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Este ano a Vuelta a España comezará o día vinte de 
agosto en Galicia e discorrerán sete etapas pola nosa 
comunidade.

A Vuelta visitará as catro provincias e poderemos gozar de 
etapas tan variadas como unha contrarreloxo por equipos, a su-
bida o Ézaro e unha etapa espectacular pola serra da Capelada 
con final en San Andrés de Teixido. Tampouco me esquezo das 
etapas de Baiona, Lugo ou Luintra onde as fugas poderán ter 
moito protagonismo.

Galicia e un terreo rompepernas e o saír a Vuelta desta comu-
nidade fará que as primeiras etapas sexan moi movidas e provo-
carán que haxa ataques.

Hai tres anos a Vuelta comezou nunha batea e este ano come-
zará nun balneario, a primeira etapa será unha contrarreloxo por 
equipos e discorrerá polas proximidades da cidade de Ourense. A 
segunda etapa unira as cidades de Ourense e Baiona. A terceira 
sairá de Marín e rematará na subida o Ézaro. Unha subida espec-
tacular e moi dura. Se alguén se acerca a ver esta etapa que non 
se esqueza de ver a fervenza que forma o río Xallas na súa des-
embocadura a escasos metros do inicio da subida, será o día 22 
de agosto. A cuarta etapa unirá Betanzos e San Andrés de Teixido, 
esta etapa rematará no miradoiro, ollo has paisaxes que veremos 
dende o helicóptero da Vuelta da serra da Capelada, onde se en-
contra un dos acantilados máis altos de Europa. A quinta etapa 
unirá Viveiro e Lugo, cabe destacar que esta etapa fará un bucle 
sobre a cidade luguesa e os xiareiros poderemos gozar do paso 
dos ciclistas dúas veces. A sexta etapa discorrerá dende Monforte 
de Lemos ata Luintra. Aínda que non é unha etapa perigosa para 
os ciclistas da xeral, estes terán que estar atentos porque se en-
contrarán cun terreo rompepernas, e algún pode levar un susto. 
A sétima etapa unirá Maceda e Puebla de Sanabría, será a última 
etapa que discorrerá por solo galego, será o día 26 de agosto.

Sinceramente o percorrido paréceme moi atractivo para to-
dos os públicos, está moi ben deseñado e compensado e non creo 
que nos poidamos queixar porque visitará as catro provincias.

Agardo que o equipo francés Delko Marseille Provence KTM, 
onde milita o galego Delio Fernández, sexa un dos convidados 
a esta Vuelta a España.

■ miguEl dEl moRtiRolo | TexTo e FoTo 

Unha Vuelta moi galega

Novo X-661 Extreme Titantech de X-Lite
O X-661 Extreme Titantech de 
X-Lite con calota externa ex-
treme titantech, está dispo-

ñible en tres medidas. O uso de 
preciadas fibras compostas (car-
bono, vidro, kevlar) aporta á ca-
lota elevada resistencia e lixeireza 
(- 60/80 gr. respecto ao modelo 
X-661). Este casco está dispoñible 
dende 420 euros.

A copa monomarca S1000RR organizada por 
easyRace celebra este ano a súa 6ª edición. 
Esta competición, que se converteu nun-

ha das principais referencias en carreiras de club en 
España, contará con Dunlop como proveedor oficial 
de pneumáticos como mínimo ata 2019. Esta tempa-
da 2016 será o terceiro ano que Dunlop exerza como 
pneumático oficial da Copa, na que se van a utilizar 
modelos de competición KR106 para o pneumático 
dianteiro e KR108 para o traseiro.

O campionato está destinado aos amantes das 
motos con distinto nivel de pilotaxe, xa que existen di-
ferentes categorías adaptadas a cada perfil. A primei-
ra proba será o 19 de marzo no circuíto de Albacete.

Dunlop pneumático oficial da 
Copa S1000RR easyRace

O Eurus-S, é un casco integral de gama medio-alta, moi 
lixeiro que conta con visor solar integrado. Con deseño 
e gráfico atractivos e cun 

tamaño externo reducido. A 
gráfica Fluoname da liña Duo 
Graphics é a nova decora-
ción dos cascos Eurus-S, 
impactante e rechaman-
te, para os que non lles 
gusta pasar desapercibi-
dos. Dispoñible en dous 
tamaños de carcasa en 
talles da XS á XXL. Prezo: 
179 euros.

Acerbis presenta a súa chaqueta Adventure dispoñible 
agora en cor vermella, ademais de en negro e gris/negro. 
A Adventure cumpre as expecta-

tivas dos pilotos máis esixentes que 
demandan impermeabilidade e 
maxima ventilación, basta quitar 
as mangas, o forro e usar a pre-
paración para Drink System.

Está dispoñible en talles 
dende a S ata a XXXL. Cores: 
vermello, gris/negro e negro. 
Prezo: 300 euros.

NZI Eurus-S

Chaqueta Adventure 2016
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■ Emilio BlAnco | TexTo

Volkswagen inicia o 2016 igual que comezou o 2015 como líder 
de matriculacións en galicia. os concesionarios galegos da marca ale-
má estrean co optimismo este exercicio coa venda de 288 automó-
biles en xaneiro, grazas a que o golf e o Polo empezan sendo dous 
dos modelos de referencia. A segunda posición do toP-10 galego 
de xaneiro é para Peugeot, ó comercializar 260 coches. Bo inicio ta-
mén de ano para toyota en galicia. A empresa xaponesa consegue 
pechar o podio de marcas no primeiro mes de 2016 tras matricular 
212 vehículos. A boa marcha da comercialización do Auris está im-
pulsando a compañía nipoa.

Fóra do podio do toP-10 galego situáronse Renault e opel, con 211 co-
ches vendidos en xaneiro. A comercialización do novo Astra comeza ben e 
augura grandes alegrías para opel ó longo deste exercicio. A sexta posición 
en xaneiro foi para mercedes, con 192 coches. Esta marca premium segue 
mantendo o clase A como un dos principais estandartes comerciais en galicia.

A sétima praza en xaneiro correspondeu a citroën, con 190 vehícu-
los. Aínda que o c4 continúa respondendo positivamente dende o punto 
de vista comercial, a marca francesa é unha das que máis sofren no inicio 
de 2016. Pola súa parte, a surcoreana Kia arrinca o ano cun importante 
incremento das vendas en galicia, ó comercializar 189 vehículos. o toP-10 
galego pechárono en xaneiro Audi, con 162 automóbiles, e Seat, con 141.

O ano comezou cun crecemento 
en xaneiro do 12 por cento

O mellor xaneiro dende 2008

Volkswagen empeza liderando 2016 en Galicia

■ REdAcciÓn | TexTo

O mercado de turismos o pasado mes comezou cun crecemento do 12,1 por cento e 
un total de 76.395 unidades. Tendo en conta que este mes de xaneiro tivo un día menos 
hábil que o ano anterior, foi o mellor volume para un mes de xaneiro dende o ano 2008. 
Con este resultado o mercado acumula dous anos e cinco meses de crecementos continua-
dos. O obxectivo para este ano 2016 é alcanzar os 1,1 millóns de unidades matriculadas.

As cifras do primeiro mes do ano mostran a boa marcha do mercado de turismos no 
noso país. A xeración da actividade económica, a confianza do consumidor, o acceso 
ao financiamento, a 
mellora empresarial, 
o crecemento do PIB 
e a forte creación 
de emprego, impul-
san este mercado. 
Ademais, hai que en-
gadir o bo comporta-
mento das empresas 
de aluguer antici-
pando unha excelen-
te tempada turística 
de Semana Santa. 

toP-10 Galicia XaNeiro

1 VolKSWAgEn 288
2 PEugEot 260
3 toYotA 212
4 REnAult 211
5 oPEl 211
6 mERcEdES 192
7 citRoËn 190
8 KiA 189
9 Audi 162
10 SEAt 141

Toyota métese no podio de vendas en xaneiro

Matriculacións por canles
Todas as canles mostran un resultado positivo neste pri-

meiro mes do ano. A canle de empresa aumentou de xeito 
significativo as súas compras cun 25,2 por cento cun total 
de 23.128 unidades. A canle de particulares, crece un 1,5 por 
cento, motivado polo calendario mensual onde hai un día 
hábil menos, cun total de 41.617 unidades. Para rematar, a 
canle de aluguer suma 11.650 unidades cun alza do 34,7 por 
cento, o que anticipa o bo comportamento no sector de tu-
rismo na próxima Semana Santa.

Potencial de mercado. 
antigüidade do parque

España aínda non tocou teito na 
venda de automóbiles. Hai aínda moita 
marxe de crecemento. Aspectos como 
a mellora da renda dispoñible, o cre-
cemento económico, deben conducir 
ao mercado nacional a cotas máis al-
tas nos vindeiros anos. Pero, sen dúbi-
da, unha das maiores preocupacións 
sociais, son os vehículos antigos pois 
son os que xeran problemas de conta-
minación e fan máis inseguras as no-
sas estradas. Polo tanto, a substitución 
destes vehículos son unha prioridade. 
Neste sentido, os Plans PIVE están xo-
gando un papel principal. Están sen-
do unha ferramenta moi eficaz para 
incorporar coches máis tecnolóxicos 
ás cidades.
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Ou facemos un mantemento correcto… 
ou, se non, aparquemos o coche
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Parece incrible que se fale tanto da 
importancia do coidado dos nosos ve-
hículos e que haxa tantos condutores 
que se esquecen ou directamente “pa-
san” de telo en óptimas condicións. Falta 
de educación viaria, desleixo dos con-
dutores… probablemente un pouco de 
todo, pero sobre todo un tremendo erro 
automobilístico.

Neste mesmo número dedicamos 
dúas páxinas a unha extensa reportaxe 
do noso redactor Antón Pereira sobre 
as gomas dos limpaparabrisas. Nel que-
da patente a importancia do bo estado 
deste elemento, que é unha das portas 
cara á nosa seguridade: a visibilidade. 
Probablemente son moitos os condu-
tores que na actualidade, falamos da 
época máis chuviosa na nosa terra, cir-
culan con estas gomas en mal estado, 
algo que prexudica a nosa condución. 
As escobillas son un elemento económi-
co e que o propio condutor pode subs-
tituír. Dicimos que é barato para que 
algúns non busquen a escusa de que 
a súa economía non llo permite; inclu-
so engadimos que pode facelo un mes-
mo, co que a man de obra é de balde. 
Quen dá máis?

Imos deixar o tema económico á 
marxe. Se non podemos facer o man-
temento que corresponde ao noso ve-
hículo, o mellor será deixalo aparcado. 
A propia revisión da ITV obrigaranos a 
iso, se non queremos correr o risco de 
ser multados ou ser actores dun sinistro.

Dito isto, continuamos co mante-
mento. O fabricante do noso automó-
bil xa nos di moi claramente cales son os 
coidados e atencións que necesita este. 
Eles indícannos as atencións periódicas 
ou segundo a quilómetraxe. O noso ta-
ller de confianza ampliaranos este tema 
con algunhas revisións puntuais fóra do 

manual. Se seguimos as súas recomen-
dacións, gañaremos en seguridade e o 
vehículo terá unha mellor vida.

No capítulo de mantemento, onde 
mellor podemos apreciar a desidia de 
moitos condutores é nas rodas. Outro 
elemento crucial da seguridade. O sim-
ple feito de levar a presión correcta é 
importantísimo, tanto para a estabilida-
de e o agarre do vehículo, como para o 
consumo e o desgaste correcto das go-
mas. Pois ben, hai moitos condutores 
que non se preocupan “nunca” de revi-
sar de cando en vez a presión dos seus 
pneumáticos. Comprobarmos a presión 
nós mesmos nunha gasolineira ten un 
custo cero. Non revisala, ou preocupar-
nos de que nola revisen, ten unha gran 
dose de preguiza.

Tamén neste mesmo número trae-
mos a noticia dun invento de dúas em-
presas de Cataluña que, a través duns 
sensores que determinan a vibración, o 
campo magnético, a tensión, a corrente 
eléctrica, a temperatura dalgúns com-
poñentes e ata a posible contaminación 
de fluídos como o aceite, avísanos dal-
gún posible fallo do noso vehículo. Falta 
coñecer que pode predicir e que queda 
fóra do seu alcance. Este é o futuro que 
xa está aquí; só falta que, cando o sis-
tema detecte que o noso vehículo non 
ten as condicións idóneas para circular, 
o deteña.

Ao final as novas tecnoloxías van le-
vándonos aos humanos polo carreiro da 
legalidade e do sentidiño.

Mentres tanto, ata que estes disposi-
tivos estean comercializados, nós suxeri-
mos dende SPRINT MOTOR que o mellor 
é facer un mantemento correcto… se 
non, aparquemos o coche. O dano pode 
ser para todos no caso de provocar un 
sinistro.

EDITORIAL

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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Sairá á venda o 
próximo verán pero 
debutará na edición 

número 86 do Salón do 
Automóbil de Xenebra. É o 
primeiro Jaguar SVR, o que 
quere dicir que foi desenvol-
vido pola División Especial 
de Operacións da casa, e 
foi deseñado para maximi-
zar a fondo o potencial dos 

bipraza deportivos de alu-
minio mantendo a versatili-
dade para o día a día. Máis 
lixeiro, rápido e potente, é 
quen de superar os 320km/h 
e dispón dunha versión con-
vertible para que os aman-
tes da condución deportiva 
poidan deleitarse co son do 
novo sistema de escape de 
titanio.

A última xeración re-
cibiu a máxima pun-
tuación nas probas 

do Programa Europeo de 
Avaliación de Automóbiles 
Novos (Euro NCAP) no seg-
mento de monovolume 
compacto, que o acredita 
como un dos coches máis 
seguros de 2015. Os test 
realizáronse en catro ámbi-
tos: protección de ocupantes 
para nenos e para adultos, 
protección de peóns e sis-
temas de asistencia ao con-
dutor. No caso da colisión 

frontal do coche contra un 
obstáculo sólido, o Touran 
demostrou a súa capacidade 
para superala grazas á estru-
tura da carrozaría optimiza-
da e ao Control Electrónico 
de Estabilidade con asis-
tencia de contraviraxe. Na 
protección proactiva de ocu-
pantes aplica medidas pre-
ventivas para minimizar os 
efectos das colisións e, ao 
recoñecer o risco de derra-
pe, pecha as portas e o teito 
automaticamente garantin-
do o apoio dos airbags.

Novo Jaguar F-TYPE SVR 
presentado en Xenebra

Novo Touran: o máis seguro da súa categoría

En maio chegan a 
España as primeiras 
unidades deste bipra-

za descapotable que se actua-
liza, 20 anos despois do seu 
lanzamento, cunha nova de-
nominación, máis potencia e 

menos consumo. Porsche con-
tinúa a tradición de motores de 
catro cilindros de disposición 
bóxer, agora con turbo, que lle 
deron bos resultados nas com-
peticións dos anos 50 e 60. O 
718 Boxster ofrece 300cv e 2.5 

litros chegando ata os 275km/h 
e o 718 Boxster S alcanza os 
285km/h con 350cv e usa un 
turbocompresor con turbina 

de xeometría variable. Mellora a 
condución deportiva e aprécia-
se un avance notable do deseño 
potenciando o frontal e a zaga.

Porsche 718 Boxster
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Os concesionarios Nissan xa 
están listos para recibir as pri-
meiras unidades do novo pick 
up NP300 Navara. No noso 
país estará dispoñible en 3 
carrozarías: un dobre cabina 
con 5 cómodas prazas, unha 
versión King Cab con 2 pra-
zas traseiras de uso ocasional 
e unha ampla caixa de carga 
e unha versión chasis cabina 
co bastidor traseiro onde ca-
rrozar o que o cliente precise.

Catro grados de acaba-
do: Visia, Acenta, N-Connecta 
e Tekna. Dende as versións 
máis básicas ata as versións 

máis equipadas. Todos eles 
ofrecen excepcionais niveis 
de equipamento e dispoñen 
de sete airbags, xestión elec-
trónica do diferencial, axudas 
electrónicas para a circulación 
off-road así como o asistente 
de arrinque en pendente e 
elevavidros eléctricos.
Motores e transmisión

Esta nova xeración do 
Navara dispoñerá de propul-
sores e traccións 4x2 ou 4x4 
ademais da posibilidade de 
elixir entre un cambio manual 
de 6 marchas ou un automáti-
co de 7 velocidades.

O novo motor dCi de 2,3 
litros do novo NP300 Navara 
é un 24% máis eficiente que 
a unidade á que substitúe 
no anterior modelo. 

Dispoñible en dous niveis 
de potencia, con 160 e 190 ca-
balos, a versión máis potente 
introduce a tecnoloxía de dous 
turbocompresores, primicia 
para Nissan neste segmento. 
Grazas á notable redución do 
consumo, os clientes beneficia-
ranse duns custos de utilización 
reducidos e da consecuente di-
minución das emisións de CO2. 
Os propietarios do novo NP300 

Navara aforrarán preto de 1.500 
euros en 3 anos ou 60.000 km 
respecto ao modelo anterior.

Novo Nissan NP300 Navara
Prezo

O prezo de entrada en 
España esta situado nos 
19.490€, para un versión 
dobre cabina con acaba-
do Visia e motor de 160cv. 
Este prezo inclúe todas as 
promocións que a marca 
ten actualmente e non in-
clúe ningún imposto, nin 
transporte. O Navara ten 
unha garantía de fábrica 
de 5 anos ou 160.000 km.
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No próximo Salón de 
Xenebra poderá verse 
o Ferrari V8 de motor 

dianteiro con teito duro retrác-
til que estrea a opción Handling 
Speciale (HS) que ofrece unha 
condución máis deportiva. 
Incorpora un calibrado espe-
cífico e unha configuración di-
ferente con novos parámetros 
de amortecemento e resortes 
que engaden rixidez ao co-
che sen renunciar ao confort 

da condución. Tamén axuda a 
isto a caixa de cambios que, no 
modo Sport, automático ou ma-
nual, achega un plus de depor-
tividade no cambio. O paquete 
HS inclúe resortes un 16% máis 
ríxidos diante e un 19% atrás au-
mentando o control da carroza-
ría grazas a un menor balanceo, 
cabeceo e inclinación e tamén 
incorpora un novo sistema de 
escape con silenciadores nos tu-
bos primarios.

California T: condución máis deportiva

Xapón convértese 
no terceiro centro 
de enxeñería avan-

zada do grupo alemán que, 
cos coches automatizados 
que proba nas estradas 
de Alemaña e dos Estados 
Unidos xa ten completados 
10.000 km sen accidentes, 
nos que o coche circula, 
acelera, frea ou adianta 

por si mesmo. Bosch con-
sidera que a condución 
pola esquerda ofrece da-
tos novos e interesantes 
para o desenvolvemento 
de nova tecnoloxía para 
os automóbiles co princi-
pal obxectivo de que no 
ano 2020 estea dispoñi-
ble o piloto automático de 
autopista.

O terceiro SUV da casa 
norteamericana che-
ga a Europa con equi-

pamento de luxo e niveis baixos 
de consumo e emisións, incor-
porando tecnoloxías como 

o sistema de Tracción Total 
Intelixente de Ford que mide 
o agarre dos pneumáticos á es-
trada cada 16 milisegundos, di-
rección adaptativa ou asistente 
precolisión con detección de 

peóns, que é pioneiro no seu 
segmento. Dispoñible cun mo-
tor diésel TDCi 2.0 de 180cv con 
transmisión manual de seis ve-
locidades ou un diésel TDCi 
biturbo de 210cv con cambio 

automático de seis marchas, 
ambos cun consumo medio 
de 5,8l/100km. Os prezos van 
desde os 43.425€ e os 51.925 
do Automático Sport TDCI 4x4 
Powershift.

O Ford Edge chega a Europa

Bosch proba nas estradas niponas 
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Audi abre unha nova 
etapa no segmento 
dos SUV compactos 

de altas prestacións: o RS Q3 
performance impresiona cun 
rendemento de 367cv e 465 
Nm de par. Esta incrible po-
tencia permite ao novo tope 
da gama Q3 acelerar de 0 a 100 
km/h en 4,4 segundos e alcan-
zar unha velocidade punta de 
270 km/h. Xunto ao motor TFSI 
de cinco cilindros potenciado, 
o RS Q3 performance inclúe 
detalles específicos de deseño 
e un paquete interior exclusivo.

O novo Audi RS Q3 per-
formance segue os pasos dos 
RS 6 Avant performance e RS 
7 Sportback performance, e 
convértese no terceiro mem-
bro da familia de deportivos 
con esta denominación. 
deseño interior e equipamento

O toque deportivo que 
deixa ver o coche no seu exte-
rior aparece reflectido tamén no 
interior. Os asentos deportivos 
teñen o logo RS Q3 bordado 
e están tapizados nunha com-
binación de coiro e Alcántara 
negra. Un paquete de deseño 

opcional permite elixir os asen-
tos en cor azul e negra. O azul 
faise patente nun estampado na 
parte central da banqueta, que 
vai difuminándose cara á parte 
traseira de maneira que crea un 
efecto de cor excepcional.

O volante RS Sport -de coi-
ro e achatado na súa parte in-
ferior-, o repousabrazos central 
e a pel que cobre a panca de 
cambios, teñen costuras azuis. 
As insercións de carbono con 
trama azul entrelazada na fi-
bra redondean esta exclusiva 
combinación.

Os asentos tamén se po-
den elixir baixo pedido en 

coiro Nappa, tintados en negra 
ou prata luar, e con costuras en 
gris pedra. Coa variante de cor 
negra está dispoñible un estam-
pado de diamante en gris pe-
dra. As insercións poden ser de 
carbono (de serie) ou con aca-
bado aluminio race e negro pia-
no (ambas opcionais).

O taboleiro de instrumen-
tos incorpora reloxos de fondo 
gris con agullas e numeración 
en branco. A pantalla a cor situa-
da na parte central dispón dun 
menú especial RS que mostra a 
presión do turbo, a temperatura 
do aceite e un cronómetro para 
medir o tempo por volta en cir-
cuíto. Ademais, outros elemen-
tos forman parte da dotación de 
serie: Audi parking system plus, 
MMI Navegación, Audi sound 
system, luces LED e sistema de 
climatización.

As primeiras unidades en-
tregaranse no segundo trimes-
tre de 2016.

Audi RS Q3 Performance, 363 cabalos de pura raza
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Precursora no mun-
do dos monovolu-
mes e dos ludospaces, 

Citroën conta cunha grande ex-
periencia no desenvolvemento 

de vehículos polivalentes e es-
pazosos. O SpaceTourer ten:

- Unha arquitectura eficien-
te ao servizo da habitabilida-
de e adaptada a todos os usos, 
máis volume de maleteiro e 

máis manexabilidade. 

Dispoñible en 3 lonxitudes a 
elixir, das que unha delas é in-
édita no mercado, a de 4,60 m 
podendo acoller ata a 9 per-
soas. Coa súa altura de 1,90 m, 
pode acceder fácilmente aos 
parking. Dispón de portas la-
terais deslizantes con apertura 
de mans libres, dunha luneta 
de portón abrible e de nume-
rosos ocos portaobxectos.

- Confort ao servizo do 
benestar, cun interior 

espazoso, unha po-
sición de condu-
ción sobre elevada, 
asentos deslizan-
tes e que se dan 
a volta en función 
das utilizacións, así 

como un teito pa-
norámico. Cun trata-

mento acústico de 
alto nivel.

- Tecnoloxías que facilitan 
a vida como o Head up Display 
e a navegación conectada en 
3D con Citroën Connect Nav, 
pero tamén tecnoloxías ao 
servizo da seguridade, que in-
clúen entre outras funcións: 
Coffee Break Alert, que invita a 
facer unha parada tras 2 horas 
de condución ininterrompida, 
Aviso de Atención do Condutor 
que permite detectar a fal-
ta de atención do condutor e 
Aviso de Risco de Colisión. Un 
conxunto de tecnoloxías e de 
prestacións que permitiron ao 
SpaceTourer obter as 5 estrelas 
EuroNCAP.

- Motorizacións diésel de 
última xeración da familia dos 
BlueHDi ata 180cv e 400Nm, 
para proporcionar uns niveis 
de consumos e de emisións ao 
mellor nivel do seu segmento.

O novo Opel Mokka 
X chegará en outono 
co seu deseño exte-

rior renovado, un novo inte-
rior e unha nova xeración de 
sistemas multimedia. O novo 
Mokka X ampliará a oferta de 
motores de gasolina co motor 
1.4 turbo de inxección direc-
ta de nova xeración con tec-
noloxía Start/Stop, que estará 
asociado a unha caixa de cam-
bios automática e tracción ás 
catro rodas. Este  é o primei-
ro modelo que introducirá o 
identificador para os fututos 
vehículos SUV e crossover de 
Opel, engadindo a “X” que des-
taca unha personalidade máis 
aventureira e robusta.

O novo deseño do seu 
frontal se alinea co novo dese-
ño de Opel, incluíndo a gre-
lla frontal con forma de ala e 
a característica forma de ala 
nas luces diurnas LED dos fa-
ros dianteiros. Estará dispoñi-
ble con novas e rechamantes 
cores como: Laranxa Ámbar ou 
Vermello Escarlata.

No interior, o ambiente do 
Mokka X foi completamente 

redefinido. Preséntase un salpi-
cadeiro completamente novo 
inspirado no novo Astra.

Trala introdución da nova 
xeración de motores de 1.6 li-
tros con 136cv, a gama de me-
cánicas do SUV ampliarase pola 
banda dos de gasolina. O 1.4 li-
tros turbo de inxección directa 
de 150cv, que hai pouco fixo a 
súa estrea no novo Astra 5 por-
tas, estará dispoñible en combi-
nación cunha caixa de cambios 
automática de 6 velocidades con 
tecnoloxía Start/Stop e a trans-
misión adaptativa (AWD) ás 
catro rodas. A tecnoloxía de trac-
ción total cun embrague electro-
magnético de discos múltiples 
é intelixente. Dependendo das 
condicións da estrada, a tracción 
varia de forma automática den-
de o 100% ás rodas dianteiras so-
bre firmes secos e adherentes, 
ata unha distribución máxima 
do 50% entre os eixes dianteiro 
e traseiro, por exemplo, cando a 
estrada está cuberta dunha fina 
capa de auga ou con neve.

travesia de cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a coruña)

O Citroën SpaceTourer presentarase no Salón de Xenebra

Novo Opel Mokka X

Gama Toyota Verso de gasolina
Toyota lanza a 
gama 2016 de 
Verso nas súas va-

riantes de gasolina: Verso 130 
e Verso 140 M-DRV. Ambas 
versións deste modelo, in-
clúen todas as novidades da 
gama 2016, que afectan ao 
deseño exterior, a calidade 
percibida do habitáculo e o 
equipamento.

Unha das principais no-
vidades é que toda a gama 
equipa de serie o Safety 
Sense, o conxunto de siste-
mas de seguridade e axu-
da á condución da marca 
xaponesa.

Na gama 2016 de Verso, 
o Safety Sense inclúe Sistema 
de Seguridade Precolisión 
-Pre-Collision System (PCS), 
Avisador de Cambio 

Involuntario de Carril -Lane 
Departure Alert (LDA)- e Control 
Intelixente de Luces de Estrada 
-Automatic High Beam (AHB)-.

No apartado dos motores, 
Verso 130 conta cun propul-
sor 1.6 Valvematic de 132cv, 
asociado a unha caixa de 
cambios manual de seis ve-
locidades, mentres que Verso 
140 M-DRV equipa unha uni-
dade 1.8 Valvematic de 147cv, 
con transmisión automática 
MultiDrive (M-DRV). A variante 
de gasolina de menor poten-
cia está dispoñible tanto con 
5 como con 7 prazas, mentres 
que a máis potente unicamen-
te pódese adquirir en versión 
sete prazas.

A nova gama 2016 de 
Verso pódese adquirir dende 
16.750 euros.
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SprintTalleres

15883 pontevea - teo (a coruña)

TU TALLER DE CONFIANZA
lugar igrexa de reis, 2
telf. 981 809 053
mob. 650 196 956
tallerespontevea@gmail.com

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

rúa de san cristovo, 47 (O eixo) santiago de compostela

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

981 514 112 - 665 980 003

talleresasilveira@gmail.com

Camporrapado s/n, Boqueixón

Talleres A Silveira

mecánica integral del automóvil



A Confederación de Empresarios de 
Galicia podería ir camiño de converter-
se nun dos colectivos máis hilarantes 
e protagonista dalgúns dos episodios 
máis asombrosos da Galicia actual. Digo 
podería porque non é nada do ante-
riormente apuntado de maneira afec-
tiva. E non o é porque o papel da CEG 
é cada vez máis irrelevante para o pe-
queno e mediano empresario en parti-
cular e para a sociedade galega en xeral. 
Os grandes empresarios de Galicia, que 
son poucos pero moi rechamantes, non 
ven na CEG un instrumento que lles 
achege nada ó desenvolvemento dos 
seus respectivos negocios. Mentres, os 
pequenos e medianos bastante teñen 
con erguerse tódalas mañás, levantar as 
súas reixas e pensar como sacar adiante 
as súas empresas e manter ós seus em-
pregados. Algúns son auténticos heroes 
que dun xeito calado axudan ó crece-
mento da nosa terra. Está a CEG para 
axudalos? Pasapalabra.

O pasado proceso electoral deriva-
do da crise interna na patronal galega 

supón un episodio que afonda no des-
prestixio que está sementando a CEG. O 
gañador dos comicios foi Antonio Dieter 
Moure con 102 votos, polos 92 apaña-
dos polo seu contrincante, José Manuel 
Pérez Canal. O resultado xa amosa a evi-
dente existencia de dous bloques. Pero 
de que bloques estamos a falar? Máis 
ben de dous bloquiños porque o des-
tino da Confederación de Empresarios 

de Galicia está en mans de puco máis de 
200 señores e señoras. Todos moi res-
pectables, naturalmente, pero dende 
logo un quorum cativo para construír 
un proxecto de colectivo serio e con in-
fluencia ante as administracións e a so-
ciedade. Algún dirá que sempre foi así. 
Pois quizais sexa o tempo de pensar en 
cambiar algo.

Con tódolos respectos, Dieter Moure 
comeza a súa andaina cun resultado tan 
curto que dificultará o seu mandato. De 
feito, unha das súas primeiras iniciati-
vas é aprazar sine die o nomeamento 
do seu equipo. Para empezar, xa con-
ta cunha notable oposición para desig-
nar o tesoureiro que quere. Mal pinta a 
cousa. Tampouco o seu contrincante, 
Pérez Canal, axuda ó falar dunhas elec-
cións con “déficit democrático” e deixar 
entrever irregularidades no censo por 
unha suposta sobrerrepresentación das 
sectoriais que maioritariamente apoia-
ron a Dieter Moure. En definitiva, a CEG 
empeza a parecerse a un sindicato con 
tantas faccións coma membros.

Unha CEG de chiste

 Emilio BlAnco | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

Continuando coa súa 
estratexia de produ-
to, nesta ocasión en-

focada ao mercado europeo, 
Infiniti presentará o Q60 Coupé 
e o QX30 no vindeiro Salón 
Internacional do Automóbil 
de Xenebra o 1 de marzo de 
2016. Aínda que se trata de 
dous modelos totalmente di-
ferentes, ambos comparten 
a linguaxe do deseño icónico 
propio da marca, a inclusión 
de tecnoloxías innovadoras e 
unhas prestacións exclusivas.

O Infiniti Q60 Coupé pro-
mete ser un auténtico vehículo 
deportivo. As súas proporcións 
distintivas e liñas musculares 
en tensión crean un deseño 
exterior rechamante. Cun mo-
tor de alto rendemento V6 bi-
turbo de 3.0 litros, o novo Q60 
estará dispoñible con tracción 
traseira e o exclusivo sistema 
de propulsión da familia ‘VR’. 
En Xenebra mostrarase o Q60 
con motor V6 e 400 cabalos.

Pola súa banda, o cros-
sover QX30 destaca polo 
seu esculpido exterior, unha 

posición elevada e unha ca-
bina con deseño asimétrico. 
Desenvolvido para unha nova 
xeración de clientes premium 
únese a unha nova liña de 
produto iniciada co Q30 den-
tro dun novo segmento para 
a marca.

En palabras de 
Francois Goupil de Bouille, 

vicepresidente de Infiniti 
en Europa, Oriente Medio e 
África: “Este é un momento 
realmente emocionante para 
a nosa marca, transformamos 
a nosa liña de produtos e me-
lloramos as nosas vendas en 
todo o mundo. Os novos mo-
delos que fan o seu debut eu-
ropeo en Xenebra realzan o 

noso compromiso de ampliar 
a nosa carteira de produtos 
en direccións novas e emo-
cionantes, baseándonos en 
concept cars atrevidos e ata 
desafiantes. Este é o estilo 
da nosas marca que sen dú-
bida nos axudará a lograr un 
maior éxito nos vindeiros 
anos”.

Os Infiniti Q60 Coupé e QX30, primicias europeas en Xenebra
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O Civic 5 por-
tas Prototype 
fará o seu de-

but mundial no Salón do 
Automóbil de Xenebra, 
onde se poderá ver en 

primicia o deseño ex-
terior do novo mode-
lo, cuxo lanzamento en 
Europa está previsto para 
principios de 2017. O 
Civic 5 portas 2017, que 

se seguirá fabricando en 
Honda UK Manufacturing, 
en Swindon, Reino Unido, 
se exportará a outros mer-
cados globais, incluído 
Estados Unidos.

Tras cele-
brar a súa pre-
mier mundial 

no pasado Salón do 
Automóbil de Frankfurt, 
Suzuki comprácese en 
anunciar o lanzamento 

en Europa do novo 
Baleno.

Este hatchback tan 
lixeiro móvese co mo-
tor turbo de inxección 
directa BOOSTERJET, 
ou co motor DUALJET 

que está dispoñible co 
sistema híbrido SHVS 
(Smart Hybrid Vehicle by 
Suzuki) que proporciona 
asistencia ao propulsor 
por medio dun xerador 
de arrinque integrado.

O nome GTC4Lusso in-
spírase nalgúns dos seus 
máis ilustres predeceso-

res como o 330 
GTC, incluíndo 
o seu xemelgo 

330 GT (un dos favori-
tos de Enzo Ferrari) con 
configuración 2+2, e o 

250 GT Berlinetta Lusso 
que representou na súa 
época unha combina-
ción sublime de elegan-
cia e altas prestacións. O 
número 4 alude aos seus 
catro cómodos asentos. 
O motor 12 cilindros do 
GTC4Lusso entrega a súa 

potencia con suavidade 
e consistencia liberan-
do os seus imponentes 
690cv a 8.000 rpm. Tanto 
o seu ratio peso potencia 
de 2,6kg/cv como o de 
compresión 13.5:1, mar-
can novos récords na súa 
categoría.

Opel lanzará un revolucion-
ario coche eléctrico de bat-
ería o ano que vén, un paso 

máis na maior ofensiva de modelos 
da súa historia, co lanzamento de 20 
novos modelos entre 2016 e 2020. 
O novo cinco portas e cinco prazas 
chamarase “Ampera-e”. Ademais de 
ter unha autonomía máis longa que a 
maioría dos coches eléctricos a plena 
carga, terá un prezo asequible.

Seat presenta o seu primei-
ro modelo SUV. O novo Ateca 
ofrece unha combinación única 

de deseño, versatilidade e condución di-
námica. Cando o Seat Ateca inicie a súa 
comercialización esta primavera, estará 
dispoñible nunha ampla gama de va-
riantes, que permitirán elixir entre poten-
tes propulsores turbo de gasolina (TSI) 
ou diésel (TDI), cunha potencia de entre 
115 cabalos e 190, con tracción dianteira 
ou total, ademais de caixas de cambios 
manuais ou DSG de dobre embrague. A 
ampla gama de opcións esténdese den-
de os faros Full LED ata unha gran varie-
dade de sistemas de asistencia, como o 
innovador asistente para atascos “Traffic 
Jam Assist” e o novo asistente para ur-
xencias “Emergency Assist”, pasando por 
un paquete de sistemas de infotainment 
de última xeración con pantallas táctiles 
de 8 polgadas e conectividade Full Link. 
Aos acabados habituais da marca, engá-
dese agora o XCELLENCE, que ocupará 
o tope da gama.

Ampera-e

Seat Ateca

Civic 5 portas Prototype

Novo Suzuki Baleno

Ferrari GTC4Lusso
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Un dos deportivos 
que marcará ten-
dencia no futuro, 

inspirado no GT orixinal, 
darase a coñecer o próxi-
mo mes en Xenebra con 
formas puras e un estilo ao 
tempo innovador e clási-
co. Desposuído de tirado-
res nas portas, retrovisores 
exteriores ou limpaparabri-
sas, amosa o espírito pionei-
ro de Opel e queda marcado 
por unha liña vermella que 
divide horizontalmente o 

coche, que viste tamén ro-
das dianteiras vermellas 
montadas en pinas inspira-
das no monopatín. No ex-
terior, capó longo, sen tapa 
no maleteiro, escape dobre 
central, grandes portas con 
fiestras integradas e, no co-
razón, motor de gasolina 
eficiente de 3 cilindros ba-
seado no de aluminio do 
ADAM, Corsa e Astra que 
acelera de 0 a 100 en me-
nos de 8 segundos e chega 
ata os 215km/h.

Co confort e a ampli-
tude como valores 
principais, a berlina 

presentada en 2011 actualí-
zase neste 2016 cun frontal 
novo, unha pantalla mul-
timedia renovada e unha 
gama de motores amplia-
da. Sobre o asfalto, destaca 
a comodidade da marcha 
e un comportamento que 

garante a máxima seguri-
dade. Conta cos motores 
diésel BlueHDi, que desta-
can polas prestacións, con-
sumo e emisións eficientes 
e, en gasolina, incorpora o 
potente 1.6 THP 165cv. O 
508 4P Access 1.6 BlueHDi 
120cv está dispoñible por 
20.000 euros con axudas do 
plan PIVE.

Opel GT Concept

Peugeot 508 actualizado

Nos seus 20 anos de 
historia bateu marcas 
como líder do merca-

do español en 12 ocasións, 9 
delas consecutivas entre 2003 
e 2012. Fabricado en Palencia 
desde onde será exportado a 

50 países, incluídas Australia 
e Asia, a cuarta xeración des-
te compacto chega cun dese-
ño dinámico e con tecnoloxías 
propias de segmentos supe-
riores. Medra en dimensións, 
gaña en estabilidade xeral e 

na resposta aos mandatos 
do volante e a versión GT de 
205cv leva de serie o sistema 
de control de dirección ás ca-
tro rodas. Tódolos motores 
son de catro cilindros en liña:  
en gasolina, de 1.2l de 100 ou 

130cv; máis o GT de 205cv e 
1.6l con cambio automático 
de embrague dobre de sete 
relacións. En gasóleo, ofrece 
potencias de 90, 110 e 130cv e 
un próximo de 165cv. Os pre-
zos parten dos 16.600€.

Cuarta xeración do Renault Mégane
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

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

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.

981 148 291 / 629 714 535

avenida de san marcos, nº 70, 1B - 15820 - santiago de compostela

www.eg4motor.es

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636

Sprint
Axenda

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

VISITE 
NUESTRO 
TALLER



Unha nova edición dos Premios SPRINT MOTOR e unha 
nova resposta masiva dos/as nosos/as lectores/as. É un pra-
cer para todos os que estamos involucrados na realización 
da revista ter semellante concorrencia ante unha convo-
catoria deste tipo. Moitas grazas pola vosa colaboración 
un ano máis, e van catorce. Adxudicar trofeos sempre é un 
labor agradable máis cando foron elixidos polos/as nosos/
as seguidores/as mensuais.

Este ano, como non podía ser doutro xeito, volvemos 
superar o número de votantes. A ilusión anual queda cons-
tatada na cantidade de papeletas chegadas á nosa redac-
ción. Unha arela que nos dá pulo a todos para continuar 
con proxectos a prol do mundo do motor.

O título de Coche Sprint Motor 
2016 foi novamente, por segundo 

ano consecutivo, para a marca Opel, en 
concreto para o novo Astra. Esta marca fixo un 

bo traballo con este modelo, que ten que loitar 
no segmento máis competitivo. Cunhas liñas total-

mente novas e moi agradables, ademais de cunhas 
calidades e acabados correctos, o novo Astra alcan-
zou a confianza de todos/as os/as votantes ata acadar 
este premio.

Unha categoría moi disputada e sen opcións a dar 
ningún respiro nas votacións. Foron moitos os mo-

delos que estiveron na loita, o que significa que 
cada día os fabricantes apuran máis as súas 

opcións, sen tregua. Este ano, en concre-
to, foi cando tivemos máis compe-

tidores en liza de todas as 
edicións.

No apartado de 
Todoterreo/SUV, cada 

día máis de moda e con 
máis penetración no merca-

do do automóbil no noso país, 
poderiamos dicir que David gañou 

a Goliat. Pois o SsangYong Tivoli esti-
vo competindo, en dura pugna, cunha das grandes 
marcas Premium e un dos seus últimos modelos, o 
Mercedes GLE. Os/as lectores/as decantáronse ao fi-
nal claramente polo Tivoli, un SUV que xa nos causou 
moi boas impresións cando publicamos a proba 

nestas páxinas. Evidentemente as probas, como 
corresponde, facémolas nós, pero a decisión 

de adxudicar este trofeo é de todos e de 
todas vós. Para o SsangYong Tivoli é 

o trofeo de Todoterreo/SUV 
Sprint Motor 2016.

Todoterreo/SUV Sprint Motor 2016

SsangYong Tivoli

Coche Sprint Motor 2016

opel astra

Sprint Motor >>16 Premios
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Se hai unha marca que foi unha gran 
sorpresa e que rompeu moldes nos últi-

mos anos, esa é Dacia. Iniciou a súa andaina 
timidamente como fabricante de automó-

biles low-cost e modesta e paseniñamente foi 
posicionando os seus modelos como éxitos de 
vendas. A crise mundial tamén axudou; era un bo 
momento. Agora, poucos anos despois, é unha 
marca recoñecida popularmente con vehícu-
los moi interesantes pola súa relación calida-

de/prezo. Desta maneira, como lle gusta a 
Dacia, modestamente, acada o premio 

de Monovolume Sprint Motor 2016 
grazas ao seu modelo Dacia 

Lodgy Stepway.

A redacción da revista elixiu este 
ano para o Galardón Sprint Motor 2016 

á marca TomTom. Unha empresa que impul-
sa o movemento, pois cada día millóns de per-

soas en todo o mundo dependen dela para tomar 
decisións de mobilidade máis intelixentes. 

Coñecida popularmente en produtos de navega-
ción e mapas, TomTom tamén crea reloxos deportivos 
GPS, así como solucións de xestión de frotas de última 
xeración e produtos baseados en localización.

Eliximos esta empresa como unha representan-
te de todas esas tecnolóxicas que nos fan a vida 

máis sinxela e máis cómoda a diario, moitas 
veces sen que nos deamos conta.

O premio Piloto Sprint Motor 2016 foi, 
curiosamente por segunda vez, para Iván 

Ares. É o primeiro piloto de ralis que se fai me-
recedor de recibir dúas veces este premio. Queda 

claro que os/as seareiros/as do automobilismo ga-
lego teñen un referente co mozo piloto de Carral.

Tras unha gran tempada tanto no Campionato de 
España de Ralis de Asfalto, onde se proclamou 
subcampión, como nas súas aparicións no 
Campionato Galego de Ralis, que re-
matou coa vitoria nas catro probas 

que disputou, Ares dá por finali-
zada a tempada 2015 co colo-

fón deste trofeo outorgado 
polos/as seareiros/as de 

Sprint Motor.

GALADÓN SPRINT MOTOR 2016

TOM TOM

PILOTO SPRINT MOTOR 2016

IVÁN ARES

Monovolume Sprint Motor 2016

Dacia Lodgy Stepway
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A visibilidade comeza nas gomas 
dos limpaparabrisas

Un 7% do tempo da condución prodúcese coas escobillas en funcionamento

 A incidencia na seguridade deste elemento é crucial

Son moitos os condutores que, máis por desidia que 
por descoñecemento, “pasan” de cambiar os limpa-
parabrisas do seu automóbil. Un elemento básico 
na nosa seguridade e ao que lle deberiamos pres-
tar máis atención. Unha boa visibilidade favorece 
que teñamos máis seguridade ao volante. As altas e 
baixas temperaturas que teñen que soportar as es-
cobillas ao longo do ano fan que a goma seque ou 
se cuartee e non poidan funcionar correctamente.

Ao facer o mantemento do automóbil quedan 
nun segundo plano, esquecendo que son unha par-
te fundamental da seguridade e que melloran con-
siderablemente a visibilidade mentres se conduce 
baixo a chuvia.

Aproveitando esta revisión podemos encher o de-
pósito do líquido limpaparabrisas. Lembrar que ten que 
ser cun produto adecuado (podemos mercalo nunha 
tenda de recambios). Se só lle votamos auga, esta terá 
que ser destilada para que non se obturen os condutos.

Para o bo mantemento das escobillas e que vexa-
mos ben en todas as circunstancias, estas recomenda-
cións poden sernos útiles para que non nos pille a mala 
visibilidade por sorpresa cando as condicións meteoro-
lóxicas nos mollan descaradamente o vidro dianteiro.

C a n d o 
chegue a vez 
de substituír este 
elemento do noso 

vehículo deberemos de 
facelo con todos os “limpas”, incluí-
do o traseiro. Cambiar unicamente 
o do condutor é un tremendo e ri-
dículo erro. Debemos ter tamén 

presente que, cando están 
defectuosos, poden raiar 

o parabrisas.

moitos fabricantes “baratos” ofertan 
produtos de baixa calidade que de 
seguro acaban defraudándonos

H a i 
algúns fa-
bricantes que 
inclúen unha tes-

temuña de desgaste para 
saber cando chegou o mo-
mento de cambiar as escobi-
llas. Esta testemuña, ao cambiar 

de cor, permite un diagnóstico 
definitivo que indica claramente 

cando se deben substituír.
Se non temos esta testemuña, debere-

mos estar atentos. Para poder comprobar 
cando é o momento de cambialas, hai que 

prestar atención. Se fan un son estraño ao ins-
tante de actuar ou se xa non recollen a 

auga ou a propia sucidade do cris-
tal, chegou o momento de 

facer o cambio.

A recomendación 
xeral é cambiar as es-
cobillas cada 12 meses. A 

súa duración en condicións 
óptimas de funcionamento é de aproxi-

madamente 1 ano. Normalmente tras a súa 
exposición prolongada ao sol (radiacións 
UV), ás altas temperaturas e á sequidade do 
ambiente, a lámina de caucho degrádase e 
non asegura o varrido correcto cando máis 

se necesita. Como norma xeral, as esco-
billas do limpaparabrisas débense 

cambiar dende o momento en 
que as vexamos dete-

rioradas.

O s 
catro síntomas 
máis habituais para 
detectar cando unhas 
escobillas xa non cum-

pren a súa función e poñen en ris-
co a seguridade do condutor son:
- Empanado

- Estrías
- Saltos e ruídos

- Zonas sen limpar

A estatística da 
“visibilidade” é a “segu-

ridade”. Un 7% do tempo 
da condución prodúcese coas 

escobillas en funcionamento e un 18% dos 
accidentes mortais cando chove. Polo tanto, é 

relevante mantelas en bo estado, xa que afectan 
directamente á nosa seguridade.
Segundo estudos realizados sobre as condi-
cións meteorolóxicas obtiveronse os seguintes 
resultados:
- Conducindo con orballo pérdese un 30% de 

visibilidade.
- Se conducimos baixo unha chuvia inten-

sa, pérdese un 50% de visibilidade.
- Ao conducir nunha borrasca, 

pérdese ata o 70% de visi-
bilidade.

  Unha 
boa visibilidade 
favorece que 
teñamos máis 
seguridade ao 
volante

■ AntÓn PEREiRA | Texto     ■ uXíA QuEiRugA | ilusTración
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As motos, exentas das restricións 
de tráfico por contaminación

O goberno do Concello de Madrid deci-
diu eximir finalmente os vehículos de dúas 

rodas das limitacións á circulación previs-
tas no protocolo para episodios de alta 
contaminación.

ANESDOR, a Asociación Nacional de 
Empresas do Sector de Dúas Rodas, ce-
lebra que as motos queden exentas das 
restricións de tráfico previstas no proto-

colo para episodios de alta contaminación 
que aprobou o Concello de Madrid. A mo-

tocicleta contribúe a mellorar os problemas 
derivados da mobilidade urbana, como a po-

lución, e ademais, agora, será unha garantía para 
circular pola capital nos días en que se aplique o 

protocolo.
Neste sentido, hai que apuntar que os vehículos de dúas ro-

das reducen o tempo de desprazamento entre un 50 e 70% respecto 
de outras opcións de mobilidade, permiten unha maior fluidez do trá-
fico (ao ocupar tres veces menos espazo que un turismo) e rexistran 
un índice de ocupación maior.

Un profeta das avarías no coche
Alguén imaxina que o seu coche fose capaz de predicir cando se 

vai a avariar? Deste xeito, evitaríase o desarranxo e as consecuencias; 
entre elas, as económicas. Pois ben, este invento existe e creárono 
dúas empresas catalás chamadas Sistel e Servo Motor Adjust.

KFEW é o nome do sistema e ten un tamaño moi compacto (coma 
unha axenda). O seu funcionamento está ligado a uns sensores que 
determinan a vibración, o campo magnético, a tensión, a corrente 
eléctrica, a temperatura dalgúns compoñentes e ata a posible conta-
minación de fluídos como o aceite. Unha vez procesada a información, 
o sistema que detecta as avarías confronta os datos recompilados con 
patróns que ten gardados para predecir o mal funcionamento dalgún 
elemento. Se é así, calcula o tempo que pode transcorrer ata que se 
produza o fallo e envía directamente unha mensaxe ao servizo téc-
nico en cuestión para que xestione o problema.

Este aparello pode aforra diñeiro e desgustos innecesarios, pero 
ademais, segundo os enxeñeiros e informáticos que estiveron desen-
volvendo o sistema durante dous anos, “pode instalarse en calquera 
vehículo”. Falta coñecer que pode predicir e que queda fóra do seu 
alcance. Diránolo o futuro.

Cal idades 
que lles debemos 

pedir a unhas escobillas.
- O primeiro é que, indepen-

dentemente da velocidade e 
das condicións meteorolóxicas, limpen 

correctamente toda a zona que abar-
que do parabrisas.
- Que teña unha boa aerodinámica 
e produza o menor ruído posible.
- Que toda a escobilla exer-
za unha presión homoxénea 
para optimizar a calidade 

do varrido.

Que 
marca elixir? No 
mercado hai moitas 

marcas de limpaparabri-
sas. Aquí está ben que nos deixemos 

aconsellar por un profesional de con-
fianza. Nós mesmos podemos observar se 
cobren as nosas expectativas ou non; dese 
modo repetiremos marca ou elixiremos 
outra nova. Moitos fabricantes “baratos” 

ofertan produtos de baixa calidade que 
de seguro acaban defraudándonos, 

tanto na limpeza do parabrisas 
como na duración das 

gomas.

N o n 
pensalo 

dúas veces. Se che-
gou o momento de 

cambialas, cam-
biémolas! 

Baixo unha chuvia intensa, pérdese un 50% de visibilidade
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Os vehículos diésel equi-
pados con DPF (FAP ou filtro an-

tipartículas) son especialmente 
sensibles ao tipo de aceite que use-
mos. Se non utilizamos o lubricante 
coas especificacións marcadas polo fa-

bricante, o máis seguro é que acabemos 
estragando a mecánica. O motivo é que 

nestes propulsores o aceite debe manter as 
súas propiedades a pesar de conter un alto 

nivel de cinzas e de combustible diluído 
nel. Un desarranxo no sistema de fil-

tro antipartículas ten un cus-
to estimado de 1.000 a 

5.000 euros.O turbo é un elemento do 
motor sometido a unhas tem-

peraturas extremas e que vira a 
moitísimas revolucións. Se o acei-

te non ten un bo aguante fronte 
á temperatura e carboniza doa-
damente ou forma escumas que 
reducen a presión no circuíto de 
lubricación, a vida do turbo acúr-

tase drasticamente. Un turbo 
novo pode chegar a custar 2.500 

euros no caso dos propulsores 
modernos con xeometría 

variable eléctrica.

Algúns motores son especial-
mente sensibles e os seus fabrican-

tes esixen unhas calidades específicas 
no aceite que homologan para os seus 

modelos. Por exemplo, os coches do grupo 
Volkswagen con sistema diésel de inxección 
bomba sofren un desgaste prematuro das 
árbores de levas se non se usa o aceite es-
pecificado. Non é o único caso. Os mo-
dernos sistemas de distribución con 

taqués hidráulicos son moi sensibles 
á calidade do lubricante. Cambiar 

unha árbore de levas e os taqués 
das válvulas supera os 1.000 

euros de media.

Mantemento

Utilizar outro acei-
te distinto ao reco-

mendado polo fabricante 
exime a este de calquera 
avaría que se produza, co que 
o vehículo quedará despro-

texido ante calquera 
problema mecáni-

co.

Escatimar na calidade do aceite do coche é un mal “negocio”

Un aceite barato pode ser a 
causa dunha avaría moi cara

Un mal aceite pode non soportar 
as esixencias do noso motor e xerar 

grumos, escumas ou disolucións que 
obstrúen os condutos de lubricación ou eli-

minan as propiedades antifricción do aceite.
O resultado máis extremo é que algunha das 
bielas ou os pistóns se agarroten e cheguen 
a romper por completo a mecánica. Un mo-
tor novo ten un prezo medio de 4.000 eu-

ros, pero en casos concretos pódese 
multiplicar por dous ou por tres 

este importe.

1. Agarrotamento do motor

4. Roturas da 
árbore de levas 

e válvulas

  A calidade  
do aceite marca a  
lonxevidade do 
motor

  É 
unha mala 
estratexia 
pretender 
aforrar 80 
euros ao ano 
cun aceite ruín do 
motor

3. Roturas de turbo

5. Perda de garantía

2. Avarías co filtro 
antipartículas

■ REdAcciÓn | TexTo      
■ Audi PRESS | FoTo

O aceite do motor é un elemento funda-
mental para conservar en perfecto estado 
a mecánica dun automóbil. A súa misión 
non é unicamente manter lubricadas as pe-
zas sometidas a rozamentos, tamén debe 
arrastrar a sucidade que se xera coa com-
bustión e, sobre todo, refrixerar as partes 
internas do motor.

Sobre este tema “autocasion.com” di que 
intentar aforrar na calidade do aceite é o ca-
miño máis curto para sufrir unha avaría gra-
ve. A diferenza de prezo entre unha lata de 
5 litros de aceite de calidade e un barateiro 
é, como moito, de 80 euros. As avarías que 
pode xerar un mal aceite poden multiplicar 
por 100 ese importe.

É unha mala estratexia pretender aforrar 
80 euros ao ano ou cada 20.000 quilómetros 
(dependendo do plan de mantemento re-
comendado polo fabricante) e arriscarnos 
a padecer un destes desarranxos.

As avarías máis usuais cando se intenta 
“escatimar” no aceite do coche son:
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PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Opening Edition 1.4 16v 95 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado 
al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante. PIVE 8, subvención del instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
con arreglo al programa de Incentivos al Vehículo Eficiente y descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., 
según condiciones contractuales por importe mínimo de 7.990€ con plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos 
de Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 
100.000 km. Oferta válida hasta el 29/02/2016 en Península y Baleares y mientras siga vigente y con fondos disponibles el PIVE 8. Consultar 
Procedimiento y Regulaciones del PIVE 8 publicadas en la página web del Instituto IDAE. Modelo visualizado: Nuevo Fiat Tipo Sedán 
Lounge 1.4 95 CV con opcionales (PVP recomendado: 11.300€ incluye los mismos descuentos que el vehículo promocionado y el PIVE 8).

N O  N E C E S I T A S  M U C H O  P A R A  T E N E R L O  T O D O .

LA ÚNICA SORPRESA ES QUE TODO VIENE INCLUIDO.

Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo de 98 a 133 g/km. Consumo mixto: de 3,7 a 5,7 l/100km.

con conducción e�ciente, doble ahorro

NUEVO TIPO

10.990€
Y 4 AÑOS DE GARANTÍA

- MALETERO DE 520 LITROS

-   SISTEMA DE RADIO 
  UCONNECT

-   CLIMATIZADOR
  AUTOMÁTICO
-  LLANTAS DE 16 PULGADAS

- 6 AIRBAGS

- SENSORES 
  DE APARCAMIENTO

BREACAR
Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela

❱❱ caser ofrece aos seus asegurados un servizo de  
asistencia en caso de equivocarse de combusti-
ble ao encher o depósito. A compañía conta con 
vehículos adaptados e homologados para reali-
zar, no mesmo lugar do percance, a extracción e 
reciclaxe do carburante enchido por erro. desta 
forma, o cliente poderá continuar o seu camiño.

❱❱ Facua considera que a ue lexisla “ao dictado” dos  
grandes grupos automobilísticos e cualifica 
esta circunstancia de “aberrante”. critica que, 
“tras unha fraude como o que once millóns de 
consumidores sufriron en todo o mundo polo 
grupo VW”, os lexisladores europeos, “en lugar 
de endurecer a normativa”, decidiron “facela 
máis laxa” e permitir “que se poida incumprir 
sen ningún tipo de repercusión”.

❱❱ o Peugeot 308 Gt line dispón do driver Sport Pack,  
que reforza as sensacións dinámicas neste aca-
bado cunha calibración específica da cartogra-
fía do acelerador, a visualización dos paráme-
tros dinámicos do vehículo e unha iluminación 
Sport do cadro de instrumentos. durante este 
mes estes packs, dispoñibles como opción 
por 300 euros, ofrécense sen cargo aos com-
pradores dos 308 Style e gt line en stock.

❱❱ Jaguar land rover participa nun proxecto de  
investigación de tres anos, denominado ‘mo-
ve-uK’, que axudará a programar futuros auto-
móbiles autónomos para que teñan reaccións 
como condutores humanos. Esta iniciativa con-
tará cun investimento de 7,2 millóns de euros.

❱❱ toyota decidiu deixar de comercializar no mercado  
estadounidense vehículos baixo a marca Scion, 
que se lanzou en 2003 como unha firma in-
dependente e que acumula máis dun millón 
de unidades vendidas. Scion cumpriu os seus 
obxectivos de desenvolver produtos e proce-
sos únicos e de levar clientes novos e xoves a 
toyota.

❱❱ a nova xeración do Peugeot 208 apostou pola  
personalización como un dos seus puntos for-
tes. A marca aproveita estas novas posibilida-
des co lanzamento da edición especial Roland 
garros, que incorpora elementos de deseño 
exclusivos inspirados na cor das pistas de te-
rra batida nas que se fraguou a lenda deste 
torneo. Esta edición especial ofrécese dende 
17.160 euros.

❱❱ SerNauto organizou en madrid unha serie de  
encontros B2B entre fabricantes españois e 
un potente holding iraní, a fin de analizar as 
oportunidades de negocio para as empresas 
nacionais neste mercado. o levantamento das 
sancións a irán e a súa volta aos circuítos in-
ternacionais abre interesantes posibilidades de 
investimento.

❱❱ toyota alcanzou un acordo co seu filial daihatsu  
motor, polo que esta pasará a ser propiedade 
total de toyota, a través dun intercambio ac-
cionarial que se prevé que se peche a finais do 
vindeiro mes de agosto.

❱❱ a empresa francesa de servizos conectados para  
condutores coyote pon en marcha unha nova 
estrutura directiva no mercado ibérico, como 
parte do seu obxectivo de lograr 150.000 usua-
rios no noso país.

BreVeS
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américa marcando
o nacemento

En orixe, a compañía ni-
pona adoptaron a estética 
norteamericana, que era a 
que triunfaba naquela mo-
mento, de maneira que du-
rante un período de tempo 
prolongado, o deseño foi en-
cargado nos Estados Unidos 
ata que se foron modifican-
do esas liñas para adoptar o 
seu estilo propio. Unha dé-
cada despois de presentar-
se, conseguira gañar dúas 
veces o premio ao mellor 
coche de importación e, coa 
terceira xeración do Celica, 
convertido xa nun referente 
dos deportivos compactos, 
adoptaba un deseño propio 
co que foi atopando a súa 
propia identidade.

Salón de tokio de 1970:
a presentación

Celica deriva de coelica, 
que en galego significa ce-
lestial e con eses aires de 

divindade no nome, Toyota 
presenta o modelo no Salón 
de Tokio de 1970 cando a mo-
cidade deixara de percibir os 
coches como unha simple 
máquina e pretendía que fo-
sen un  espazo de diversión, 
adrenalina e recordos gratos. 
Tratábase dun coche com-
pacto cun propulsor de ca-
tro cilindros de 1,6 litros e cun 
marcado carácter deportivo. 
Chegaba ao mercado un ano 
despois de que a casa lanzase 
o superdeportivo 2000GT que 
conseguira poñerse aos man-
dos de James Bond percorren-
do as estradas do Xapón. Con 
eses azos e ilusión, pensaron 
noutro automóbil quen de 
plantarlle cara ao dominio au-
tomobilístico americano, xo-
gando coas súas liñas. Porque 
a finais dos anos 60 eran os 
muscle cars americanos os 
que poboaban as estradas 

dos Estados Unidos creando a 
lenda dos Mustang ou Torino. 
Eran os anos nos que a músi-
ca se facía global, a televisión 
comezaba a expandirse como 
medio de información da ci-
dadanía e moita xente nova 
xuntábase na rúa co pacifis-
mo como bandeira. Co seu 
lanzamento Toyota cumpría 
o seu desexo e o seu plan de 
desenvolvemento: poñer no 
mercado un deportivo para a 
xuventude.

o mustang xaponés
O primeiro Celica é lem-

brado como o Mustang 
Xaponés polo seu grande pa-
recido co famoso modelo 
estadounidense e, precisa-
mente, esa era a intención: 
darlle aos condutores un mo-
delo atractivo visualmente 
pero con algo que o fixera dis-
tinto. A técnica de venda que-
ría que entrase polos ollos, 
que gustase polas súas liñas 
a uns clientes que quedarían 
con el polo seu bo funciona-
mento. De feito, a campaña 
publicitaria do lanzamento 
empregaba lemas como “A 
solución para a falta de com-
bustible non ten por que ser 
un coche feo”. Deste xeito, 
Toyota poñía en valor unha 
das grandes vantaxes compe-
titivas que ofrecía: a fiabilida-
de da súa mecánica, asentada 
xa como unha referencia e, ao 

mesmo tempo, ofrecía para o 
propulsor de 1968cc o maior 
intervalo entre revisións do 
sector: 10.000 quilómetros 
ou seis meses. 

36 anos de produción
en sete xeracións

O primeiro Celica monta-
ba un motor de carburación 
de catro cilindros de 1,6 litros 
e ofrecía un acabado ST cupé 
de dúas portas e conseguiu 
moi boa resposta por parte 
dos condutores. A partir de 
1974 chegaron as primeira 
renovacións co lanzamento 
no modelo GT, cun propul-
sor de dous litros que, en dis-
tintas versións, equiparía os 
Celica durante os seguintes 
11 anos. En 1976 a liña do mo-
delo medra coa incorporación 
do liftback, dispoñible en ver-
sión GT que incluíu un motor 
máis potente, unha dirección 
máis deportiva e suspensións 

Comezou a fabricarse en 1967 
no Xapón pero a súa presen-
tación aos ollos do público 
produciuse en 1970 e facíao 
co pensamento de dirixirse a 
un público novo que busca-
ba algo máis que un medio 
de transporte, que quería ex-
perimentar novas sensacións. 
Despuntou polo seu deseño 
espectacular e polo seu inte-
rior futurista e, ao longo de 
sete xeracións, nas que se so-
meteu a continuas revisións, 
acadou a etiqueta de vehículo 
con boa reputación. O Retro-
Visor lévanos hoxe 36 anos 
atrás polo océano Pacífico, 
ata o arquipélago de 6.852 
illas para repasar a traxecto-
ria deste modelo que conse-
guiu facerlle aos deportivos 
compactos un oco notorio 
no mercado.

Toyota Celica

  Influíu de 
forma notable no 
establecemento 
do segmento 
de deportivos 
compactos no 
mercado

  Aos dous 
anos do seu 
lanzamento aparecía 
no Campionato de 
Mundo de Ralis  
onde gañou dous 
títulos da man de 
Carlos Sainz

36 anos de historia do 
deportivo xaponés
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melloradas e comercializou-
se como un sport-turismo 
ofrecendo maior comodi-
dade e capacidade de ma-
leteiro que outros vehículos 
similares.  A segunda xera-
ción preséntase en 1978, 
dispoñible en versións ST e 
GT, propulsadas con moto-
res de 2.2 litros e con mello-
ras en seguridade, potencia 
e economía.

a pegada dos anos 80
Será a década que vexa 

nacer a terceira e a cuarta xe-
ración. En 1982, cando España 
gozaba o Mundial del Fútbol 
na casa, o deseño modificou-
se e a motorización mellorou-
se chegando a propulsores de 
2.4 litros. O ano 1986 marca 
un antes e un despois cun 
cambio radical no modelo 
que parecía completamen-
te novo con tracción diantei-
ra, redondeado, corpo fluído 
e novos motores twin-cam 
de catro cilindros e 2.0 litros. 
Dispoñible en versións ST e 
GT, cun motor de 116cv, e 
GT-S de 135cv, dispoñibles 
en cupé ou liftback. Nace ta-
mén o Celica Supra, coñeci-
do hoxe como Toyota Supra, 
que se converteu en mode-
lo independente nese ano 
1986. Nesta etapa, seguin-
do a tendencia do momento 
centráronse en mellorar a ae-
rodinámica e no uso doutros 
materiais como o plástico que 
daquela estaba moito mellor 
visto que na actualidade. Así, 
o fabricante nipón sacou pei-
to ao asegurar que o seu co-
eficiente de resistencia era 
menor que o do Porsche 928 
porque “simplemente engana 
ao vento” segundo afirmaban 
os enxeñeiros.

a década dourada dos 90
Nos anos 90 chega a 

quinta xeración na que 

Toyota cambia a tracción 
traseira pola dianteira e, 
para asegurarse de non per-
der a súa boa fama como 
deportivo económico, pre-
sentaron a versión GT-Four, 
con motor turboalimentado 
(200cv) e tracción ás catro 
rodas e foi con este modelo 
coa que Carlos Sainz se pro-
clamou campión do mundo 
de Rally en 1990 e 1992. Os 
anos 90 foron a época dou-
rada do Toyota Celica polo 
rendemento que conseguiu 
e as características coas que 
se equipou. Cos cambios in-
troducidos, mellorouse o 
motor e o seu comporta-
mento e os faros retrácti-
les na quinta xeración e os 
redondos na sexta conver-
téronse nun sinal de identi-
dade. Ademais, as medidas 
de seguridade cobraron 
protagonismo e o sistema 
ABS estivo dispoñible para 
todos os modelos así como 
os airbags laterais. En 1996, 
por exemplo, recibiu os fal-
dóns laterais opcionais para 
mellorar a súa eficacia aero-
dinámica e un alerón poste-
rior reaxustado.

a última xeración 
Estreouse no ano 2000 e 

chegou ás estradas con moto-
res totalmente novos de 145 e 
192cv. Foi entón cando Toyota 
considerou que a súa etapa na 
historia da compañía rema-
tara e en 2006 fabricáronse 
os últimos modelos nas li-
ñas de produción de Xapón. 
Despedíanse así 36 anos de 
historia dun coche que conse-
guiu ser un referente entre os 
deportivos compactos e que, 
xunto co Supra, é recoñecido 
como un dos mellores auto-
móbiles de Toyota.

  O Celica, 
que significa 
celestial, naceu para 
competir co deseño 
norteamericano

Campión mundial 
con Carlos Sainz

miguEl cumBRAoS ÁlVAREz
miguElcumBRAoS@gmAil.com

O Toyota Celica foi moi em-
pregado nos ralis, espe-
cialmente a finais dos 80 e 
primeiros dos 90. Carlos Sainz 
gañou o título de Campión 
do Mundo cun Celica en 
dúas ocasións: 1990 e 1992. 
Ao volante doutro Toyota, 
o Corolla, en 1998 protago-
nizaría unha das anécdotas 
máis lembradas do auto-
mobilismo español: a fa-
mosa petición desesperada  

“trata de arrancarlo 
Carlos” que o copilo-
to Luís Moya lle be-
rraba a Sainz cando 
o coche parou a me-
dio quilómetro da 
meta, onde os agar-
daban as familias e 
autoridades para ce-
lebrar o terceiro títu-
lo mundial que tiñan 
no peto, salvo unha 
fatalidade do desti-
no que, neste caso, 
aconteceu.Sainz e moya no rali de Portugal de 1992
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Pneumáticos

As gomas son a nosa seguridade básica

Os pneumáticos “sanos” son imprescindibles no inverno
■ REdAcciÓn | TexTo      ■ uXíA QuEiRugA | FoTos

O pneumático é o compoñente 
máis orgánico do noso vehículo, ao 
que debemos coidar. Coa chegada 
das chuvias hai que poñer en 
valor a importancia de circular con 
pneumáticos “saudables”. Son o 
único elemento que pon en contacto 
o vehículo coa estrada, por esta 
razón é fundamental someterlles a 
un “chequeo” sobre a súa saúde con 
certa periodicidade. Recoméndase 
revisar o seu estado polo menos 
unha vez ao mes e sempre antes 
de iniciar unha viaxe. O fabricante 
de pneumáticos Continental danos 
unhas claves para evitar os síntomas 
que nos levarían a un posible sinistro 
se empeora o estado da estrada.

Primeiro mal síntoma: Desgaste excesivo.
Un pneumático desgastado perde adherencia, sobre todo 

en solo mollado. A normativa establece que a profundidade 
do debuxo da banda de rodadura non debe ser inferior a 1,6 
milímetros aínda que, para un maior agarre e seguridade, 
recoméndase non utilizar un pneumático desgastado cun-
ha profundidade do debuxo inferior aos 3 milímetros, espe-
cialmente con condicións meteorolóxicas adversas xa que, 
co solo mollado, un pneumático desgastado aumenta radi-
calmente o risco de aquaplanning e de alongar a freada de 
forma alarmante. Para que os usuarios poidan comprobar o 
desgaste os fabricantes de pneumáticos incorporan unha 
testemuña de 3 milímetros que nos indica se a profundida-
de do debuxo é maior. É importante revisar a maior parte da 
banda de rodadura e non esquecer a zona interior porque o 
desgaste pode ser irregular. Unhas rodas coa presión inco-
rrecta farán que o desgaste das gomas sexa moi irregular.

Cuarto mal síntoma: Presión incorrecta. 
Manter a presión correcta axuda a que o pneumático 

se manteña “saudable”. Circular cunha presión inferior á 
recomendada reduce a estabilidade, aumenta o perigo de 
perda repentina de aire e o consumo de combustible do 
vehículo. Unha presión excesiva provoca un desgaste pre-
maturo polo centro, reducindo a súa vida útil. Ademais, ao 
reducirse a superficie de contacto pódese producir unha 
perda de adherencia, unha maior incidencia de impactos 
de obxectos alleos, máis incomodidade da condución e 
máis vibracións.

Quinto mal síntoma: Cristalización. 
A cristalización do pneumático indica que este está 

“enfermo”. Os pneumáticos se cristalizan en vehículos que 
pasan moito tempo á intemperie, sobre todo por altas tem-
peraturas, polo envellecemento por idade e aqueles que 
reciban moita radiación solar. Nestas circunstancias os es-
pecialistas recomendan evitar que os pneumáticos reci-
ban moita radiación solar; que se expoñan a temperaturas 
extremas.

Segundo mal síntoma: Vultos, cortes, rozamentos, 
bordillazos e outras deformacións. 

No caso de que o pneumático presente algunha destas 
anomalías, deberíase visitar un especialista para que a revise 
e evalúe os danos, e se procede, realizar a súa substitución. 
É de vital importancia non intentar reparar os pneumáticos 
con estas ou outras anomalías que o invaliden.

Terceiro mal síntoma: A idade. 
Os pneumáticos deterióranse co paso do tempo e perden 

prestacións polo que, aínda que non teñen data de caduci-
dade, aconséllase cambialos cando pasan dez anos dende a 
súa data de fabricación, aínda que non se utilizaron ou visual-
mente non estean en mal estado. Probablemente as gomas 
perderan as súas cualidades.

  É importante facer un “chequeo 
sanitario” ao pneumático de cando en vez

  Conducir con un pneumático “sano” 
pode ser vital cando chove
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c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela
Tfno.: 981 561 740 • 981 562 001 • Fax: 981 588 070

Usar ben as luces ilumina a seguridade de todos

A importancia de ver e ser visto

■ REdAcciÓn | TexTo 

Aínda que se trata dun elemento básico para a nosa se-
guridade, moitos condutores non usan de forma correcta o 
alumeado do vehículo, o que aumenta o risco de accidente, 
especialmente no inverno, cando as condicións climatolóxi-
cas e a baixa altura do sol reducen a visibilidade.

Ademais, a maioría dos usuarios descoñece que as luces 
de marcha diurna (obrigatorias dende agosto de 2012) non 
activan as luces de posición traseiras, polo que non somos 
visibles dende atrás. Tampouco se usa correctamente o sis-
tema de aceso automático do alumeado, que non se acciona 
se hai claridade, aínda que a visibilidade sexa reducida (por 
exemplo, cando hai néboa ou chuvia durante o día).

Autocasion.com dá 6 claves moi sinxelas para usar 
as luces do coche:

Se necesitas 
baixar o parasol, 

acende as luces. É 
o mesmo caso que 

o anterior, pero á 
inversa.

Se ves a som-
bra do teu propio auto-

móbil, acende as luces. Se ao 
conducir vemos diante ou po-

los laterais a sombra do noso 
coche, é porque o sol está moi 

baixo e produce cegamento 
ao resto do tráfico. Para que 
nos vexan ben (tanto quen 

nos preceden como 
os que circulan 

de fronte), é im-
prescindible 

acender as 
luces de cru-
zamento.

Se chove, 
acende as lu-

ces de cruzamen-
to. Aínda que sexa de día 

(o sensor de luces automático 
non as acende), a chuvia reduce 
a visibilidade. Verannos mellor 
se acendemos as luces de cru-

zamento, non as de posi-
ción nin as de marcha 

diurna.

Apaga 
a luz de 

néboa traseira. 
A maioría de condu-

tores descoñecen que a luz de néboa trasei-
ra acéndese independentemente das de néboa 

dianteiras porque resultan máis molestas. Pola noi-
te debemos apagar a luz de néboa traseira se leva-
mos un coche preto e venos suficientemente ben 
coa luz de posición. Ademais de cegar e molestar 
ao condutor que nos segue, o brillo do piloto 

antinéboa fai que as luces de freo do noso au-
tomóbil apenas destaquen, polo que per-

cibirán máis tarde cando freemos, o 
que aumenta o risco de sufrir un 

accidente por alcance.

Se entras 
nun túnel, acende 

as luces. O sensor auto-
mático que acende as luces 

ten un leve atraso de aceso, 
polo que, durante uns instantes, 
somos invisibles e, ademais, os 
coches con luz de marcha diur-

na non acenden o alumea-
do traseiro, polo que 

non nos ven.

o mal uso da luz de néboa 
traseira aumenta o risco 

de colisión por 
alcance

as luces de marcha diurna non activan as luces de posición traseiras

Se hai néboa, 
acende as luces de cru-

zamento. Do mesmo xei-
to que con chuvia, aínda que 

sexa de día non se nos ve correc-
tamente. Acender as luces é prio-
ritario. A luz de néboa traseira 
é moi molesta pola noite e só 

debe utilizarse se a néboa é 
moi densa e a visibilida-

de moi escasa.
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A primeira páxina desta historia come-
za a escribila Pablo no ano 2006 cando “me 
pica o vermiño do antigo, tiro pola Vespa, 
comezo a buscar, atopo unha en Vietnam, 
tráioa e únome ao club vespista”

Na súa persoa únense dúas afeccións 
que deron como resultado a creación do 
arquivo, tamén web, www.miabuelote-
niaunaigual.es: a fotografía clásica e cos-
tumbrista máis a Vespa. “Un día comecei a 
preguntar polas típicas fotos que a xente 
facía coas súas motos e cos seus coches e a 
xente íame traendo, o que me serviu para 
comprobar que mesmo había conexión 
entre eles e este labor de investigación 
permitiume ler entre liñas e comprobar 
que algunhas persoas conservan docu-
mentos con clasificacións de carreiras es-
critas a máquina”. Así, naceu primeiro o 
arquivo onde nestes momentos garda en-
tre 1.000 e 1.500 imaxes que van dende a 
década dos 50 ata a actualidade.

 O seu labor de recollida permitiu-
lle reflexionar sobre o que vía; non se tra-
taba só de fotografía de persoas subidas a 
unha moto senón que eran imaxes dunha 
época, dun país, dun tempo no que, por 
exemplo, as mulleres non estaban obriga-
das a levar casco. E con esa idea naceu ta-
mén o documental: non é coma calquera 
outro traballo audiovisual que poida facer-
se sobre as vespas porque aquí hai hito-
rias contandas en primeira persoa a través 
das cales podes ir trazando o retrato his-
tórico dunha época e dun país. A través 

dunha instantánea dos anos 50 podemos 
ver como Salamanca tiña unha camiño 
de terra de entrada, con outro testemuño 
sabemos que á muller dun dos protago-
nistas; Bonilla, non lle permitiron entrar 
no Escorial porque levaba pantalóns.  ou 
obsrvamos como unha voda no barrio do 
Calvario de Vigo nos anos 50 reuniu a case 
100 vespistas. Non era para menos. Casaba 
Julio Mouriño con Carmen del Río e pasea-
ron na moto por un Calvario sen asfalto, 
acompañados de cura e gaiteiros e a xente 
parábaosn para velos. “daquela non había 
cámaras de fotos” apunta Pablo, relantan-
do que os fotógrafos ían as igrexas, facían 
as fotos, marchaban correndo na Vespa oa 
laboratorio a revelalas e venderlle copias 
aos noivos e convidados antes de que re-
matara a festa. Tamén o fotógrafo Virxilio 
Viéitez forma parte do arquivo: tivo Vespa 
e Lambretta que lle permitiron traballar e 
desenvolver a súa profesión.

Os primeiros vespistas de Vigo te-
ñen agora 80 anos e moitas historias que 
contar.

Ao tempo que daba renda solta a esta 
paixón, Pablo desenvolvía o seu labor pro-
fesional como mentor de emprendedores. 
Foi nun curso en Ourense onde coñeceu a 
Andrea (produtora…), quen lle contou o 
seu proxecto audiovisual e xuntos chega-
ron á conclusión de que tras o amor ves-
pista había unha morea de historias que 
pagaba a pena contar en primeira persoa 
e dalas a coñecer.

No fondo e na forma, confesa Pablo e 
confirma Andrea, a Vespa é unha escusa 

para facer historia percorrendo os anos 
50, 60, 70 e 80.

Julián Mouriño, presidente do club 
vespista de Vigo nos anos 60 confesa no 
documental, suspirando emocionado, que 
“a Vespa foi algo máis ca unha moto”.

A Vespa e as historias persoais nacidas 
ao seu redor son o fío argumental dun 
documental que acaba de estrearse en 
Vigo. Conta cunha vintena de testemu-
ños de propietarios destas motos que 
achegan ao público as súas experiencias 
vitais e un anaquiño da historia do seu 
tempo. O vespista Pablo Osorio é o res-
ponsable da idea orixinal de “O meu avó 
tiña unha igual” porque, en realidade, 
esta historia non comeza cunha película, 
senón cunha fotografía ou, máis ben, cun 
arquivo fotográfico que atesoura logo 
de varios anos rescatando e recibindo 
imaxes de toda Galicia. Este patrimonio 
visual e sentimental acabou dando orixe 
a un filme documental producido por 
Faino Estudios e presentado polo xorna-
lista vigués Gonzo.

■ Rocío PEREiRA | TexTo      ■ ARQuiVo SPRint motoR | FoTos

“O meu avó tiña unha igual”
Un documental sobre unha icona das dúas rodas

Gravación sobre rodas
A filmación do documental implicou a suma de 

moitos quilómetros para percorrer as catro provin-
cias galegas, facendo paradas en ruta para coñecer 
aos protagonistas das historias en Vigo, Pontevedra, 
A coruña, Ferrol, ourense, A Peroxa, Parada de Sil 
ou Baiona, entre outros. As horas de conversas de-
ron para moito aínda foi imprescindible un labor 
de concisión para a gran pantalla de maneira que, 
finalmente, no documental aparecen sete Vespas, 
aproximadamente coas súas correspondentes voces 
relatoras da súa vida e obra.

o presentador 
do documental 
é o xornalista 
vigués Gonzo
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A marca do vespista
Para ir aclarando conceptos, un vespis-

ta e, segundo os que habitan baixo este tí-
tulo, aquela persoa que conduce unha Vespa 
non só como un medio de transporte senón 
como unha forma de vida. Para Pablo osorio 
significa “solidariedade, pertenza, valores de 
camaradería, de amizade, que eran os que 
compartían os que antes viaxaban de galicia 
a madrid durante 12 horas e que comían con 
outros vespistas, que paraban nun taller que 
as arranxaba e que saudaban aos outros con-
dutores” porque levar esta scooter supoñía 
compartir un código común. cómpre dife-
renciar tamén entre a Vespa e a lambretta. 
As súas son scooters que aparecen na mesma 

época, que teñen prestacións similares e que 
fabrican diferentes marcas polo que é cues-
tión de gusto facerse con unha ou con outra. 
Segundo Pablo, en galicia impera a tradición 
vespista “aquí importouse a tradición italia-
na deste modelo mentres que a lambretta 
se vincula máis á escena mood inglesa” e en-
gade que en Bilbao, Éibar ou Barcelona había 
fábricas de lambretta mentres en galicia es-
taba o terceiro concesionario español de ven-
da de Vespas, sendo ésta a que experimenta 
un maior auxe e consegue a fama segundo 
afirma. o concesionario galego fundouse nos 
anos 50 e trouxo tamén o modelo italiano 
de Vespa club. Esta presenza explica “que en 
Vigo hoxe circulen moitas Vespas e a cousa 

vén de atrás porque nos anos 60 había na ci-
dade unhas 350 compradas co soldo dun ano 
de traballo. Káiser, o fundados do concesio-
nario, creou todo un mundo ao seu redor con 
encontros, saídas, cea anual de socios do club 
e abriuna á participación feminina tamén.

Pablo osorio participou na distintas fa-
ses do documental. na preprodución visitan-
do ao “95% da xente que me cedera as súas 
fotografías para con eles previamente e por-
que teño contacto coa maioría”. durante a 
produción, tivo a misión de “fiar fino” por-
que visitaban a cada un dos protagonistas 
cun modelo de moto diferente, tendo que 
telas dispoñibles para cada una das saídas 
por galicia adiante.

A estrea
o documental acaba de estrearse oficialmente na terra que o viu nacer: en Vigo. Segundo 

Pablo osorio, foi unha xornada “cargada de emocións” especialmente cando se fundiu nun abra-
zo longo con Julián mouriño a quen considera aos seus noventa e pico anos “o vespista máis 
prolífico e entregado á causa de galicia. un home que aínda hoxe encarna aqueles valores de 
camaradería, confraternidade, respecto ou cabalerosidade que ían ligados ao espírito vespista”. 
o Auditorio municipal da cidade olívica, con cheo absoluto, foi o escenario da primeira proxec-
ción dunha traxectoria de exhibicións que agardamos que sexa longa e prolífica e que guste a 
tódolos públicos, aos amantes das vespas e aos que é posible que comecen a selo logo de ver 
“o meu avó tiña unha igual” que para Julián mouriño é un traballo do que sentirse orgulloso.

Dous anos de traballo de 
todo un equipo de persoas

A idea nace logo de tomar un café no que 
se recoñecia que había historias épicas, entra-
ñables. todo o mundo pensaba que o seguinte 
paso do arquivo podía ser un libro, pero a for-
za das imaxes e historias contadas polos pro-
pios protagonistas dos 50-60 e 70 contado de 
forma amena e cercana conta de forma máis 
plena nun documental o que supuxo a Vespa 
en galicia.

A escusa é a Vespa pero é o medio que 
nos leva dunha historia a outra e dunha déca-
da a outra. o fío condutor é o xornalista vigués 
gonzo, que tamén é un amante destas motos. 
unha das anécdotas da rodaxe veu da man 
do condutor-presentador, o xornalista vigués 
gonzo, quen confesou ao comezar as xornadas 
de gravacións, no verán de 2014, que levaba 
uns 15 anos sen montar en moto porque caera 
dunha e colleulles medo. Acto seguido, Andrea 
de Faino Estudio deulle permiso para baixar 
pola costa (considerable) do monte da guía 
nunha vespa dos anos 50. A partir dese mo-
mento, foi todo “sobre rodas”. E á filmación che-
gan historias sorprendentes como a dun galego 
que a primeiros dos 60 marchou de vacacións 
aos Pirineos e deu a volta a Europa, facendo 
12.000 quilómetros subido a unha Vespa de tres 
marchas e polas estradas de entón. o coruñés 
Pepe castilla competía en carreiras e tras ga-
ñar unha, colleu o premio, pediu o finiquito no 
traballo, colleu a súa Vespa e marchou traballar 
a Suíza. Volveu cando fixo cartos.

A primeira foto do arquivo
Foi a enviada polo xornalista nacho mirás, fa-

lecido recentemente en Santiago, e quen non puido 
xa participar no documental. trátase dunha imaxe 
de seu pai subido a unha Vespa co escudo do celta, 
do Atletic de Bilbao, o de Portugal e o de España. “A 
miña nai contoume despois que nunha festa do ba-
rio vigués de coia había un fotógrafo con sombreiro 
mexicano que facía fotos nunha moto e compro-
bei que era a mesma Vespa e máis adiante houbo 
dúas persoas máis que trouxeron imaxes coa mesma 
moto”.

  
Documentais 
sobre a Vespa 
pode haber 
moitos pero 
este é único 
porque fala de 
experiencias 
vitais

  A 
primeira foto 
do arquivo foi 
a enviada polo 
xornalista Nacho 
Mirás, falecido 
recentemente en 
Compostela

  Un 
documental 
que relata unha 
vintena de 
historias e traza 
historia

Que significa a 
Vespa para ti?

Esta é a pregunta que respon-
den tódolos protagonistas do docu-
mental. din que lles deu liberdade, 
que lles permitiu coñecer moita 
xente, historias. A Pablo gústalle 
“rodar con ela, sentir como vibra 
na estrada e grazas a ela entrei en 
moitos fogares, talleres. conducila é 
unha sensación única e irrepetible”.

membros do Vespa club Vigo

Noivos en Vespa nos anos 50
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Calendario

Calendario  
de  probas MARZO  2016

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

2-4 de marzo Test pretemporada Moto GP - Qatar Mundial Motos Circuíto de Losail Qatar

2-4 de marzo Adestramentos pretemporada Moto2 e Moto3 - Xerez Mundial Motos Circuíto de Xerez Cádiz España

3-6 de marzo Cto. Mundo Rally - México Mundial Rally León, Guanajuato, Silao, Irapuato México

5-6 de marzo I Rallymix Touro Rallymix Touro A Coruña España

5-6 de marzo I Todoterreo - Teo Todoterreo Lampai - Teo A Coruña España

6 de marzo Cto. Galego de Trial - Entrimo Trial Entrimo Ourense España

6 de marzo Cto. España Motocross - Lleida Motocross Circuít El Terré d´Almenar Lleida España

6 de marzo Cto. Castilla La Mancha Cross Country Miguelturra - Ciudad Real Cross Country Miguelturra Ciudad Real España

6 de marzo Cto. Cataluña Enduro- Salomó Enduro Salomó Tarragona España

6 de marzo Cto. Aragón Trial - Torralba de Ribota Trial Torralba de Ribota Zaragoza España

6 de marzo Cto. Cataluña Trial - Talamanca Trial Talamanca Barcelona España

11-13 de marzo Mundial Superbikes - Tailandia Superbikes Chang, Buriram Tailandia

11-13 de marzo Cto. España e Europa Asfalto - XL Rally Islas Canarias Rally Islas Canarias España

12 de marzo LXIV Rally Costa Brava Rally Históricos Costa Brava España

12-13 de marzo XL Karting A Pastoriza Karting Circuíto A Pastoriza Lugo España

12-13 de marzo  Montaña Estepona Málaga España

12-13 de marzo Cto. España Autocross - Aragón Autocross Circuíto de Motorland Teruel España

13 de marzo Trofeo Social Superextrem - Forcarei I Superextrem Circuíto Forcarei Pontevedra España

13 de marzo Cto. España Trial - Valencia Trial Bocairent Valencia España

13 de marzo Cto. España Enduro - Cáceres Enduro Cañamero Cáceres España

17-18 de marzo 12 horas de resistencia Italia 2016 Resistencia Circuíto de Mugello Italia

18-19 de marzo Cto. España Rallys Asfalto - XXVI Rally Villa de Adeje Rally Adeje Tenerife España

18-20 de marzo GP F1 - Australia F1 Circuíto Albert Park Australia

19 de marzo Cto. España Motocross - Talavera de la Reina Motocross Talavera de la Reina Toledo España

19 de marzo Cto. Mundo Superenduro - Madrid Enduro Las Rozas Madrid España

19 de marzo Cto. Mundo X Indoor - Austria Trial Indoor Wiener Neuschadt Austria

20 de marzo Cto. España Cross Country - Asturias Cross Country San Martín del Vallés Asturias España

25 de marzo Cto. Mundo Indoor - Francia Trial Indoor Marsella Francia
27-29 de marzo GP MotoGP - Qatar Mundial Motos Circuíto Losail Qatar

logo da exitosa tempada 
2015, onde se logrou a vi-
toria absoluta en le mans 

e gañáronse os campionatos do mun-
do de construtores e de Pilotos, a mar-
ca alemá asume o papel de defensor de 
ambos títulos en 2016. En consecuen-
cia, os dous Porsche 919 Hybrid, cos 
seus 900 cabalos de potencia aproxi-
mada, levarán os dorsais 1 e 2, segundo 
confirmaron na conferencia de pren-
sa celebrada hoxe en París os organiza-
dores de le mans e do campionato do 
mundo de Resistencia (WEc), que son 
o Automobile club de l´ouest (Aco) e a 
Federación internacional do Automóbil 
(FiA), respectivamente.

os innovadores 919 Hybrid evolu-
cionaron significativamente para esta 
terceira tempada de Porsche dende o seu 
retorno á sofisticada máxima categoría 
dos prototipos le mans, aínda que a es-
trutura básica do chasis e o concepto do 
sistema de propulsión permanecen iguais.

Ao ofrecer unha excepcional liber-
dade técnica, o regulamento da clase 1 

dos prototipos le mans (lmP1) é moi 
esixente para os enxeñeiros. o sistema 
híbrido do 919 combina unha innova-
dora tecnoloxía na que se integran, por 
unha banda, un turbo de reducidas di-
mensións, cun motor de combustión de 
catro cilindros e dous litros alimentado 
por inxección directa e, por outra, unha 
batería de ións de litio para almacenar 

a electricidade xerada por dous sistemas 
diferentes de recuperación de enerxía: o 
primeiro recolle a enerxía xerada na frea-
da polo eixe dianteiro, mentres que o se-
gundo aproveita a producida polo escape. 
o sistema de propulsión do 919 Hybrid 
produce uns 900 cabalos de potencia e 
supón unha fonte importante de inspi-
ración para fabricante xermano de cara 
ao desenvolvemento de futuros depor-
tivos de estrada. o último exemplo é a 
tecnoloxía de 800 voltios para o mission 
E, un concept car 100% eléctrico. A alta 
voltaxe permite tempos de recarga moi 
curtos. Este automóbil-laboratorio de ca-
tro portas chegará á produción a finais 
da década.

Porsche a por todas no Campionato 
do Mundo de Resistencia
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Novas

Corenta anos despois 
forma parte dun stand, cos 
trofeos gañados e fotos dos 
seus pilotos e das diferentes 
probas nas que competiu. 
O deportivo encóntrase en 
fase de restauración, da man 
da Fundación Estanislao 
Reverter, que ha recada-
do fondos entre pilotos e 
deportistas.

Na edición do Salón 
Retro Galicia 2016, celebra-
da no Instituto Ferial de Vigo 
do 13 ao 14 de febreiro, su-
puxo o regreso do Alpinche 
cos afeccionados galegos, 
pois se exhibiu por primeira 
vez 40 anos despois do ac-
cidente que o apartou das 
probas de competición.

O mítico deportivo ga-
lego expúsose nun stand 
destacado dentro da sexta 
edición da feira dedicada ao 
vehículo clásico e de época, 
onde luciu cos trofeos ga-
ñados na súa época e con 
imaxes das probas que dis-
putou, así como dos pilotos 
que fabricaron o mito aos 
seus mandos.

A orixe do Alpinche 
está nun accidente de José 
Pavón pilotando un os 

dous Porsche 911R que tiña 
Estanislao Reverter, consi-
derado pai do automobi-
lismo de Galicia, no IV Rali 
Internacional de Ourense. 
A Reverter ocorréuselle a 
idea de meter esa mecáni-
ca na carrozaría dun Alpine 
A110-1300 e fíxoo debutar 
na novena edición do Rali 
Rías Baixas.

Bautizouno como 
Realpor, acrónimo de 
Reverter, Alpine e Porsche, 
pero os afeccionados o re-
nomearon Alpinche e foi 
con ese nome como se fixo 
lenda e foi coñecido no 
mundo automobilístico.

O Alpinche resultou 
ser un coche gañador que 

obtivo numerosas vitorias 
e podios en innumerables 
probas nos primeiros anos 
setenta, ata que un impor-
tante accidente afastouno 
das pistas no Rali do Sherry 
en 1975.

Ao cumprirse 40 anos 
de devandito acciden-
te, a Fundación Estanislao 
Reverter lanzouse á súa 
restauración, e conseguiu 
a axuda de preto de medio 
centenar de pilotos e depor-
tistas, que doaron obxectos 
e recordos para unha poxa 
en Ebay.

Así comezou o traba-
llo de restauración, a través 
do taller ourensán Marvic 
Sport.

Malas... e boas
miguEl cumBRAoS ÁlVAREz

miguElcumBRAoS@gmAil.com

Febreiro, con diferencia, é o mes máis curto, aínda que 
este ano teña un día máis. E no eido do deporte da com-
petición automobilística, o tempo que ven finiquitando os 
preparativos, a rumoroloxía, os instantes previos ás com-
peticións, que na maioría dos casos acende semáforos ver-
des en marzo.

o do 2016 ven caracterizado por cir-
cunstancias moi diversas, algunhas delas 
negativas, outras positivas. no primeiro 
apartado o tema Rali Rías Baixas, nestes 
intres anulado e fora do cERA. Falouse, 
escribíuse, discutíuse moito xa, polo que 
dende a nosa óptica subliñar tan só dous 
feitos: os políticos erran cando non apoian, 
ata donde se poida, eventos que van máis 
aló do feito deportivo. E os organizadores, 
como xa lembrou algún coñecido piloto, teñen que fixar 
as súas miras máis na empresa privada que na pública, 
por razóns ben claras de lóxica actual e dos tempos que 
toca vivir.

Xa en termos positivos, fagamos fincapé na tan traída 
e levada licencia única, que ven de empezar a funcionar. 
Parecía cousa normal que un só permiso, por denominalo 
así, permitise aos pilotos competir en calquera autonomía 
do estado español. Pero a realidade era ben diferente, con 
intereses doutro tipo e non deportivos precisamente. Agora 
a existencia dun único documento vai permitir aos gale-
gos ir a probas doutras autonomías e viceversa, sen ter 
que furar máis os petos con gastos que se poden evitar. 
un ralisprint na localidade leonesa de cacabelos deixou 
clara mostra disto coa presenza de moitos equipos coa 
bandeira branca e azul. Se non hai fronteiras, que non se 
poñan outras barreiras, poderiamos dicir...

DE cunETAs E RAís

Lingua de namorar 2016
Está en marcha unha nova edición do concurso en 
liña de mensaxes de amor en lingua galega lingua 
de namorar. dirixido a mozos e mozas de 14 a 35 
anos e xurdido da iniciativa da Secretaría Xeral de 
Política lingüística e da dirección Xeral de Xuventude 
e Voluntariado, o seu obxectivo é animar ao uso da 
lingua galega entre a xente nova para as súas re-
lacións interpersoais, tamén cando se desenvol-
ven a través das tecnoloxías da información e da 
comunicación.

Se tes entre 14 e 35 anos, consulta as bases de 
lingua de namorar, rexístrate cubrindo o formulario 

de inscrición e anímate a participar. Repara nos pre-
mios que podes gañar:
categoría a (de 14 a 19 anos):
Primeiro premio. Smartphone ztE, 16 gB
Segundo premio. drone AiRiS con cámara de vídeo 
VgA, xiro 360º, iluminación lEd
Terceiro premio. torre de son Blutooth, 60 W RmS, mp3
categoría B (de 20 a 35 anos):
Primeiro premio. cámara réflex canon EoS 1200d, 18 
mpx
Segundo premio. Smartwatch SP gold
Terceiro premio. disco duro externo toshiba 1 tb

tes de prazo ata o 28 de febreiro para presentar 
as túas mensaxes. A partir desa data, abrirase un novo 
prazo para votardes polas vosas mensaxes favoritas. As 
seis gañadoras escolleranse entre as 50 máis votadas.
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Concretados. Os plans do equipo Opel España no estatal de 
asfalto 2016. Disporán de dúas unidades do Adam R2 en mans 
dos coñecidos Esteban Vallín e Ángel Paniceres. O primeiro loi-
tará polo título da categoría, mentres que o segundo inten-
tará fixar un récord na categoría Júnior, onde pelexara pola 
súa cuarta coroa.

In crescendo. As unidades da 
nova categoría N5 ou MaxiRally 
prevista para os certames de asfal-
to e terra 2016. En Vimianzo, nas 
instalacións de AR Vidal Racing 
trabállase afanosamente no co-
che da firma Suzuki, que reempra-
zará ao veterano Swift 1600. E na 
localidade berciana de Caboalles, 
sede do preparador RMC, avánza-
se na construción dun Peugeot 1.6 
que podería debutar a finais deste 
mes no rali de terra de Lorca.

Dúas de dúas. Dous 
raids Dakar afrontou o 
copiloto lucense Diego 
Vallejo e nos dous foi 
quen de rematar a pro-
ba. Anos atrás fíxoo 
acompañando ao ta-
mén lucense López 
Rivas, para facer agora o 
mesmo como navegan-
te do madrileño Rubén 
Gracia. Na edición 2016, 
vencida polo Peugeot 
do francés Peterhansel, 
o de Meira acadou a se-
gunda posición da cate-
goría T3, superado tan 
só o seu Mitsubishi polo 
buggy do holandés Tim 
Coronel.

Brillante. Así foi a actuación do piloto asturiano José Antonio 
“Cohete” Suárez, copilotado polo galego Cándido Carrera, no 
rali de Montecarlo, que abría o WRC 2016. Na cita polas estra-
das dos Alpes franceses vitoria para Sébastien Ogier, que tivo 
en Meeke o seu principal adversario. A dupla asturiana-gale-
ga, no seu debut mundialista do presente exercicio, acadou a 
sexta praza no WRC2 e a decimo sétima absoluta, pese a cer-
tos atrancos que lle impediron mellorar a súa peformance.

Motores virando... e outros quecendo
■ miguEl cumBRAoS | Texto  ■ SPRit motoR | Fotos

Sprint Motor >>30 Competición



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:

Safety Car. MotoGP é o cume das carreiras de 
motos. BMW M foi un membro permanente da 
familia internacional de MotoGP. A exitosa aso-
ciación co organizador Dorna Sports medrou 
constantemente nos últimos anos, e está previs-
to que no futuro siga funcionando ben. En 2014, 
Dorna Sports e BMW M GmbH estenderon a súa 
cooperación ata o ano 2020, inclusive. No cora-
zón do compromiso está o subministro da frota 
de Vehículos de Seguridade. BMW M implemen-
ta a última tecnoloxía co fin de garantir a segu-
ridade dos pilotos de MotoGP, calesqueira que 
sexan as condicións. Os Vehículos de Seguridade 
son automóbiles altas prestacións, tecnolóxica-
mente innovadores, cuxas excepcionais propie-
dades de condución fan deles o complemento 
ideal para calquera desafío sobre a pista. O úl-
timo exemplo é o BMW M2 MotoGP Safety Car 
que debutará esta tempada.

Alianza. A exitosa relación de Infiniti na Fórmula Un entra nunha nova fase. 
A partir da nova tempada 2016, Infiniti será un socio técnico do novo equipo 
Renault Sport Formula One Team. Aproveitando a súa experiencia en vehícu-
los híbridos de alto rendemento, Infiniti contribuirá con recursos de enxeñería 
ao Sistema de Recuperación de Enerxía (ERS) que incorporan dúas unidades 
do motor, MGU-H e MGUK, así como da batería.

Ford acudirá a Le Mans. Os organizadores das 24 Horas de Le Mans, o ACO 
(Automobile Club de l´Ouest) confirmaron que catro Ford GT recibiron praza 
no listado de participantes da prestixiosa carreira das 24 Horas de Le Mans. 
Cincuenta anos logo da carreira na que ocuparon as tres primeiras posicións 
en Le Mans, os catro Ford GT do equipo Ford Chip Ganassi Racing competi-
rán pola gloria na categoría GTE Prol na carreira máis grandiosa do mundo, 
que se celebrará os días 18 e 19 de xuño.

25 anos. Fixo a princi-
pios deste mes do pa-
samento de Estanislao 
Reverter, o que pode-
mos considerar o pai 
do automobilismo 
galego, que morreu 
en 1991. O seu coche 
máis coñecido, o fa-
moso Alpinche, ven de 
ser restaurado e amo-
souse na edición de 
Retromovil , que tivo 
lugar este mes en Vigo.
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Os station  
wagon de Volvo
Volvo leva máis de 60 anos fabrican-
do station wagon. comezou coa 
presentación do duett: o primeiro ve-
hículo que respondía ás necesidades 
do tempo de lecer dos condutores e 
tamén ás das súas vidas profesionais. 
a presentación do novo V90 este mes 
é o último capítulo desta tradición de 
familiares.

Entre os familiares producidos polo 
fabricante sueco atópanse:

Duett. Presentado en 1953, o Duett 
converteuse nun dos modelos máis 
aclamados, xa que foi dos primeiros 
vehículos Volvo que se exportaron a 
Estados Unidos; ademais foi inmorta-
lizado en 1997 nun selo postal sueco.

Amazon. En 1962 chegou o 
Amazon. Este era un station wagon bas-
tante máis elegante e refinado que o 
Duett, cunhas orixes nunha furgoneta 
de reparto, e ademais ofrecía máis es-
pazo no maleteiro.

O modelo S, cunha potencia máxi-
ma de 115cv, era un vehículo incrible-
mente deportivo para a década dos 60. 
A porta do maleteiro era unha versión 
de estilo americano dividida en dúas 
seccións.

1800 E. Actualización do cupé de-
portivo 1800, o 1800 E (1971) era co-
ñecido en Inglaterra como un shooting 
brake: un familiar deportivo con espazo 
para o equipo de caza ou os paus de 
golf na parte traseira. A súa caracterís-
tica máis rechamante probablemente 
fose a gran vidro traseiro sen ningún 
tipo de marco. As bisagras e os tirado-
res ían directamente fixados ao vidro.

245. En 1974 presentouse o arque-
tipo de vehículo familiar Volvo: o 245, 
un vehículo aínda fortemente asociado 
á marca. Mantívose en produción ata 
1993, e tamén estaba dispoñible nunha 
edición máis exclusiva: o 265 con mo-
tor V6. A década dos 80 marcou o lanza-
mento da edición 245 Turbo, o primeiro 
familiar de serie con motor turbo.

960. O 960 foi o station wagon defi-
nitivo con tracción traseira. Presentouse 
en 1990 e lucía unha carrozaría de liñas 
máis suaves e un motor de 6 cilindros 
completamente novo. En 1996, cam-
biou de nome e pasou a ser o V90.

850 T5-R. Coa súa pintura nun ama-
relo intenso, 240cv e unha aceleración 
de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos, o 850 
T5-R era un station wagon que nunca se 
viu antes. Presentado como edición li-
mitada, o T5-R converteuse nun obxec-
to de coleccionista.

duett

Amazon

1800 E

850T5-R


