo a segunda
faciámolo cunha certa resistencia da
panca. Seguramente, co uso habitual as

engranaxes irán axustándose e estes pequenos detalles vanse corrixindo.
Tamén é bastante acertada a capacidade da freada, que se nos mostra
como potente e efectiva con discos nas
catro rodas.
O novo Tívoli dispón de versións 4x2
e 4x4. Con tracción ás catro rodas, segundo as necesidades, pódense seleccionar
tres opcións: 2WD con tracción dianteira para condicións normais de estrada;
4WD para cando se necesita maior tracción (neste caso o sistema entrega par

O maleteiro,
dos máis amplos da
súa categoría, ten
unha capacidade de
423 litros

ao eixe traseiro) e 4WDLOCK con bloqueo
do diferencial central por se se necesita
máxima adherencia.
Para axudar á condución trae de serie
o sistema de arrinque en costa, o que se
fai moi cómodo, sobre todo, para os torpes e o sistema Star/Stop, que apaga o
vehículo cando nos detemos ante nun semáforo, acendéndose automaticamente
ao pisar o embrague para engranar a primeira marcha. Tamén para facilitar a condución (como indicamos anteriormente)
incorpora o sistema Flexsteer, que permite modificar a dureza da dirección a
gusto do condutor. Hai tres modalidades
de condución, Comfort, Normal e Sport.
En resumo, o novo Tívoli é un crossover bastante amplo, ben equipado, cun
deseño moi actual, de baixo consumo e
cun prezo bastante axustado. Ten cinco
anos de garantía cun límite de 100.000
quilómetros, algo do que non poden presumir moitos automóbiles Premium.

Detrás hai
sitio para tres persoas,
con suficiente espazo
para as pernas
PREZOS

O novo SsangYong Tivoli atópase á venda no novo concesionario SsangYong de
Santiago de Compostela, Compostela
Automotriz, cos seguintes prezos (válidos ata o 31 de decembro)
Gasolina
G-16 128cv 4x2 LINE	
G-16 128cv 4x2 PREMIUM	
G-16 128cv 4X2 LIMITED	
Diésel
D16T 115cv 4x2 PREMIUM	
D16T 115cv 4x4 PREMIUM	
D16T 115cv 4x2 LIMITED AUT.
D16T 115cv 4X2 LIMITED	
D16T 115cv 4x4 LIMITED AUT.
D16T 115cv 4x4 REDE EDITION AUT.

14.650 €
16.500 €
18.500 €
18.000 €
20.000 €
21.500 €
20.000 €
24.500 €
24.500 €
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Sprint Motor >> Mobilidade

A penetración do coche eléctrico no noso país é moi baixa

A mobilidade eléctrica melloraría
a nosa calidade de vida
Expertos en mobilidade urxen un plan integral
■ redacción | Texto
■ uxía queiruga | Infografía

Os coches eléctricos son, polo momento, unha grande alternativa para
movernos sen contaminar. Segue faltando un impulso decidido, como dicimos
no Editorial deste número, por parte de
todos os actores implicados no tema.
Precisamente hai unhas semanas representantes do sector destacaron, no
Foro Nissan da Mobilidade Sostible, a
necesidade de desenvolver un plan de
fomento do vehículo eléctrico que permita incrementar a penetración desta
tecnoloxía, que actualmente representa un 0,11% do total do sector da automoción no noso país, cifra que se atopa
lonxe das cotas de Noruega, país líder
na implementación do vehículo eléctrico, onde supera o 14%.
A concienciación e cooperación público-privada e o compromiso social co
vehículo eléctrico son importantísimos
para mellorar o medio natural e ter unha
maior calidade de vida nas nosas cidades, entre outras cousas, diminuíndo
decibeles do tráfico rodado e con cero
emisións contaminantes. A condución
tranquila e silenciosa dos modelos de
cero emisións redunda, ademais, no benestar dos usuarios.
“Para mellorar a calidade do aire e dar
resposta ao grave problema medioambiental que anfrontan as grandes urbes
necesitamos incrementar a presenza de
modelos eléctricos nas cidades do noso
país. O vehículo eléctrico permite garantir a alta demanda de mobilidade que
ten a sociedade actual e, á súa vez, dar
resposta á contorna e o medio ambiente”, apuntou Marco Toro, conselleiro director xeral de Nissan Iberia.
A actuación integrada para o impulso da tecnoloxía de cero emisións proposta durante o encontro inclúe diversas
áreas de actuación. A primeira é a dos incentivos á compra e ao uso, que subvencionen os modelos dunha forma estable

A moto reduce o tempo
de desprazamento
e ofrezan vantaxes aos condutores que
opten por esta tecnoloxía con descontos
nos impostos e gratuidade nas zonas de
pago, entre outros.
O segundo ámbito é o da ampliación da infraestrutura de carga, en especial da tecnoloxía de carga rápida,
pois é importante que a sociedade deixe de ver a autonomía como un problema e que dispoñan do máximo número
de puntos nos que poder cargar o 80%
da batería nuns 30 minutos. Os elevados custos asociados á infraestrutura de
carga fan esencial o apoio e compromiso da Administración, tanto na instalación como na posterior operación dos
puntos. Hai que subliñar que a autonomía dos vehículos eléctricos se está ampliando aos poucos; na actualidade xa
alcanza os 250 quilómetros nos modelos
convencionais de serie.

A cota de mercado
en Noruega do vehículo
eléctrico supera un 14%, en
España é dun 0,11%

No noso país pérdense
5.500 milones de
euros en atascos
■ antón pereira | Texto
■ uxía queiruga | Infografía

O 45% dos habitantes de cidades de
máis de 20.000 habitantes asegura ter problemas de mobilidade.
A Asociación Nacional de Empresas do
Sector de Dúas Rodas (Anesdor), asegura
que as conxestións de tráfico supoñen a
perda de 5.500 millóns de euros e de 420
millóns de horas ao ano aos españois. A entidade destaca a importancia de elixir un
medio de transporte adecuado para cada
desprazamento, unha elección en que esta
asociación considera que a moto constitúe
a mellor alternativa para curtas distancias,
as máis frecuentes nos desprazamentos
diarios.
Dende o punto de vista ambiental, a
moto contamina menos; segundo diversos estudos, coa substitución dun 9% do
actual parque de automóbiles por motos
conseguiríase unha redución dun 4% das
emisións totais de óxido de nitróxeno e dun
7,3% das de dióxido de nitróxeno.
O vehículo de dúas rodas reduce así
mesmo o tempo de desprazamento entre un 50 e un 70% en comparación a un
turismo, e permite tamén unha maior fluidez do tráfico, xa que ocupa tres veces
menos espazo que un automóbil en circulación. Esta asociación apunta outros
aspectos positivos da motocicleta na mobilidade, como o menor custo de adquisición e mantemento, ou a facilidade á hora
de aparcar.

Mobilidade >> Sprint Motor
O secretario xeral de Anesdor, José
María Riaño, asegura que “existen argumentos contundentes para apostar pola
moto como unha opción de mobilidade
mediante a cal reducir o agravio económico e a perda de horas que provocan as
conxestións de tráfico nas nosas cidades.
Pero, ademais do labor que levamos a cabo
dende a nosa asociación para concienciar
sobre estas vantaxes, é necesario o apoio
e a complicidade da Administración”. Neste
sentido, Riaño apuntou que “o Goberno
ten que facilitar a renovación do parque
de motocicletas, por exemplo, mediante
unha revisión do marco fiscal, ou ben optimizar o actual mecanismo de obtención
de permisos, que resulta en moitos casos
disuasorio”.
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Holanda é un bo exemplo da mobilidade que proporciona a bici

O sector da bicicleta segue medrando
En 2014 vendéronse un 5,24% máis
de bicis que no ano anterior
■ redacción | Texto

A bicicleta é un medio
de transporte moi estendido nalgúns países europeos, Holanda por exemplo,
algo que non ocorre no
noso país. Así e todo, as
vendas soben, un dato positivo que pode favorecer a
implantación deste vehículo como unha alternativa de
mobilidade urbana, sobre
todo coa introdución cada
vez máis exitosa da bicicleta eléctrica.
A Asociación Nacional
de marcas do sector do
ciclismo (AMBE) presentou o segundo estudo de
mercado “As cifras do sector da bicicleta 2014”.
O estudo revela que
en 2014 se venderon case
un millón cen mil bicis cun
volume de facturación de
490 millóns de euros, o

que representa un 36,2%
do total de facturación do
sector do ciclismo, que
no seu conxunto alcanza
a cifra de 1.354,5 millóns
de euros a maior porcentaxe (23,07%) entre todas
as disciplinas deportivas,
por encima de deportes
tan mediáticos e populares como o fútbol.
Das 1.088.548 bicicletas vendidas no noso país
en 2014, un 48% corresponderon á modalidade de
montaña, mentres que un
36,43% concentróunas a categoría de nenos. Mención

especial para as eléctricas
que, malia partir con cifras
aínda baixas (17.655 unidades vendidas), obtiveron o
maior crecemento porcentual (76,20%) no último ano.
Este aumento está en consonancia cos datos doutros
mercados europeos que tamén están experimentando
fortes crecementos, onde
destaca o mercado alemán
que en 2014 alcanzou a cifra
de 480.000 bicicletas eléctricas vendidas. Deste xeito,
España tamén inicia a senda
de forte crecemento deste
tipo de bicicletas.
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Sprint Motor >> Retro-visor

80 anos imbatible
no seu récord

Citroën Petit Rosalie
Cada un dos coches que
traemos a este Retro-Visor
foi significativo por algo;
máis grande ou máis pequeno, e destes feitos nútrese a
historia do automobilismo,
que está chea de fazañas, de
pequenos fitos, de marcas
que se baten, de metas que
se superan por primeira vez
e que quedan para a posteridade. A comezos do século
XX, a automoción tiña unha
dose importante de aventura e moito terreo aínda por
explorar porque se estaban
dando os primeiros pasos
para erguer o que hoxe coñecemos como unha grande industria.
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ sPRINT MOTOR | Fotos

No caso da casa francesa
Citroën, tal e como contan fontes da mesma, vivíronse grandes aventuras nesta época e
acadáronse enormes retos. Un
destes desafíos ten como protagonista á Petit Rosalie, un
Citroën 8cv de serie, con catro
cilindros e 1400cc, que bateu
tódalas marcas de resistencia.
Así que o primeiro Retro-Visor
do outono comprácese en darlle cabida a un coche que pode
presumir de ser único en algo
porque ninguén o deu superado: facer 300.000 quilómetros sen parar e sen inmutarse.
E a marca bateuna nos anos 30
do século XX cando a industria
do automóbil e tamén a auxiliar
tiñan tanto camiño por percorrer que os desafíos desta índole
conseguían situalas no mercado
e na mente dos condutores. Así
foi como se uniron nun proxecto
de competición para facer historia. E fixérono nun momento,
tamén historico, porque a década dos 30 é a do triunfo de
Hitler en Alemaña, a da Guerra
Civil en España e a Ditadura de
Salazar en Portugal e tamén
a década da crise económica
mundial posterior ó Crack do
29. A carón do negativo, avances como o descubrimento de
Plutón, a apertura do Empire

“Rosalie” é a forma popular coa que se coñecen os modelos de Citroën da década de 1930: o 8CV, 10CV e o 15CV (na foto o 10CV)

State de Nova Iorque, a creación de Guernica por Picasso
ou a estrea de Branca de Neve e
os sete ananiños de Disney compartiron etapa cos protagonistas “vintage” deste número.

A presentación da serie
En xaneiro de 1932, Citroën
presenta no Salón de París a serie “Rosalie”, que inclúe tres modelos: o 8CV, o 10CV e o 15CV.
Con todo, o nome non xorde
no bautismo inicial, senón a
raíz das probas de resistencia
nas que participaron os modelos e que lle deron fama en
boa parte do mundo.O Citroën
8CV de 1.400cc e o 10CV, de
1.800cc, con bloques de catro cilindros reemprazan ao
C4, mentres que o 15CV, de
2700cc, cun motor de seis cilindros, sucede ao C6. Os tres
novos modelos da marca incorporaban o propulsor flotante
que previamente equipaban os
C4G e C6G. Trátase dunha innovación que concibe o mesmo
André Citroën coa idea de que
o motor filtre as vibracións interpoñendo, entre a mecánica
e o chasis, uns bloques elásticos de caucho. De aí vén a denominación de “flotante”.

sobre o que non se realizaron
modificacións relevantes para
adaptalo á carreira, presentouse para tomar a saída no autódromo de Montlhéry, situado
na rexión de Illa de Francia, a
uns trinta quilómetros ó sur
de París. O cambio máis importante, cómpre salientalo,
transformouno nun monopraza. Ó seu mando situábase un
equipo conformado por seis
pilotos que facían quendas de
cinco horas e, ata o momento

de finalizar o reto, viviron por
e para conducir o coche porque estiveron dedicados en
corpo, alma e horas a superar
este desafío. O obxectivo inicial
do equipo era superar a barreira dos 25.000 quilómetros sen
fallos mecánicos pero o bo estado do automóbil e a ilusión
e forza dos pilotos, animou a
tentar unha xesta aínda maior.
Primeiro cos 75.000 e logo cos
100.000 e así foi como, 134 días
despois da saída, e baixo todo

A grande xesta
O 8CV terá a honra eterna
de ser o protagonista dunha
das grandes fazañas do automobilismo da primeira metade do século XX. O 15 de marzo
de 1933, este Petit “Rosalie”,

O Citroën Petit Rosalie
bateu 296 marcas internacionais: 133 de duración e
57 de distancia (na foto o
8CV Roadster)

Retro-visor >> Sprint Motor
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O 8CV
percorreu, co seu
pequeno motor,
300.000 quilómetros
sen deterse durante
134 días
tipo de condicións meteorolóxicas, o Petit Rosalie bateu os
300.000 quilómetros a unha
media de 93km/h, dando voltas ao circuíto, e sen pausas,
agás as lóxicas paradas para
repostar e cambiar os pneumáticos. Estivo rodando desde
o 15 de marzo de 1933 e ata o
27 de xullo, en xornadas completas, cos seus días e as súas
noites, instaurando unha marca que quedou, de momento,
nesa cifra dos 300.000. Non sabemos se o señor Citroën, don
André, era consciente ou non
da magnitude da fazaña que
acababa de superar o automóbil nacido baixo a súa batuta
pero, a sabendas diso ou non,
ofreceu tres millóns de francos a quen lograse superar
esta marca. O que sabemos de
certo é que ninguén aceptou
o seu convite, polo momento.

“Coleccionista” de marcas
Se é certo iso que se di
de que o destino está escrito
cando nacemos, parece que
o do Petit Rosalie era pasar a
formar parte da historia, por
unhas razóns ou por outras,
porque esta serie de Citroën
non escatimou en esforzos á
hora de afrontar aventuras e
de superarse. Así, tal e como
figura nas bases de datos da
casa francesa, ao longo da súa
vida, a gama acadou 296 marcas, entre elas 133 de carácter
internacional relacionadas coa
duración de tramos; 57 marcas
internacionais de distancia que

En xaneiro
de 1932, Citroën
presenta no Salón
de París a serie
“Rosalie”

O obxectivo inicial do equipo era superar a barreira dos 25.000 quilómetros sen fallos mecánicos

se moven nun rango de entre
os 4.000 e os 300.000 quilómetros; 78 mundiais de tempo de
traxectos e 28 marcas mundiais
de distancia nunha marxe que
se sitúa entre os 140.000 e os
300.000 quilómetros.

as prestacións e características
dos seus vehículos, especialmente no referido á fiabilidade, xa lles permitían poñelos
en situacións extremas para
observar como respondían.

A influenza dos
novos produtos

Podería pensarse que
logo de poñer no mercado
unha serie de vehículos que
pareceron nacer para pasar
á historia e superar distintos
obstáculos, a ambición da
casa francesa habería relaxarse, pero non. Despois se situarse nun lugar de referencia

En calquera caso, detrás
desta xeira de marcas por bater agóchase o impulso dado a
este tipo de competicións por
parte de determinadas marcas
que querían promover os seus
produtos. É o caso da compañía Yacco de fabricación de
aceites lubricantes; unha das
primeiras en ofrecer aceites
con aditivos. Ante o descoñecemento deste tipo de artigos
por parte dos consumidores, a
empresa organizaba demostracións en vivo, aproveitando
eventos relacionados co motor. Pode dicirse que Yacco,
que co engadido de aditivos
quería mellorar o rendemento
dos motores daquela época,
foi un dos primeiros “mecenas”
deste tipo de actividades, xa
que quería facer unha carreira
de resistencia para demostrar
á súa clientela que cos seus
aceites, os motores duraría
moitos quilómetros máis que
cos da marca da competencia.
No mundo do automobilismo recoñécese a importancia
destas probas como auténticos test de resistencia para
poñer a proba as mecánicas
e a tecnoloxía, algo que nos
anos trinta era difícil de imaxinar. Con estes ensaios as casas
automobilísticas melloraban

E despois que?

Cartel conmemorativo da fazaña

no sector, o camiño tería que
seguir in crescendo, por iso
a gama das “marcas”, o 8CV,
10CV e 15CV, foi o paso previo ao nacemento dun dos
modelos míticos de Citroën:
o Traction Avant. O fundador sabía que para superar
o éxito comercial dos modelos anteriores habería que dar
un golpe na mesa e decidiu
contratar a André Lefebvre e a
Flaminio Bertoni que crearon
o que se convertería nunha
das iconas da marca. A aposta, novamente, saíulle ben ao
señor Citroën.
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Calendario
2015
de probas NOVEMBRO
DATA

PROBA

ESPECIALIDADE

LUGAR

PROVINCIA

PAÍS

1 de novembro

Cto. Galego de Trial -Culleredo

Trial

Culleredo

A Coruña

España

1 de novembro

Cto. España Velocidade - Xerez

Velocidade

Circuíto de Xerez

Cádiz

España

1 de novembro

Copa de España Enduro Infantil

Enduro

Olerdola

Barcelona

España

1 de novembro

G.P. México F1

F1

Circuíto Hermanos Rodríguez

México

1 de novembro

G.P. Turismos Tailandia

Mundial Turismos

Circuíto Chang Buriram

Tailandia

1 de novembro

Copa España Clásicas Navarra

Velocidade

Los Arcos

Navarra

España

7 de novembro

Cto. España Enduro - Igualada

Enduro

Igualada

Barcelona

España

7-8 de novembro

Cto. España Rallys de Terra - Málaga

Rally

Málaga

Málaga

España

8 de novembro

G.P. Valencia Moto GP

Mundial Motos

Circuíto Ricardo Tormo

Valencia

España

8 de novembro

Cto. España Quadcross - Lleida

Quadcross

Almenar

Lleida

España

8 de novembro

Copa España Motocross Clásicas - Guadalajara

Motocross

Yunquera de Henares

Guadalajara

España

12-15 de novembro

Rally de Gran Bretaña

Rally

Gran Bretaña

14 de novembro

Cto. España Rally TT - Valencia

Rally TT

Enguera

Valencia

España

14-15 de novembro

VII Autocross Xacobeo

Autocross

Santiago de Compostela

A Coruña

España

14-15 de novembro

XV Rally Cidade Villafranca

Rally

Villafranca

Badaxoz

España

14-15 de novembro

Cto. España Rally Asfalto - Madrid

Madrid

Madrid

España

14-15 de novembro

IX Rexional Moucho do Condado

Comarca do Condado

Pontevedra

España

15 de novembro

Cto. Galego Enduro - Sober

Rally
2ª categoría e
outros eventos
Enduro

Sober

Lugo

España

15 de novembro

G.P. Brasil F1

F1

Circuíto de Interlagos

Brasil

15 de novembro

Copa España Trial Clásicas - A Rioxa

Trial

A Rioxa

España

15 de novembro

Cto. España Trial - Cal Rosal

Trial

Cal Rosal

Barcelona

España

15 de novembro

Cto. Españ Velocidade - Valencia

Velocidade

Circuíto Ricardo Tormo

Valencia

España

21-22 de novembro

II Rallymix Barbadás

Rallymix

Barbadás

Ourense

España

22 de novembro

Cto.Galego MX65 MX85 Arteixo

Motocross

Arteixo

A Coruña

España

22 de novembro

Cto. España Cross Country - Navarra

Cross Country

Ancín

Navarra

España

22 de novembro

G.P. Turismos Qatar

Mundial Turismos

Circuíto de Losail

Qatar

28 de novembro

G.P. Abu Dabi F1

F1

Circuíto de Yas Marina

Abu Dabi

28 de novembro

Copa Galega Trial Clásicas - Vilagarcía

Trial Clásicas

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

España

28 de novembro

Copa Galega Trial Infantil - Vilagarcía

Trial Infantil

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

España

28-29 de novembro

IV Ourense Ribeira Sacra

Rally

Ribeira Sacra Ourensá

Ourense

España

29 de novembro

Cto. Galego de Trial - Vilagarcía

Trial

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

España

La actualidad de Compostela

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

Gran Bretaña

Seguridade >> Sprint Motor

25

Un hábito perigoso que hai que desterrar

Un vulto solto no interior do coche
pódese converter nun proxectil
■ antón pereira | Texto ■ mª fdez.zanca | Foto

Segundo un estudo da
marca Volkswagen sobre os
hábitos dos españois ao organizar a equipaxe, un 47 por
cento dos usuarios admite levar obxectos soltos no habitáculo do coche, e só un 29,6
por cento usa todos os espazos
portaobxectos ou bandexas
interiores.
Por outra banda, un 30,6
por cento afirma que cando
sae de vacacións abate algún
dos asentos do seu automóbil, o que contrasta co feito de
que no 94 por cento deste tipo
de viaxes no vehículo van 3 ou
máis persoas. Outra das tácticas habituais é retirar a bandexa superior na parte traseira
(24,5% dos casos) para gañar
espazo de carga.
Demóstrase así que a equipaxe ocupa un lugar importante dentro do interior do
habitáculo cando viaxamos,
un hábito que pode resultar perigoso se non vai ben
suxeito.
Un obxecto pode chegar
a adquirir un peso equivalente de ata 50 veces a súa masa
en caso dunha freada forte,
saíndo disparado e poñendo

en perigo a integridade dos
ocupantes.
A colocación da equipaxe
dentro do maleteiro tamén
pode xogar un papel importante na seguridade na viaxe,
colocando na parte inferior e
no centro os obxectos máis
pesados e aos lados o máis
liviáns. O 52,2 por cento dos
condutores do noso país usa
esta técnica de colocación á
hora de organizar o seu maleteiro, que favorece que o centro de gravidade do automóbil
sexa o máis baixo posible favorecendo a estabilidade durante a viaxe.
Doutra banda, os elementos adicionais para levar
máis equipaxe non son especialmente populares, e só un
14,3% dos condutores usa a
baca para o teito, e un 3 por
cento remolque.
Outra das afirmacións dos
condutores, segundo este estudo, é que a maioría (84%)
levan cousas “por se fosen
necesarias” que logo nunca utilizan, como adoita ser
a roupa de abrigo, o paraugas, as zapatillas de correr...
Un consello recomendable

Os nenos de menos de 135 cm de altura
deberán viaxar nas prazas traseiras

A equipaxe debe situarse “toda” correctamente no maleteiro

tanto para viaxar máis seguros, como para aforrar combustible na viaxe é facer
unha última revisión do que
se leva e tratar de eliminar o
innecesario.
O máis curioso é que, ademais de confesar que se levan cousas que non se usan,
o 65 por cento dos usuarios
admite, que se puidese, levaría aínda máis artigos na súa
equipaxe.

A Dirección Xeral de
Tráfico (DXT), dá unha serie
de consellos sobre a colocación da equipaxe.
1. Non levar obxectos soltos.
2. Usar os compartimentos
interiores.
3. Eliminar o innecesario.
4. Se fai falta, acoplar unha
baca.
5. Os vultos máis pesados serán os primeiros que carguemos no maleteiro.

■ Redacción | Texto

artigo establécense tres excepcións. Os nenos poderán viaxar
diante cando as prazas traseiras
xa estean ocupadas por outros
menores de idade desa altura,
cando non sexa posible instalar
todas as cadeiriñas necesarias
ou no caso de que sexa un vehículo de só dúas prazas.
Os sistemas de retención infantil teñen que estar homologados e instalaranse no sentido da
marcha ou no contrario segundo as instrucións do fabricante.
A multa por incumprir a obriga de utilizar as sillas infantís e o
cinto de seguridade nun coche é
de 200 euros, ao que se engade
a retirada de 3 puntos do carné
de conducir.

Dende o día un deste mes,
un decreto do Goberno prohibe que os nenos que midan
1,35 metros ou menos viaxen no
asento dianteiro do vehículo co
seu correspondente sistema de
retención infantil. Deberán facelo na parte traseira do vehículo.
O pasado mes de xullo,
o Goberno aprobou un Real
Decreto que modifica o artigo
117 do Regulamento Xeral de
Circulación, no que se regula
todo o relativo ao uso obrigatorio de cintos de seguridade e
dispositivos de retención para
nenos nos vehículos.
Na modificación realizada
no pasado mes de xullo deste
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A aposta das cidades por promover as rutas a pé

Camiñando
ó cole
■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ VARIOS | Fotos

Ir andando ó colexio como se
facía en tempos non tan afastados
volve estar de moda. Agora a
razón non é que non haxa coche
nas casas, senón que se trata máis
ben de non empregalo a diario
para evitar a contaminación e o
tráfico excesivo, especialmente
nas zonas escolares. Pero a
idea vai máis alá porque tamén
quere fomentar a autonomía e
independencia dos cativos e con
isto axudar na conciliación da vida
familiar e laboral e mesmo, indo
un paso máis adiante, preténdese
humanizar as rúas enchéndoas
de persoas e baleirándoas de
automóbiles. É unha iniciativa
que se enmarca nos proxectos de
cidades máis humanas, sostibles,
con transportes alternativos e
protectoras co medio ambiente.
En Galicia hai trazadas diversas
sendas escolares e a tendencia vai
a máis.

Camiños seguros na Coruña
O proxecto nace no ano 2013 do consenso de toda a comunidade educativa
dos centros: dirección, ANPAS, alumnado
e coa colaboración de Stop Accidentes. O
obxectivo é facer da Coruña unha cidade
máis saudable, segura e con maior calidade de vida. Na actualidade, participan seis
centros de Ensino Infantil e Primaria e son
arredor de 300 nenas e nenos de entre 8 e
12 anos, acompañados de persoas adultas,
os que van camiñando ó colexio polas 25
rutas habilitadas. Namentres, o Concello
traballa na súa ampliación porque hai varios centros máis interesados en sumarse
á iniciativa.

O impulso da DXT
O proxecto “Camiño
Escolar Paso a Paso” da
Dirección Xeral de Tráfico
expón unha visión global dos aspectos necesarios para a posta en
marcha de rutas escolares que permitan que os
nenos poidan desprazarse de maneira autónoma
para favorecer a mobilidade saudable, sostible
e segura.
Dende a DXT animan
á sociedade e ós diferentes estamentos implicados, a que fagan seguro
e atractivo o camiño da
casa ó colexio como maneira de ir recuperando
espazos para a infancia
e facer habitables as rúas
e prazas. Segundo argumentan, as necesidades
de mobilidade dos nenos,
por moito que os maiores
non as teñan como unha
prioridade, tamén deben
situarse no centro da acción pública e do interese
social para facilitarlles unhas condicións axeitadas
nos seus desprazamentos
cotiás. E esgrimen varias

razóns que xustifican a
necesidade das sendas
escolares, xa que dan resposta a algúns problemas
da infancia, citando que o
70 por cento dos nenos
españois nunca van sós,
un 30 por cento dos menores de entre 6 e 14 anos
din sentirse sós na casa;
en Europa, cada ano, 25
millóns de nenos sofren
enfermidades respiratorias asociadas á contaminación atmosférica e
o feito de que as pequenas e pequenos camiñen
menos contribúe a que
un de cada tres presente
sobrepeso ou obesidade.
Ademais, os estudos
da DXT sosteñen que os
nenos veñen sufrindo
un recorte no uso autónomo do espazo público
dende as últimas décadas do século XX por diversas razóns: os colexios
afástanse das vivendas,
aumenta o tráfico e impón novas regras na rúa
onde dominan os vehículos, increméntase a contaminación e o ruído, os

condutores acostúmanse
a que non haxa nenos e
prestan menos atención.
Para mudar esta realidade, promoven o desenvolvemento dunha rede
de itinerarios seguros
para que os nenos poidan desprazarse camiñando ou en bicicleta nos
seus traxectos diarios, polos seus propios medios e
podendo ir en compañía
dos seus amigos. Con isto,
reduciríase o número de
vehículos que trasladan
ós menores ó colexio, favorecendo a calidade do
aire, mellorando o medio
ambiente e a seguridade
viaria infantil.
Ademais, camiñar é
unha forma activa de loitar contra a obesidade, o
colesterol, a ansiedade ou
o abatemento e, no caso
dos cativos, fomenta a
súa autonomía. A guía
inclúe recomendacións
para as familias, as administracións públicas, os
centros educativos e os
propios nenos, amais do
entorno social.
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Pontevedra, cidade
para os cativos
O plan integral de educación viaria do Concello
foi medrando co tempo e
agora conta incluso cun
Consello Municipal dos
Nenos e Nenas dos Camiños
Escolares, conformado por 24
alumnos en representación de
seis centros, onde se recollen as
súas opinións sobre as rutas ós colexios. Tamén participa o xefe da Policía
Local e a concelleira de Seguridade Cidadá. No curso 2010/2011 a iniciativa dos camiños escolares botou a andar no CEIP Álvarez Limeses coa intención
de fomentar a autonomía dos estudantes de primaria promovendo que acudisen a pé a clase, sós ou
acompañados. Dende entón ata agora, sumáronse ó
programa tódolos centros públicos da cidade e son
arredor de 500 os nenos e nenas de Primaria de entre 7 e 12 anos que van andando a clase. O proxecto non se limita ás rutas infantís seguras senón que,
tal e como teñen explicado dende o Concello, trátase de deseñar un modelo de cidade peonil, con velocidade limitada a 30 quilómetros hora no centro
para os coches e que está funcionando ben. As cifras que manexan os responsables municipais sobre
a implantación das rutas son destacadas: o 21% do
alumnado matriculado nos seis centros públicos adheridos ó programa non precisou da compañía dos
pais para desprazarse e un 45% deles foi camiñando ó colexio en compañía dalgún adulto. No CEIP
Álvarez Limeses sosteñen que só o 20% do seu alumnado acode en coche ó centro. O Camiño Escolar é
unha das ferramentas do proxecto de mobilidade
urbana da cidade, posto en marcha co obxectivo de
que a poboación infantil perciba que Pontevedra é
un espazo amable, co tráfico a motor pacificado e
no que os máis pequenos poden trasladarse a pé en
condicións óptimas de seguridade. Con todo, para
tranquilidade dos pais e nais, existe unha rede de
colaboradores que se sitúan nos principais cruces de
rúas para axudar a atravesar eses espazos nos que
poida haber maior densidade circulatoria.

Camiño Escolar en Pontevedra (foto: pontevedra.gal)

Ourense, O Grove e Barbadás
A concellería de Educación
de Ourense desenvolve dende
o ano 2009 o programa “Camiño
Escolar” que impulsa modos de
mobilidade sostible a través das
rutas a pé responsables da casa
á escola entre alumnado de primaria. Para introducir estes camiños, desenvolveron campañas
de concienciación con alumnos e
coa cidadanía, tanto peóns como
condutores, porque para que o
proxecto funcione, debe contar coa colaboración de tódalas
partes. Seguindo o exemplo ourensán, o Concello de Barbadás
anunciou a posta en marcha de
itinerarios de desprazamento
do alumnado ós centros educativos para mellorar a seguridade
e eficiencia dese transporte. O
Concello do Grove vai facer unha

enquisa entre os pais para coñecer a súa dispoñibilidade a empregar este novo sistema pensado, a
priori, para os nenos de terceiro
e cuarto de primaria, que podería ampliarse a algúns máis novos.
Vai comezar de xeito experimental nun dos centros da localidade,
o único que non dispón de transporte escolar e ó que o alumnado pode ir andando. De obterse
o visto bo dos pais, a policía local comezaría a deseñar os itinerarios e buscaríanse voluntarios
para acompañar ós cativos durante os primeiros días. Tamén
Santiago de Compostela comezou a experimentar no colexio público Pío XII, subíndose ó carro da
que podemos afirmar, sen temor a
equivocarnos, que é xa unha tendencia en alza.

O Pedibús de Carballo
Non hai autocares de transporte escolar pero si
pés e pernas para movérense ó seu ritmo, por iso o
nome do proxecto: Pedibus. Os pequenos e pequenas de Carballo que estudan no CEIP Fogar e no CEIP
Bergantiños teñen a posibilidade de facer andando o
traxecto dende a súa casa ata o colexio dende o curso pasado. Os camiños escolares implantáronse contemplando tres fases: nunha primeira instaurábase a
figura do acompañante, na segunda incorporábase a
vixilancia por parte de persoas adultas nos cruces que
poden supoñer un maior perigo e, na terceira fase, no
último trimestre do curso, o obxectivo era que os pequenos tivesen unha autonomía plena para afrontaren
o traxecto en solitario. Todo iso, por suposto, con rutas sinalizadas e apoiadas por pais e nais, voluntarios e
Policía Local. Ata agora, satisfacción de tódalas partes
co seu funcionamento.

Rapaces no Camiño Escolar de Ourense

“Máis nenos e menos coches” é o lema
dos camiños que queren encher as cidades de
persoas e baleiralas de automóbiles
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Probas outonais
■ miguel cumbraos | Texto ■ sprint motor | Fotos

No derradeiro intre.
Punch final no decisivo treito do Rali de
Llanes e vitoria para
os irmáns Vallejo, a
primeira do exercicio, na oitava proba
do nacional de asfalto. O líder ata esa especial era o asturiano
Jonathan Pérez, pero
o derradeiro ataque
dos de Meira deulles
a primeira praza final.

Segunda consecutiva. Co título absoluto xa a favor de Ogier
dende Australia, a manga francesa, outra vez na illa de Córcega,
veu o triunfo de Latvala, baixo unhas complicadas condicións
meteorolóxicas. O finés, que xa gañara na manga gala o ano
pasado, disputada daquela en Alsacia, tivo que empregarse a
fondo para superar ao galés Evans, que mandou na primeira
xornada de competición.

Quinto título. Tamén na cita
con epicentro na localidade
costeira asturiana quedou sentenciado o entorchado absoluto. Finalmente o terceiro posto
acadado foi decisivo para que
Miguel Fuster fose o seu propietario, a quinta coroa do de
Benidorm no asfalto nacional.
Máis preto. As estradas da illa
mediterránea veron tamén outros vencedores. Foi o caso do
piloto andorrano Joan Carchat,
baixo as cores do equipo galego “ACSM Team”. Pilotando
un Lancer preparado por Calm
Competición Carchat foi quen
de lograr a vitoria na Production
Cup, un título que ten agora máis
preto.
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Histórico. O acontecido na cita de
Nürburgring do espectacular certame
alemán de turismos, máis coñecido
por DTM. Na prestixiona pista xermana o piloto de Audi
Miguel Molina obtivo a primeira vitoria absoluta dun
piloto español neste campionato.

Bicampión. Aínda queda unha proba para rematar o nacional de
terra e xa temos campión, outra vez galego. O que foi piloto Sprint
Motor este ano, o coruñés Amador Vidal, reeditou os éxitos do
2014 para levarse de novo o cetro. Foi na penúltima proba do exercicio, disputada en Extremadura, e onde o de Vimianzo acadou a
terceira vitoria do ano, posición que xa lle deu a coroa nacional.

Escaso. Así foi o resultado acadado pola promesa do motor
galego Alexis Vieitez na derradeira manga do autonómico de
montaña. Venceu na subida á Escusa, pero o seu esforzo non
impediu que Jacobo Sobral revalidase o título.
Outra vez. Nova manga para o irregular
campionato de Galicia de Ralimix, desta volta a celebrada en terras do Xallas, en concreto na vila de Santa Comba. Novo triunfo en
Galicia para o rápido piloto asturiano Abel
Jurado, aos mandos dun Kartcross da firma Ya-Car.

www.codigocero.com
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:
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VIII Rali da Ulloa

O retorno do campión
■ miguel cumbraos | Texto e Fotos

Volvía o campionato galego de ralis ás estradas, trala tráxica
edición da Coruña, desta volta no asfalto da Ulloa. Con el regresaba o actual campión, Iván Ares, que co subcampionato nacional amarrado aposta por non perder a forma correndo nas
citas restantes a nivel autonómico. O de Cambre non tivo rival
na manga lucense, que aínda non aclarou nada para o título do
presente exercicio.

De menos a máis. Recurrendo ao 911 de Sergio
Vallejo, o lucense Adrián
Díaz –que empregará
igualmente esta unidade
no San Froilán– fixo unha
maxistral proba, para na
derradeira sección dar boa
conta dos Lancer e rematar
brillantemente segundo.
Apurando. As opcións
que aínda teñen para ser
campións. Os irmáns Pais
mantivéronse sempre
detrás de Meira, rematando finalmente cuartos
tras o ulterior ataque de
Adrián Díaz. San Froilán e
Ribeira Sacra resultarán
decisivos para saber se
os vigueses poden volver
a un liderato que foi seu
durante boa parte do
exercicio.
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Estrea. No casilleiro de vitorias para
Álvaro Pérez dentro
da Copa Pirelli
AMF. Foi o mellor,
rematando igualmente decimoitavo,
ao volante do seu
Citroën Saxo.

Sen rival. Dende a cronometrada nocturna
no polígono de Monterroso, Ares e Bañobre
non tiveron a menor dificultade en levar
unha doada vitoria á par que probar novas
reglaxes no seu triunfante Porsche.
Bandullo arriba. De este xeito actuou, como gato entregado, o estradense Carracedo na opción Top
Ten Pirelli. Apurou os seus cartuchos, é dicir vencer nesta promoción, pero a segunda praza de Tino
Iglesias dalle case o título ao piloto do Ford Fiesta.

Mantendo. Ben sabedor de que os GT estaban un paso por diante, Alberto Meira
asinou un rali conservador, preocupado por conter a Pais e amarrar puntos. O
de Vincios tivo que conformarse coa terceira praza final, seguendo como líder
provisional a falta de dous ralis.

Igualdade. A que se deu no Volante
FGA. Apretada primeira praza –e oitava da xeral absoluta- para Castro,
por diante do C2 de Fran Oviedo.
Sen correr riscos. O compostelán Javier “Grille” quixo comprobar en que posición lograba
rodar, e de seguido estaba nos postos de cabeza. Puido chegar a loitar polo 5º posto de non
ser por diversos problemas e unhas rodas deficientes. Ao final foi 6º da xeral e 2º do grupo X.

Moi arriba. Así están rematando os participantes da
categoría “·Seguro x días” O mellor desta volta foi Iván
Vázquez, decimoterceiro aos mandos dun Saxo VTS.

Clasificación Xeral
Posto	Escuderia
Piloto
Vehiculo
1
Peña Autocross Arteixo	Iván Ares
Porsche 911 GT3 2010
2	Miño Lugo
Adrián Díaz
Porsche 911 GT3 2010
3
AMF Motorsport
Alberto Meira	Mitsubishi Lancer EVO X
4
ACSM Rallye Team
Alejandro Pais	Mitsubishi Lancer EVO X
5	Carracedo Competición
Javier Martínez
Renault 5 GT Turbo
6	Lalín-Deza
Javier Ramos
Ford Sierra RS Cosworth
7	Desg. Tino Racing	Celestino Iglesias
Ford Fiesta R2
8
A.Ferrol	Daniel Castro
Peugeot 206 XS
9
Barbadás
Héctor Forneiro
Peugeot 206 XS
10
Siroco Naron
Javier Bouza
Peugeot 206 XS

Prototipos Toyota
Toyota presenta a súa visión da mobilidade do futuro no Salón
de Tokio de 2015, onde se estrearán 3 prototipos moi distintos.
O S-FR, un prototipo lixeiro e deportivo, o FCV Plus, creado pensando nunha sociedade futura baseada no hidróxeno, e o KIKAI,
un prototipo que anima a apreciar a beleza das máquinas.

BMW M4 GTS
O BMW M4 GTS foi concibido para brilar nos circuítos de carreiras. O tempo
de 7´:28” no lendario circuíto Nürburgring-Nordschleife, o máis esixente do mundo, indica de forma inequívoca cal é o extraordinario nivel de
rendemento deste modelo especial. Pero, tamén esta versión máis agresiva do M4 foi concibida para o uso no tráfico. Comparte o motor turbo
de 6 cilindros en liña de 3.000 cc, utilizado tamén nos modelos M3/M4.
Con todo, para o seu uso nesta edición, conta cun innovador sistema de
inxección de auga, co que a potencia aumenta a 500cv.

Ferrrari F12tdf
En novembro, en Mugello, Ferrari desvelará o F12tdf en
homenaxe ao Tour de France, a lendaria carreira de resistencia que Ferrari dominou nos anos 1950 e 1960 co
250 GT Berlinetta de 1956 campión en 4 edicións consecutivas. As prestacións do F12tdf proveñen dun motor V12 de 780cv evolucionado do multipremiado motor
do F12 Berlinetta. Só serán construídas 799 unidades.

Novos 911 Carreira 4 e 911 Targa 4
Máis dun terzo dos compradores dun 911 elixen a súa variante de 4 rodas
motrices. Cos novos 911 Carreira 4 e 911 Targa 4, agora se beneficiarán
da maior deportividade e confort da última xeración do 911: os innovadores motores turbo son máis potentes e consumen menos, ademais
de contar cunha tracción integral mellorada que aumenta o dinamismo
e a seguridade na condución. O chasis adaptativo PASM forma parte do
equipamento de serie e reduce a altura ao chan en 10 mm. Grazas aos
motores biturbo de 3 litros e 6 cilindros estes 911 conseguen unha potencia de 370cv e un par de 450 Nm. Os prezos comezan en 120.000 euros.

Novo Fiat Tipo
O Fiat Tipo é un vehículo de
4 portas totalmente novo,
concibido dende o principio
como unha berlina de 3 volumes, segundo o concepto
Born to be Sedan, que permite destacar as formas equilibradas do deseño italiano,
garantindo personalidade e
estilo sen renunciar á funcionalidade. Un modelo global. Empezará a venderse en
Italia a partir de decembro.

Astra Sports Tourer
En abril comezará a comercialización do novo Astra Sports Tourer. Nesta
nova versión debutará tamén o novo tope de gama nas motorizacións
diésel, o 1.6 CDTI BiTurbo de 160cv, que desenvolve un par máximo de
350 Nm dende só 1.500 rpm. Este novo motor, combinado coa caixa de
cambios manual de 6 velocidades e a tecnoloxía Start/Stop, ten un consumo combinado de só 4,2 l/100 km.

