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O vehículo GT de 
máis éxito na tem-
pada 2015 será re-

emprazado por un coche de 
competición completamen-
te novo en 2017. O sucesor 
do 911 RSR xa completou sen 
problemas as súas primeiras 
xornadas de probas na pista 
de Weissach.
Nas súas primeiras probas 
dinámicas en Weissach, a 
maioría dos pilotos oficiais 
de Porsche puideron ter 
unha primeira impresión do 
novo GTE de carreiras para 

2017. “É absolutamente in-
usual poñer a varios pilotos 

ao volante nos ensaios ini-
ciais”, dicía Marco Ujhasi, 

xerente do Proxecto de 
Competición Oficial de GT.
A primeira saída do sucesor 
do RSR está planificada para 
xaneiro de 2017, na carrei-
ra das 24 Horas de Daytona. 
“Que un vehículo completa-

mente novo debute nun-
ha proba de 24 horas 
é un gran reto. Pero 
estamos cumprindo 
os prazos previstos”, 
explicaba o respon-
sable de Porsche 
Motorsport, Frank-
Steffen Walliser.

O sucesor do 911 RSR

Os modelos especiais den-
tro do segmento medio de 
BMW M, que contan cun me-

llor rendemento e están esencial-
mente deseñados para dinámicas 
de condución de alto nivel, xa levan 
décadas gozando dunha tradición 
duradera dentro da división “M”. O úl-
timo exemplo é o M4 GTS, que está 
limitado a 700 unidades. Como pro-
ba do formidable rendemento des-
te vehículo deportivo de élite, o M4 
GTS converterase no coche de segu-
ridade oficial do Campionato Alemán 
de Turismos (DTM) durante a tempa-
da 2016.
Baixo o capó deste vehículo atópa-
se un motor de 3.0 litros, tomado do 
BMW M3/M4. Grazas á tecnoloxía de 

inxección de auga púidose incre-
mentar o resultado do motor a 500cv. 
Acelera de 0 a 100km/h en tan só 3.8 
segundos e chega a unha velocida-
de máxima de 305 km/h (limitado).
Por outra banda, os elementos 
de seguridade obrigatorios 
para os Safety Car do DTM 
tamén están incluí-
dos: na forma 
do opcional 
C l u b s p o r t 
P a c k a g e 
-dispoñi-
ble sen 
c u s t o 
adicio-
nal para 
o BMW 

M4 GTS- incluíndo unha barra de se-
guridade en cor Acid Orange coloca-
da tralos asentos dianteiros, cintos de 
seguridade de seis puntos adaptados 
p a r a carreiras e un extintor.

O súper deportivo eléctrico 
desenvolvido por BAIC BJEV 
R&D Barcelona Center, froi-

to da colaboración entre Campos 
Racing e BAIC, o fabricante chinés 
de vehículos eléctricos, presentouse 
oficialmente no Salón de Pekín.
As dimensións do BAIC Arcfox-7 son 
de 4.570 x 2.040 x 1.214 e unha dis-
tancia entre eixes de 2.800mm cunha 

distribución de peso de 55% traseiro 
e, ademais, o condutor pode adop-
tar tres modelos de condución: cir-
cuíto, confort e eco os cales, tamén, 
axustan automaticamente a suspen-
sión a diferentes alturas respecto ao 
chan de entre 80 e 120mm. O aparta-
do aerodinámico tamén foi moi tra-
ballado. A velocidade punta alcanza 
os 260km/h e a súa aceleración de 

0 a 100km/h realízaa en menos de 
tres segundos e medio. Outras das 
súas características son a tecnoloxía 
LED, as portas en forma de tesoira e 
un cadro de instrumentos con tres 
pantallas táctiles para configurar as 
múltiples opcións que o súper depor-
tivo ofrece.

Un Safety Car de 500cv

BAIC Arcfox-7
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■ EMILIO BLANCO | TexTo

O mercado da automoción subiu 
con forza en abril despois da ralen-
tización sufrida en marzo como con-
secuencia do efecto estacional da 
Semana Santa. O mes pasado vendé-
ronse en Galicia 3.643 coches, o que 

se traduce nun aumento dun 20,8 por 
cento. En números relativos, as pro-
vincias de Lugo e Ourense foron as ti-
veron un mellor comportamento. As 
matriculacións aumentaron nun 28,6 
por cento en abril en Lugo e un 27,5 
en Ourense. Mentres, as vendas subi-
ron un 22,9 por cento en Pontevedra e 

un 15,4 na Coruña. En números abso-
lutos, na Coruña matriculáronse 1.545 
automóbiles; en Pontevedra, 1.210; 
en Lugo, 480; e en Ourense, 408.
Abril tamén foi un mes de crecemento 
a un ritmo de dobre díxito no conxun-
to de España. Os concesionarios es-
pañois matricularon 100.281 coches. 

A cifra representa un incremento das 
vendas nun 21,2 por cento. Por co-
munidades, Castela-A Mancha lide-
rou as subas en abril, cun aumento 
das matriculacións dun 38 por cen-
to. Pola contra, as cidades autónomas 
de Ceuta e Melilla sufriron unha caída 
dun 6 por cento nas vendas.

Xa levaba tempo avisando con 
bos resultados en meses anterio-
res e abril confirma a serie posi-
tiva de Audi en Galicia. A marca 
premium alemá liderou o mes 
pasado o mercado galego de co-
ches novos, con 298 automóbiles 
comercializados. 

As primeiras posicións estive-
ron tan apertadas que o segundo 
posto correspondeu a Renault, con 

297, e o terceiro foi para Peugeot, 
con 296. Fóra do podio do TOP-10 
galego quedaron Opel, con 233 
vehículos, e Volkswagen, con 228. 
O Astra, recentemente premiado 
en Galicia como Coche SPRINT 
MOTOR 2016, segue impulsan-
do en boa medida as vendas de 
Opel. Mentres, Volkswagen segue 
padecendo os efectos perniciosos 
a nivel comercial do dieselgate.

Na sexta posición quedaron em-
patados Citroën e Seat, con 210 
coches vendidos. A oitava corres-
pondeu á surcoreana Kia, con 
209. O TOP-10 galego de abril 
pechárono Toyota, con 208; e 
Dacia, con 205. 
Precisamente o Dacia Lodgi 
acaba de recibir o premio 
Monovolume SPRINT MOTOR 
2016.

Abril dispara as matriculacións

Audi sorprende como marca máis vendida en abril en Galicia

O mercado galego creceu un 20 por cento

España pecha o segundo mes seguido por riba das 100.000 unidades

TOP-10 GALICIA ABRIL

1 AUDI 298
2 RENAULT 297
3 PEUGEOT 296
4 OPEL 233
5 VOLKSWAGEN 228
6 CITRÖEN 210
6 SEAT 210
8 KIA 209
9 TOYOTA 208
10 DACIA 205

Marca / Matriculacións

■ EMILIO BLANCO | TexTo
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A moitos responsables políticos én-
cheselles a boca falando da necesidade de 
aumentar a escasa educación viaria para 
mellorar a seguridade de todos nós. Si, si, 
“escasa” e, se non, dea unha volta tranquila 
por unha das nosas urbes e verá de todo. 
Verá condutores guiando cunha man e coa 
outra falando co móbil, verá moitos usua-
rios de automóbiles sen o cinto de seguri-
dade posto, verá peóns que non respectan 
os pasos para cruzar e fano por calquera si-
tio, verá motoristas facendo auténticos sla-
loms polas rúas, verá moitas incorreccións 
que non debería ver.

Precisamente Mario Arnaldo, pre-
sidente da Asociación Europea de 
Automobilistas, un dos mellores especia-
listas en temas de tráfico do noso país, co-
mentaba nunha xornada organizada pola 
Dirección Xeral de Tráfico, as carencias e as 
necesidades dunha mellor educación via-
ria. Na xornada “Como é a Educación Viaria 
que queremos?: Unha mirada á Seguridade 
Viaria 2020”, Mario Arnaldo lembrou que 
“dende a fundación de AEA, hai agora 25 
anos, viñemos propugnando que a edu-
cación e a formación viaria, dende a máis 
tenra infancia e como un proceso continuo 
educativo, constitúen un elemento funda-
mental para reducir os accidentes e as ví-
timas do tráfico”. Nós matizamos “dende a 
máis tierna infancia”, e preguntamos “que 
educación viaria reciben os nosos cativos 
e rapaces?

Tamén os maiores requiren actuali-
zar coñecementos e mellorar ou reedu-
car malos hábitos de condución. Para este 
segmento de poboación hai marcas que or-
ganizan cursiños, basicamente para os seus 
clientes, como, por exemplo, o programa 
Volkswagen Driving Experience, que pon 
a disposición dos condutores un completo 
programa de experiencias ao volante. Unha 

delas é a Escola R, que na súa terceira edi-
ción visitará os circuítos de Ascari, Jarama 
e Montmeló. Grazas a este curso de con-
dución deportiva os participantes pode-
rán mellorar as súas habilidades ao volante 
nunha contorna segura, como é un circuí-
to de competición, baixo a supervisión de 
monitores profesionais. Para Luís Moya, 
embaixador de VW, "o obxectivo principal 
destes cursos é salvar situacións de risco 
e aumentar a seguridade dos condutores. 
Ao final da xornada o que buscamos é que 
os pilotos teñan máis control sobre o vehí-
culo, que teñan recursos cos que evitar un 
accidente".

Son moitas as marcas que poñen o seu 
gran de area organizando distintos cursi-
ños en circuítos ou lugares pechados ao 
tráfico. Os participantes soen rematar es-
tes eventos co convencemento de que a 
súa condución vai mellorar e de que teñen 
máis conciencia dos perigos que entrana a 
condución. Antano a Xunta de Galicia fa-
cía uns interesantes cursos de seguridade 
viaria; por que se deixaron de facer? Non 
é positivo para a sociedade mellorar a se-
guridade viaria? Nós temos claro que isto 
debe ser un obxectivo prioritario de todos 
e para todos.

Mágoa que as distintas administra-
cións non poñan tamén o seu gran de 
area neste tema e, se o poñen, é peque-
no e sen unha clara visión de continuida-
de no futuro.

E, mentres escribimos, nos preocupa-
mos e debatemos toda a sociedade sobre 
a importancia deste tema, a un personaxe 
dos medios de comunicación como a pre-
sentadora Cristina Pedroche ocórreselle 
dicir a todo o público do país: "Non poño 
o intermitente cando conduzo porque me 
dá rabia o seu son". Dan ganas de “tirar a 
toalla” definitivamente.

EDITORIAL

A educación viaria segue 
a ser, desgraciadamente, 
unha materia pendenteunha materia pendente

>> Sprint Motor 5Editorial
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DS volve lanzar u n h a 
nova edición limi- tada 
co Givenchy Le 

MakeUp, que supón a alianza 
de dúas casas francesas: PSA e 

Givenchy 

na creación dun utilitario chic, 
con bo equipamento, un sis-
tema de iluminación interior 

LED proxectada desde os 
espellos de cortesía 

das prazas dian-
teiras e com-

binacións 
cromáticas 

específicas. O cadro de man-
dos dispón dun kit de maqui-
llaxe baixo o repousabrazos 
central e inclúe dun pintaun-
llas a xogo coa pintura dos re-
trovisores e o teito. Dispoñible 
en carrozaría berlina ou ca-
brio nunha edición de 1.400 
unidades da que aínda se des-
coñecen as motorizacións e o 

prezo de partida.

DS3 Givenchy: a unión de dúas marcas icónicas

Cambia de siglas pero mantense na familia da Clase C her-
dando o legado do SLK que conseguiu vender 670.000 
unidades ao longo de anos. O novo fillo da saga amplía 
motores desde o diésel de baixo consumo SLC 250 ata 

o deportivo de elite Mercedes-AMG SLC 43 de 367cv, tope de 
gama, pasando polo gasolina SLC 200 de 184cv e o diésel 
250D de 204cv. No exterior destaca a grella efecto

 diamante e o escape deportivo AMG que veñen de serie xunto cos 
fatos LED opcionais, amais do teito retráctil panorámico. Ofrece 
cinco modos de condución: confort, sport, sport+, eco e indivi-
dual cun prezo que se inicia dos 34.926,50 euros da versión básica.

Mercedes-Benz SLC: relevo potente do SLK

O limitador de velo-
cidade intelixente da 
casa estadounidense 
é quen de identificar 

os sinais de tráfico e axus-
tar a velocidade para axudar 
aos condutores a manterse 
nos límites legais, evitando 
así as multas ao superalos 
e os riscos que implica cir-
cular por enriba da norma 
establecida. A tecnoloxía 

está incorporada ao Ford 
S-MAX e ao Galaxy, 
sendo elixida polo 
95% dos condu-
tores que se fan 
con estes mo-
delos, e agora 
tamén se ofre-
ce no Edge que 
chegará aos con-
cesionarios europeos 
proximamente.

Ford Edge con tecnoloxía para 
evitar multas por velocidade



Os Audi A6 e A7 aínda máis atractivos
Audi fai aín-

da máis exclusi-
vas as gamas A6 
e A7 Sportback. 

Os exteriores da berlina 
e do Avant ofrecen agora 
un perfil máis afiado, e in-
corpóranse á gama novos 
equipamentos. En breve xa 
se poderán pedir as actua-
lizacións para toda a familia 
A6 e A7 Sportback. As entre-
gas das primeiras unidades 
terán lugar o vindeiro verán.

No exterior, os cambios 
no frontal acentúan a hori-
zontalidade: no A6 e no A6 
Avant a contorna que rodea 
as tomas de aire do novo 
faldón dianteiro resalta so-
bre o resto. Os estribos late-
rais e o paragolpes traseiro 
tamén teñen agora formas 

con máis ángulos. Ademais, 
un novo difusor proporcio-
na o toque final á parte máis 
baixa da zona posterior. Un as-
pecto máis deportivo de serie, 
que reforza os valores da mar-
ca dos catro aros.

Co paquete opcional 
exterior S line, os modelos 
A6 caracterízanse por unha 
nova grella do radiador, co 
corpo principal acabado en 
negro mate e os listóns ho-
rizontais dobres nunha ter-
minación cromada brillante. 
Tamén unhas rechamantes 
barras cromadas acentúan 
as tomas de aire laterais. Nas 
versións que levan o control 
de cruceiro adaptativo, os 
aros que envolven os sen-
sores de radar tamén van 
cromados.

Estrea do GTA Spano 
O GTA Spano 

debutou con gran-
de éxito no pres-

tixioso “Jet & Prestige Car 
Show” en Londres, un dos 
eventos do sector do luxo 
máis importantes a nivel in-
ternacional. O GTA Spano 
conta cun novo motor V10 
Twin Turbo con 7.990 cc, 
cun par motor de 1.220 Nm 
e unha potencia de 925cv. 
O superdeportivo español, 
que mantén a exclusivida-
de cunha produción limita-
da a 99 unidades, incorpora 
tamén unha nova caixa de 
cambios totalmente re-
deseñada secuencial robo-
tizada de 7 velocidades con 
sincronizados de carbono. 

Con este novo powertrain, o 
GTA Spano consegue unha 
aceleración de 0 a 100 Km/h 
en 2,9 segundos e conta cun-
ha velocidade punta superior 
aos 370 Km/h.

Así mesmo, Spania GTA 
desenvolveu un novo chasis 
integral monocasco de car-
bono que o converte en úni-
co no mercado actual entre 
todos os fabricantes de su-
perdeportivos, incorporando 
na súa construción materiais 
tan innovadores como o ti-
tanio e o grafeno, co que se 
consegue unha maior rixi-
dez e lixeireza, converten-
do a este vehículo nunha 
das principais referencias 
do sector.
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EN UN ŠKODA LO IMPORTANTE  
ERES TÚ. Y LOS TUYOS.

El 2,3% de las parejas se han comprometido en un coche. Nuestros coches están 
pensados para que solo pienses en lo que vas a vivir en ellos. Tú quieres libertad  
y experiencias al volante. Nosotros pensamos en la tecnología, la conectividad,  
la durabilidad o los mayores espacios interiores del mercado que necesitas para  
que puedas vivirlas al máximo. Y todo sin gastar más de lo necesario. ŠKODA es  
la marca con la mejor relación calidad-precio del mercado.

BREA AUTOMOCIÓN Vía Pasteur, 6 Pol. Del Tambre - Tel. 981 51 97 37 - Santiago de Compostela



Baseado na plataforma do Talisman e o Espace e fa-
bricado en Corea do Sur, o novo Koleos crece en di-
mensións, superando ao Kadjar, competindo cos 

todocamiños de tamaño grande a medio camiño entre 
o segmento C e D. Cun maleteiro con capacida-
de de 542 litros, a casa francesa di que podería 
chegar a España en 2017 e que vai venderse 
en 80 países, aínda que faltan por concretar 
as mecánicas da gama, adiantando que le-
vará dous motores de gasolina e dous dié-
sel que se moven entre os 130 e os 175cv. 
Haberá versións con tracción dianteira e 
total equipadas co sistema táctil R-Link 2 
que ofrece seguridade e axuda na condu-
ción e no estacionamento e terá faros full led.

A marca coreana 
quere alcanzar as 
50.000 unidades 

vendidas coa sexta xeración 
do Elantra na que destaca o 

deseño cunha aerodinámica 
mellorada en confort e 

equipamento, no 
que medran 
as dimensións 
e que ofrece 
unha boa ha-
bitabilidade. 
Por primeira 
ver incorpora 

un motor diésel, o 1.6 CRDi 
de 136cv con cambio ma-
nual de seis velocidades ou 
automático de embrague 
dobre de 7 marchas, amais 
dunha versión  gasolina que 
se lanzará en xullo, o 1.6 MPi 
de 128cv con cambio manual 
de seis velocidades. Estará 
no mercado con posibilida-
de de elixir entre tres niveis 
de equipamento que oscilan 
entre os 20.025 do gasolina 
ata os 28.700 euros do diésel 
automático.

O tope de gama do modelo, 
con 109cv, é un dos máis de-
portivos do seu segmento gra-

zas ao potente motor turbo de tres 
cilindros e 900cc e ao tren de rodaxe 
con armonización específica do ESP, 

servodirección deportiva e con-
figuración deportiva do cambio 
de dobre embrague con función 
“race start”. 

Con caixa de cambios de em-
brague dobre e seis velocida-
des, vén de ser presentado 
no Salón de Pekín e estará 
dispoñible nas versións fort-
wo, fortwo cabrio e forfour a 

partir do mes de xullo. Acelera 
de 0 a100 en 9,5 segundos e o 

Brabus forfour acada unha veloci-
dade máxima de 180km/h.

Koleos: primeiro SUV do segmento D de Renault

O novo Elantra completa a gama dos Hyundai

Smart Brabus, pequeno e potente

NovasSprint Motor >>8



¡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



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

uBox: último prototipo de Toyota

Creado e fa-
bricado a man 
por alumnado do 

centro de investigación da 
automoción de Carolina 
do Sur, ten un deseño ex-
terior xuvenil e un interior 
versátil para un prototipo 
de propulsión totalmente 
eléctrica que quere atraer 
á xeración Z, nacida en-
tre os 90 e a primeira dé-
cada dos 2000. Pensado 

para condutores que quei-
ran empregalo para o ocio 
e o traballo, o interior é ver-
sátil adaptándose ás necesi-
dades dos usuarios. As reixas 
de ventilación, contornos das 
pantallas do cadro de man-
dos e os acabados das portas 
poden personalizarse e ma-
terializar con tecnoloxía 3D 
e hai unha comunidade en 
liña para que os propietarios 
compartan ideas de deseño.

Edición especial Audi R8 Coupé V10 Plus 

En homenaxe 
ás 323 vitorias do 
Audi R8 LMS en ca-

rreiras, o R8 Coupé V10 Plus 
“Selection 24H” ofrece unha 
edición limitada a 24 unida-
des con motor V10 de 5.2 li-
tros que desenvolve 610cv 
e acelera de 0 a 100 en 3,2 
segundos antes de avan-
zar cara unha velocidade 
máxima de 330km/h. Con 
estes números estamos 

ante o modelo máis poten-
te e rápido da casa dos aros 
de tódolos tempos. Con ca-
rrozaría tricolor gris, negra 
e vermella, detalles exterio-
res específicos como acaba-
dos en fibra de carbono e un 
equipamento que inclúe fa-
ros láser da marca, dirección 
dinámica e sistema de amor-
tecemento adaptativo Audi 
Magnetic Ride, está á venda 
dende 229.000 euros.
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Presentado en primicia 
en Europa no Salón do 
Automóbil de Madrid, o 

novo cupé de luxo LC convérte-
se no buque insignia da gama 
Lexus cun atractivo visual des-
tacado e resaltado pola forma 

aerodinámica. É o primeiro coche 
de luxo que incorpora transmisión 
automática de 10 velocidades e é 
o primeiro da casa que emprega 
unha nova plataforma con maior 
capacidade dinámica e mellor ren-
demento, estando inspirado no 

aclamado concept LF-LC de 2012. 
Xunto ao LC 500, Madrid acollerá 
a presentación da gama comple-
ta de híbridos Lexus, que supón o 
90% das vendas en España, e entre 
eles está o RC 300h, primeiro cupé 
híbrido de alta gama do mundo.

Lexus LC 500



17 de maio
Día das Letras Galegas

Realidades sociais, culturais, evolución e compromiso. Manuel María, un autor da terra que coas súas palabras traballou na
nosa lingua comprometido na defensa dos dereitos e valores da nosa sociedade.

“O idioma é un herdo, 
patrimonio do pobo, 
maxicamente vello, 
eternamente novo”.

Fragmento de “A Fala” do poeta Fragmento de “A Fala” do poeta Manuel María, homenaxeado no Día das Letras Galegas 2016

Unidos por Manuel María

xunta.gal

Unidos
POLAS NOSAS LETRAS



O pasado 30 de abril, un fan-
tástico día presidido polo sol, 
celebrouse a II Ruta Skoda 

Green Brea Automoción. O equipo 
de eventos de Brea Automoción dese-
ñou dita caravana orientada a clientes, 
a amigos (un sorteo en redes sociais 

de dúas prazas dobres) e a medios de 
comunicación.

Ademais de mostrar a gama Skoda 
Green, realizouse unha competición 
de eficiencia entre todos os participan-
tes; o gañador alcanzou un consumo 
medio de 3,8l/100km nunha distancia 

total de 200 quilómetros. A ruta reali-
zada, que transcorreu polo interior e 
pola costa coruñesa, tivo desniveis nal-
gúns puntos de ata case 600 metros, 
onde os pilotos tiveron que empregar-
se a fondo e amosar as súas dotes de 
aforradores de combustible.

Con motivo do 
seu 20º aniver-
sario, o Grupo 

Breogán celebrou a súa I 
Convención extraordina-
ria o pasado 7 de maio. A 
esta reunión acudiu todo o 
seu persoal repartido nos 
once centros que o Grupo 
ten por toda a comunidade 
galega. A sede elixida foi 
a recentemente inaugura-
da instalación de Lexus en 
Oleiros (A Coruña). Os máis 
de cento cincuenta traba-
lladores que participaron 

neste encontro, recibiron 
por parte do equipo direc-
tivo un percorrido sobre o 
pasado, presente e futuro 
da empresa sempre cun-
ha visión moi clara sobre 
aqueles valores que con-
figuran o ADN do Grupo 
Breogán.

A directiva do Grupo 
quixo aproveitar este mo-
mento para facer partíci-
pe a todo o persoal dos 
novos proxectos que ve-
rán a luz nos vindeiros 
meses.

O automobi-
lismo deportivo 
amosou na cida-

de de Ferrol que non só é 
velocidade e competición.

A iniciativa solidaria 
realizada durante o Rali 
de Ferrol, consistente en 
recoller alimentos para o 
Banco de Alimentos, foi 
un éxito. O obxectivo de 
encher un Suzuki Swift 
de carreiras logrouse 

plenamente e o coche 
tivo que ser levado en re-
molque ás instalacións do 
Banco de Alimentos en 
Ferrol xa que non podía 
circular.

Germán Castrillón, 
en representación da 
Escudería Ferrol, levou 
o coche cargado cun total 
de 500 quilos de víveres 
ata o Banco de Alimentos 
de Ferrol.

O fabricante 
de pneumáticos 
Bridgestone, apa-

drinado por Juan Pernas 
(boss de Neumáticos 
Pernas), presentou na ca-
pital galega ou seu novo 
produto. Un pneumáti-
co antipicadas que pode 
circular ata os 80 km/h, 
durante 80 quilómetros, 
aínda que estea picado 
ou sen aire. Esta tecnoloxía 

permite manter o control 
tras sufrir unha picada, 
algo que puidemos com-
probar nunha pequena 
toma de contacto polas 
rúas de Compostela. Aínda 
cunha roda sen aire puide-
mos conducir o vehículo 
con toda tranquilidade e 
seguridade, sen que a di-
rección nos fixese ningún 
estraño; incluso conducin-
do a 80 km/h.

II Ruta Skoda Green Brea Automoción

I Convención do Grupo Breogán de Automoción

Automobilismo solidario
Bridgestone presentou os seus 
pneumáticos antipicadas en Compostela

GaliciaSprint Motor >>12
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Cun deseño inspirado no mun-
do da aviación e a aeronáuti-
ca, no Salón de Xenebra deste 
ano desvelouse o Lamborghini 

Huracán LP 610-4 Avio. Unha edición li-
mitada a 250 unidades. Conta cunha ca-
rrozaría pintada en azul con contrastes 
de branco e gris nos paragolpes, as ta-
loneiras ou nos pasos de roda. Nos seus 
laterais ademais aparece o lolo L63, que 
fai referencia ao nome da marca e ao ano 
da súa fundación (1963). A escarapela 

tricolor é símbolo usado polo exército 
do aire italiano.
Aínda que o Huracán LP 610-4 Avio pre-
sentado en Xenebra presenta este es-
quema de cores rematadas con detalles 
negros nos retrovisores, cabe destacar 
que as 250 unidades desta edición espe-
cial veranse en cinco tons de carrozaría 
totalmente inéditos e desenvolvidos para 
esta ocasión. Os clientes poderán elixir 
entre os acabados mate 'Blu Grifo', 'Grigio 
Nibbio', 'Grigio Vulcano' e 'Verde Turbine'.

No apartado mecánico, este Lamborghini 
non presenta cambios, polo que equipa 
un motor V10 de 5.2 litros con 610 caba-
los de potencia asociado a unha caixa de 
cambios de sete velocidades. A súa acele-
ración pasa de 0 a 100 km/h en 3,2 segun-
dos e pode chegar ata os 325 quilómetros 
por hora. Está claro que este Huracán 
LP610-4 Avio será o máis parecido a pi-
lotar un caza de combate por estrada e 
ata o seu cadro de instrumentos dixital 
ten inspiración neste tipo de avións.

Lamborghini Huracán Edición Limitada



A cuarta xeración 
do cupé deportivo 
con motor central 

ten unha aparencia máis im-
ponente, atlética e eficiente. 
Só unhas semanas despois 
da estrea do 718 Boxster, 
chega o 718 Cayman para 
ampliar a nova gama. Por 
primeira vez este modelo 
de teito ríxido terá un pre-
zo inferior ao do roadster, en 
liña co que sucede na gama 
911. O prezo final do 718 
Cayman no noso país será de 
58.148 euros, mentres que 
o do 718 Cayman S será de 
72.040 euros.

O 718 Cayman utiliza os 
mesmos novos motores 

bóxer de 4 cilindros con tur-
bocompresor que emprega 
o 718 Boxster. En conse-
cuencia, o cupé e o roads-
ter teñen, por primeira vez, 
idéntica potencia. A versión 
básica, cunha cilindrada de 
dous litros, ofrece 300cv. O 
modelo S, cos seus 2.5 litros 
de cilindrada, chega ata os 
350cv. Isto supón un aumen-
to de 25cv en comparación 
cos modelos anteriores, e 
o consumo medio de com-
bustible vai dende os 5,7 aos 
8,1 litros por cada 100 qui-
lómetros percorridos (datos 
do fabricante). O lanzamen-
to ao mercado europeo ini-
ciarase en setembro.

Novo Porsche 718 Cayman
Toyota lanza a gama 

Avensis 2016, con pe-
quenas pero intere-

santes novidades enfocadas a 
mellorar a experiencia a bor-
do, ademais de ofrecerse no-
vas opcións na paleta de cores 
para a carrozaría e a gama de 
lamias de aliaxe. Estas novi-
dades afectan tanto á versión 
berlina como á variante fami-
liar (Touring Sports). A princi-
pal novidade na gama 2016 
de Avensis é a instalación da 
última versión de Touch 2, o 
sistema multimedia de panta-
lla táctil de Toyota. Así, Avensis 
incorpora a versión máis nova, 
presentada hai apenas un par 
de meses no Salón de Xenebra.

O menú da pantalla inicial 
de Touch 2 foi redeseñado e 
ademais agora é máis doado 
acceder ao portal en liña para 
clientes My Toyota. A iso sú-
mase que Touch 2 & GO, con 
sistema de navegación, in-
clúe como novidade 3 anos 
de actualizacións gratuítas 
de mapas e apps. Ese perío-
do pódese prorrogar 2 anos 
máis.

As outras variacións dentro 
da gama Avensis supoñen a 
chegada dunha nova cor 
para a carrozaría, denomina-
da Gris Meteoro, e a introdu-
ción dunhas novas lamias de 
16” e 15 radios para o nivel de 
acabado Business.

Gama Avensis 2016

O Grupo Volkswagen acaba de po-
ñerlle cifras á crise do dieselgate. A 
compañía alemá pechou 2015 cunhas 
perdas de 1.582 millóns de euros, que 
contrastan coas ganancias de 10.847 
millóns de 2014. Volkswagen atribúe 
as perdas do ano pasado a que tivo 
que provisionar 16.200 millóns para 
afrontar as consecuencias dos proble-
mas relacionados coas emisións conta-
minantes dos seus coches. É dicir, que 
aqueles analistas que dicían que o die-
selgate quedaría en nada están retrata-
dos. Opino que os efectos económicos 
deste proceso aínda se deixarán notar 
durante algún tempo na conta de re-
sultados do xigante xermano.

De momento, o Grupo Volkswagen 
trata de curar a grave ferida que ten nos 
Estados Unidos e parece que o medica-
mento receitado é o axeitado. O fárma-
co é o do diálogo. Diálogo neste caso 
significa recoñecer as culpas, como no 
seu día tamén fixo Toyota noutro pro-
ceso distinto en relación á seguridade 
dos coches. O mea culpa é o único que 
funciona nos Estados Unidos. É o xusto 

e non parece unha mala solución para 
os consumidores. Volkswagen compro-
meteuse coas autoridades medioam-
bientais estadounidenses a compensar 
ós donos dos vehículos afectados polo 
dieselgate. Os propietarios poderán es-
coller entre que a marca lles compre o 
coche co valor que teña nese momen-
to, o amaño do vehículo ou a anulación 
dos contratos de alugueiro con derei-
to a compra. A todo isto aínda hai que 

poñerlle custos definitivos, que se sa-
berán máis ou menos á altura do verán.

Volkswagen xa recibiu estes días un 
susto neste senso. A empresa que au-
dita as súas contas, PriceWaterhouse, 
advírtelle á compañía xermana que 
quizais non abonden as provisións 
por 16.200 millóns polas múltiples 
demandas previstas e polo custo dos 
arranxos dos coches. Algo co que os 
directivos de Volkswagen discrepan, xa 
que estiman que teñen máis dun 50 
por cento de posibilidades de gañar 
os preitos. É posible que teñan razón, 
pero temo que os dirixentes tampouco 
o acaban de crer de todo. O xa mencio-
nado pacto nos Estados Unidos suxire 
que se prefire un mal acordo a un bo 
preito. Isto continuará. Alguén o du-
bida? A mágoa é que Europa segue 
fóra de xogo nesta crise do dieselgate. 
Aínda que tampouco sorprende, vista 
a incompetencia comunitaria para har-
monizar dunha vez unha política eco-
nómica común que axude a minimizar 
as consecuencias funestas doutra rece-
sión. Pois iso.

Como que non pasaba factura

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

OpiniónSprint Motor >>14



Novo Opel Astra BiTurbo
O Astra cinco 

portas 1.6 BiTurbo 
CDTI acelera de 0 

a 100 km/h en 8,6 segun-
dos, recupera de 80 a 120 
km/h en quinta velocida-
de en só 7,5 segundos e 
alcanza unha velocidade 
máxima de 220 km/h. E, 
malia estas impresionan-
tes prestacións, o Astra con 
dous turbocompresores 
é un dos coches máis efi-
cientes da clase compacta 

cun reducido consumo de 
combustible de só entre 4,0 
e 4,1 litros de gasóleo cada 
100 quilómetros (datos do 
fabricante). Todo isto grazas 
a un propulsor que rende 
160 cabalos cun par máximo 
de 350 Nm dispoñible den-
de as 1.500 rpm. A mecáni-
ca BiTurbo, de catro cilidros 
e dous turbocompreso-
res, está unida a unha caixa 
de cambios manual de seis 
velocidades..

Novo Mini Seven 
O novo Mini 

Seven subliña o 
carácter inconfun-

dible do automóbil máis 
selecto do segmento dos 
coches pequenos, sacando 
a relucir as súas raíces bri-
tánicas e o tradicional con-
cepto automobilístico. O 
seu nome retoma a deno-
minación Austin Seven do 
modelo co que empezou a 
produción do classic Mini no 
ano 1959. Esta edición espe-
cial conta con catro motores, 

tres portas e cinco portas. A 
potencia dos motores abarca 
dende 116cv ata 192.

Deseño exclusivo exte-
rior: cor Mini Yours da carroza-
ría, variante Lapisluxury Blue. 
Disponibilidade doutras tres 
cores, a elixir. Teito e carca-
sas dos espellos exteriores de 
cor Melting Silver. Lamias de 
aliaxe lixeira de 17 polgadas 
de deseño exclusivo. Listóns 
embellecedores nos limiares 
das portas co distintivo de 
Seven.

Novas >> Sprint Motor 15



1_A presentación do acto correu 
a cargo de Victoria Mosquera

2_O equipo de Bétula Cars e Penido
co Coche Sprint Motor 2016

1

2



3_José M. López (Bétula 
Cars) recibiu o trofeo 
Coche Sprint Motor 2016 
de mans de Valentín 
García, secretario xeral 
de Política Lingüística da 
Xunta de Galicia (á dereita 
da foto)

4_Aurelio Novoa (xerente de 
Compostela Automotriz), á 
esquerda na foto, recolleu de 
mans de Octavio Villazala o 
premio Todoterreo/SUV Sprint 
Motor 2016

7_O trofeo Monovolu-
me Sprint Motor 2016 
foi entregado por Luís 
Penido ao xerente do 
grupo Caeiro, José 
Carlos Freije

6_O director da revista, Xurxo So-
brino, entregou o Galardón Sprint 
Motor 2016 ao representante de 
TomTom Telematics, Ángel Castro 
(á esquerda da foto)

5_Iván Ares recibiu o premio Pilo-
to Sprint Motor 2016 de mans do 
piloto compostelán Javier “Grille” 
(á dereita da foto)

3 4

5

67
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13_Os amigos da publicación encheron o salón do Hotel 
Congreso

8_Aurelio Novoa pechou o acto 
dirixindo unhas palabras no 
nome dos premiados

10_O equipo de Start Motor 
estivo presente no evento 
cunha nutrida representación

11_Valentín García 
(centro) posou cos 
colaboradores

9_De esquerda a dereita: Emilio, 
Ana, Rocío, Sevi e Octavio

12_Os compoñentes de EG4 
Motor, capitaneados por 
Enrique González, non faltaron 
a esta cita anual

8 9

10

11

12

13
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14_Antonio 
Quinteiro (segundo 
pola dereita), 
presidente do 
“Compos” e 
empresario do motor, 
quixo vivir a gala en 
directo

15_O director 
comercial de 
Compostela 
Concesionario, 
Manuel Lorenzo 
(2º pola esquerda), 
posando cun 
grupo de amigos

16_Un grupo 
heteroxéneo de 
profesionais do 
motor

14 15

16
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En canto vimos o Subaru 
Outback xa o catalogamos como 
diferente… “persoal”. Podemos 
dicir que é unha idea cun deseño 
propio de Subaru, é un concepto 
que, podemos dicir, perténcelle. 
Ademais, incorpora a típica mo-
torización bóxer de Subaru, que 
o fai máis exclusivo.

No ano 1994 esta marca nipoa 
sentou as bases dunha nova vi-
sión de automóbil, os crossover 
en base a modelos familiares. O 
Outback, esta é a quinta xeración, 
foi pioneiro nun segmento que 
cos anos gañou máis adeptos 
e máis opcións para os clientes. 
Modelos como este son capaces 
de combinar as calidades dunha 
berlina en canto a comodidade, 
espazo e equipamento, así como 
o máis atractivo dos SUV, como 
son o posto de condución eleva-
do e unhas certas capacidades 
off-road.

Cando nos situamos no asen-
to do condutor, encontrámonos 

cunha posición totalmente “per-
soal”, nin tan alta como un SUV 
actual nin tan baixa como un 
turismo familiar. A sensación é 
positiva e se miramos ao noso 
redor sentimos unha tremenda 
amplitude. Outros dous aspec-
tos que remarcan o seu carácter 

e personalidade son a tracción to-
tal permanente e os motores bó-
xer, que no caso do diésel, é único 
no mundo. Precisamente a uni-
dade que nos cedeu GALCAR, 
o concesionario oficial Subaru 
en Santiago de Compostela, 
foi unha versión de gasóleo de 

dous litros, 150 cabalos e cam-
bio automático Lineartronic de 
variador continuo.

Dimensións e capacidades

A carrozaría ten unhas dimen-
sións de 4,81 metros de longo, 

Subaru Outback
Totalmente “persoal”

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos
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unha anchura de 1,84 metros e 
unha altura de 1,6 metros. A ba-
talla ten 2,74 metros. É o Subaru 
Outback máis grande ata a data 
e aínda que iso poida supoñer 
un problema á hora de atopar 
aparcadoiro, favorece moi po-
sitivamente aos ocupantes que 
viaxan dentro, os cales notarán 
sobradamente o espazo vital do 
seu interior.

Os máis viaxeiros non terán 
problema para estibar os vultos. 
O maleteiro ten unha capaci-
dade de 512 litros, cunhas for-
mas bastante aproveitables. Na 
nosa unidade de probas conta-
mos cun portón eléctrico, que 
permite memorizar unha posi-
ción de altura máxima se o teito 
é baixo para non golpealo. Esta 
automatización é moi de agra-
decer, porque ademais de útil 
é moi cómoda para o usuario. 
Baixo o chan do maleteiro hai 
un oco de 47 litros adicionais, 
para o kit de reparación de pi-
cadas ou para a roda de reposto 
de tamaño convencional. Tamén 
existe a posibilidade de gardar a 
bandexa cubremaleteiro baixo o 
chan, por se abatemos os asen-
tos para facer uso do espazo de 
carga plano de 1.848 litros.

EyeSight

O novo Outback ten dispoñi-
ble o “EyeSight driver-assist sys-
tem”, un sistema de axudas á 
condución que conta con con-
trol de cruceiro adaptativo, avi-
so de saída involuntaria de carril, 
sistema de detección de peóns e 
un sistema de freada automática 
con funcións interesantes, como 
a detección dun “falso arrinque” 
que pode rematar nun sinis-
tro á saída dos semáforos ou as 
rotondas.

O sistema de precolisión fun-
ciona ata os 50 km/h, pero faino 
como velocidade relativa en-
tre os dous vehículos. Funciona 
mediante dúas cámaras situa-
das na parte superior do para-
brisas. Utiliza dúas cámaras para 
ter unha mellor definición da dis-
tancia cara aos obxectos. Con 
estas dúas cámaras o EyeSight 
é capaz de detectar obxectos a 
maior velocidade que sistemas 
similares..

Prezos e conclusións

Os prezos nas versións diésel 
van dende os 29.900 euros (2.0D 

6MT Sport) ata os 36.900 (2.0D 
Lineartronic Executive Plus). 
Os de gasolina oscilan entre os 
31.150 (2.5i Lieartronic Sport) e 
os 36.900 euros (2.5i Lieartronic 
Executive Plus).

Este xaponés mellorou en 
calidade percibida, cun tacto 
perfecto e sensacións moi po-
sitivas. Segue tendo o carácter 
que só Subaru sabe dar aos seus 

tracción total. Impecable mode-
lo por funcionamento e calida-
de do conxunto. Completo de 
equipamento e con capacidade 
suficiente para cinco persoas. O 
Outback é perfecto para quen 
viaxen coa familia por todo tipo 
de estradas incluíndo as que es-
tán con mal firme, molladas ou 
nevadas. Todo isto cun prezo 
moi interesante.

O motor segue sendo un bóxer 2.0 
e 150cv mellorado en sonoridade, vibra-
cións e consumo, anunciando un gasto 
medio a marca de 6,1 l/100 km. Na nosa 
proba subiu algo máis de medio litro o 
consumo dado polo fabricante. A estru-
tura do motor (cilindros opostos) baixa o 
centro de gravidade e eleva a altura míni-
ma ata os 20 cm tamén na parte onde está 
o propulsor. O cambio de marchas auto-
mático Lineartronic pódese utilizar de xei-
to secuencial con levas no volante, o que 
axuda cando esteamos dispostos a levar a 
cabo unha condución esixente. O sistema 
de tracción segue sendo o Symmetrical 
AWD que reparte a tracción nun 60% ao 
eixe dianteiro e un 40% ao traseiro che-
gando ao 50/50 en condicións extremas. 
Este sistema unido á maior resistencia á 
torsión faino moi efectivo en treitos vira-
dos de montaña e en apoios en viraxes 

abertas en vías rápidas facéndonos esque-
cer que estamos nun vehículo con maior 
altura da normal. Ademais o control de 
estabilidade frea a roda interior esquer-
da axudándonos nas trazadas en curvas 
moi pechadas.

Esta nova xeración do Outback é 
un SUV sumamente cómodo e ben illa-
do en estrada. De feito apenas se notan 
vibracións procedentes do propulsor ou 
da suspensión. Co cambio Lineartronic 
conseguiron facer un cambio CVT agra-
dable. É rápido e suave. Gústanos tamén 
que en modo manual só se poida usar 
mediante as levas que hai no volante e 
non movendo o mando do cambio. O mo-
tor cumpre sobradamente. Non dá moi-
ta aceleración pero move con suficiencia 
ao Outback. Onde realmente destaca este 
vehículo é fóra de estrada. Percorremos un 
traxecto por pistas de terra con diferentes 
graos de dificultade e non nos defraudou. 
Puidemos rodar a moi bo ritmo cun nivel 
de seguridade moi alto grazas a un siste-
ma de tracción que nos parece exemplar. 
Nas corredoiras o Outback atópase coma 
“peixe na auga”. As versións con cambio 
automático incorporan o sistema X-Mode 
que adapta o control de tracción segundo 
a adherencia do terreo e incorpora o con-
trol de descenso.

• Motor: 2.0D CVT
• Cilindrada: 1.998 CC
• Estrutura: 4 cilindros 

horizontalmente opostos

• Distribución: DOHC 16 Válvulas
• Potencia Máxima en CV: 150
• Par motor en Nm CEE rpm: 

350/1.600-2.400
• Tracción: Total simetrica (4x4)
• Caixa de velocidades: Automática
• Lonxitude total: 4.790 mm
• Anchura: 1.820 mm
• Número de plazas: 5
• Volume maleteiro (litros): 512 mm
• Combustible: Gasóleo
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Sprint Motor: Como cualificaría a situación 
actual da rede de estradas en Galicia en compa-
ración co conxunto de España?

Juan Francisco Lazcano:  Tal e como re-
vela o último informe sobre Necesidades de 
Investimento en Conservación da Asociación 
Española de la Carretera, cuxo traballo de cam-
po foi realizado no verán de 2015, nos últimos 
dez anos a conservación da rede viaria en toda 
España pasou do aprobado “polos pelos” ao 
deficiente.

No caso concreto das estradas galegas, esta 
rede encóntrase nunha situación similar á da 
media en canto ao estado dos firmes, a sinali-
zación vertical e as barreiras de seguridade; no 
caso da sinalización horizontal (marcas viarias) 
e os elementos de balizamento, a situación de 
Galicia é mellor que a media do país.

SM.: Cales son os maiores problemas que 
presentan nestes momentos as estradas gale-
gas e a que administración pertencen as peor 
conservadas?

J.F.L.: Preocupa especialmente o estado do 
firme, polo seu enorme peso no déficit de in-
vestimento en conservación. Das necesidades 

de investimento totais, o 94% recaen sobre o 
pavimento. Os datos por rexións que recolle o 
estudo responden a un indicador global que 
cualifica o estado das estradas do territorio, sen 
distinguir entre redes de distinta titularidade. 
En todo caso, a análise céntrase nas redes de 
estradas competencia do Estado e das comu-
nidades autónomas; non se estudan as vías a 
cargo das deputacións provinciais.

SM.: Perciben en Galicia diferenzas de mante-
mento entre as autovías libres de peaxe e aquelas 
que, como a Autoestrada do Atlántico AP-9, es-
tán en réxime de concesión en favor de Audasa?

J.F.L.: No estudo non se valoraron as autoes-
tradas de peaxe. En liñas xerais, as austoestra-
das de peaxe adoitan presentar un bo estado 
de conservación.

SM.: Posúen estimacións de como inflúe na si-
nistralidade a mala conservación das vías?

J.F.L.: Trátase dun aspecto difícil de cuan-
tificar. Non é posible establecer unha relación 
directa entre o empeoramento do estado de 
conservación das estradas e o aumento da si-
nistralidade, xa que cando se desencadea un 
accidente interveñen múltiples factores, sen-
do a estrada un máis. De feito, malia que o es-
tado das estradas empeorou nos últimos 10 

"A conservación da 
rede viaria en toda 
España pasou 
do aprobado polos 
pelos ao deficiente 
nos últimos 10 anos"

Juan Francisco Lazcano, presidente da 
Asociación Española de la Carretera

“Preocupa especialmente o estado 
do firme das estradas galegas”

Juan Francisco Lazcano é presidente 
da Asociación Española de la Carretera 
(AEC), unha entidade sen ánimo de 
lucro fundada en 1949 que ten como 
obxectivo a defensa e a promoción 
das estradas. Esta asociación acaba de 
presentar un informe sobre o estado 
da rede viaria. O estudo reflicte que 
as estradas españolas veñen sufrindo 
unha forte deterioración nos últimos 
anos como consecuencia dos recortes 
aplicados durante a crise para a súa 
conservación. A Asociación Española 
de la Carretera sinala que a rede viaria 
en España precisaría dun investimento 
de 6.600 millóns de euros para que 
se puidese considerar en bo estado. 
Galicia figura entre as comunidades 
que necesitaría un maior investimento: 
551 millóns de euros a razón de 70.540 
euros por quilómetro.

■ EMILIO BLANCO | TexTo

■ AEC PRESS | TexTo e FoTos
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anos, neste período rexistrouse un 
dos descensos da accidentalidade e 
da mortaldade por sinistros de circu-
lación máis importantes da historia 
da mobilidade en España.

Non obstante, si se pode constatar 
que unha estrada ben conservada é 
unha estrada cunha circulación máis 
cómoda e, polo tanto, máis segura.

SM.: En que deberían investirse eses 
551 millóns que a Asociación Española 
de la Carretera considera necesarios 
para situar en condicións óptimas as 
estradas en Galicia?

J.F.L.: 514 millóns en mellora de fir-
mes e 37 millóns de euros na mellora 
do equipamento (sinalización vertical 
e horizontal, barreiras de seguridade 
e elementos de balizamento), tanto 
na Rede de Estradas do Estado como 
na rede autonómica. Trátase do inves-
timento que debería acometerse con 
carácter, digámolo así, extraordina-
rio, á marxe do investimento ordinario 
que se contemple e con independen-
cia de que poida ser necesario incre-
mentar a partida que anualmente se 
achega a este capítulo, algo que no 
informe da AEC non se valora.

SM. Cantos empregos cre que se po-
derían xerar os 6.600 millóns que sina-
lan como necesarios na rede de toda 
España?

J.F.L.: En termos xerais, no eido da 
construción, considérase como cifra 
“macro” que por cada millón investi-
do créanse 18 postos de traballo. É 

unha cifra xeral que podería extrapo-
larse ao eido da estrada, obtendo algo 
máis de 118.000 postos de traballo. 
Non obstante, non podemos consi-
derar que se trata de novos postos de 

traballo, xa que unha parte deles se-
rían absorbidos por empregados de 
empresas do sector, que viven mo-
mentos complicados.

SM.: Confía en que o futuro gober-
no e os respectivos executivos autonó-
micos lles fagan caso e aproben ese 
investimento?

J.F.L.: Esperemos que así sexa. 
A Asociación Española de la 
Carretera está ao servizo de todas as 
Administracións e da sociedade en xe-
ral, co ánimo de buscar solucións para 
manter o noso patrimonio viario no 
mellor estándar de calidade posible 
e desde a perspectiva do carácter de 
servizo público esencial que teñen as 
estradas.

Sexa como fose, non estamos ante 
unha situación que se poida solu-
cionar nun ano, e si, probablemen-
te, nunha lexislatura, proxectando un 
escenario de investimento en conser-
vación de estradas que se achegue, 
segundo as recomendacións interna-
cionais, a un 2% do valor patrimonial 
da rede viaria.

SM.: Apostan pola implanta-
ción dun bono de mobilidade. En que 
consiste?

J.F.L.: A Asociación Española de 
la Carretera traballa desde hai anos 
nunha proposta de tarificación ba-
seada na creación dun “bono de 
mobilidade”, con certas similitudes 
coas tarifas de provisión de servizos 

como Internet. Ata un determinado 
uso, existe unha tarifa fixa e, a partir 
dese límite, realízase un pagamen-
to adicional. O bono de mobilidade 
segue un plantexamento análogo: 
proponse a circulación libre e gra-
tuíta de todos os vehículos priva-
dos ata un determinado límite de 
quilómetros percorridos ao ano 
e, a partir  de aí ,  establecer unha 
tarifa de pagamento por uso por 
quilómetro.

Non obstante, a AEC tamén 
apoia a implantación da “taxa 
por uso” de acordo cos crite -
rios establecidos pola Comisión 
Europea para financiar a conser-
vación e mantemento da rede sen 
prexuízo da competitividade do 
transporte.

 Das 
necesidades de 
investimento nas 
estradas galegas, o 
94% recaen sobre o 
pavimento"

 Cun novo 
plan de mellora das 
estradas poderían 
obterse 118.000 
postos de traballo"
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Calendario

Calendario  
de probas XUÑO  2016

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

4 de xuño Copa Galega de Enduro Infantil - Rodeiro Enduro infantil Rodeiro Pontevedra España

4-5 de xuño I Rallymix Moraña Rallymix Moraña Pontevedra España

4-5 xuño XXXVII Rally de Santander Rally Santander Cantabria España

4-5 xuño Cto. España Autocross - Ara Lleida Autocross Lleida Lleida España

5 de xuño Cto. Galego Trial Clásicas - O Grove Trial O Grove Pontevedra España

5 de xuño Copa Galega Trial Infantil - O Grove Trial infantil O Grove Pontevedra España

5 de xuño Trofeo Social Superxtrem- Forcarei II Velocidade Forcarei Pontevedra España

5 de xuño Cto. España Supermoto - Talavera la Real Supermoto Talavera la Real Badaxoz España

5 de xuño GP MotoGP - España Mundial Motos Circuíto de Cataluña Barcelona España

9-12 xuño Rally Italia Cerdeña Mundial Rallys Cerdeña Italia

10-11 xuño VIII Rally Histórico Asturias Rally Histórico Asturias Asturias España

11 de xuño Cto. Mundo Freestyle - Xerez da Fronteira Freestyle Xerez da Fronteira Cádiz España

11-12 xuño XXIX Rally de Narón Rally Narón A Coruña España

11-12 xuño II Rally Todoterreo O Irixo Todoterreo O Irixo Ourense España

11-12 xuño GP Turismos - Rusia Mundial Turismos Moscú Rusia

12 de xuño GP F1 - Canadá Fórmula 1 Circuíto de Gilles Villeneuve Canadá

17-18 xuño XLIX Rally Ourense Termal Rally Ourense Ourense España

17-19 xuño Mundial Superbikes -Italia Superbikes Circuíto de Misano Italia

18 de xuño Cto. España Motocross - Almodóvar del Río Motocross Almodóvar del Río Córdoba España

18 de xuño Copa Galega Trial Infantil - Rodeiro Trial infantil Rodeiro Pontevedra España

18-19 xuño LXXV Autocross Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

19 de xuño GP F1 - Europa Fórmula 1 Circuíto de Bakú Azerbaiyán

19 de xuño Cto. España Velocidade - Circuít de Alcarrás Velocidade Circuít de Alcarrás Lleida España

19 de xuño Cto. Galego de Velocidade - A Pastoriza Velocidade A Pastoriza Lugo España

24-25 xuño IV Rally de Terra do Bierzo Rally Comarca do Bierzo León España

25 de xuño Cto. España Velocidade - Cataluña Velocidade Circuíto de Cataluña Barcelona España

25-26 xuño XIX Rally Montaña Pontevedra Montaña Pontevedra Pontevedra España

25-26 xuño XXVI Karting A Magdalena Karting Circuíto A Magdalena - Forcarei Pontevedra España

25-26 xuño III Slalom Sarria Slalom Sarria Lugo España

25-26 xuño Cto. España Resistencia - Motorland Resistencia Circuíto de Motorland Teruel España

25-26 xuño XXI Subida Val de Laciana - Leitariegos Montaña Val de Laciana - Leitariegos León España

25-26 xuño GP Turismos - Portugal Mundial Turismos Vila Real Portugal 

26 de xuño Copa Galega Trial Infantil - Mondoñedo Trial infantil Mondoñedo Lugo España

26 de xuño Cto. Galego Velocidade - Montmeló Velocidade Circuíto de Montmeló Barcelona España

26 de xuño GP MotoGP - Holanda Mundial Motos Circuíto de Assen Holanda 

❱❱ Un equipo de enxeñeiros de Seat dedícase a analizar 
os sons que emite o coche e a conseguir que estes transmitan a máxi-
ma sensación de calidade. No departamento de Acústica estúdase, en-
tre outros, o son do motor, escape, pechadura de portas, limpaparabri-
sas ou intermitentes.

❱❱ Ford creou un novo túnel do vento portátil que servirá 
para lograr solucións coas que responder a unha das principais reivin-
dicacións dos clientes, que é a de lograr vehículos máis silenciosos.

❱❱ Tesla rexistrou unhas perdas de 247 millóns de euros 
no primeiro trimestre do ano, co que eleva un 83% os 'números ver-

mellos' do mesmo período de 2015, anunciou a compañía nunha nota 
de prensa.

❱❱ 15 equipos españois participarán en Shell Eco-ma-
rathon 2016 o 30 de xuño, que se celebrará simultáneamente a Make 
the Future, un novo festival de catro días no que se celebran as boas 
ideas e solucións aos retos enerxéticos aos que se enfronta o mundo 
actual.

❱❱ Volkswagen celebrou o 40º aniversario do Golf GTI na 
35ª edición do Encontro GTI no Lago Wörthersee (Austria), na que a 
estrela foi o novo Clubsport S.

BREVES

CalendarioSprint Motor >>24



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



Solberg vence ante milleiros de galegos

Mundial de Ralicrós en Montalegre

■ MIGUEL DÍAZ | TexTo   ■ SANDY LÓPEZ | FoTos

A proba portuguesa era a 
primeira das citas do deno-
minado “FIA World Rallycross 
Championship presented by 
Monster Energy”. Nunha fi-
nal que levantou ao públi-
co dos seus asentos, Solberg 
logrou a vitoria na categoría 
Supercar (onde compiten os 
auténticos “monstros” da es-
pecialidade, equipados con 
tracción total e motores turbo 
con potencias por encima dos 
500cv) por diante dos Audi pi-
lotados por RobinLarsson e 
TomasHeikkinen.

Unha das mostras do ni-
vel tecnolóxico dos vehículos 

participantes son os comen-
tarios logo da final a cargo 
dos mencionados Solberg e 
Heikinen, ambos lamentando 
fallos no sistema de “control de 
saída” de que os pilotos dispo-
ñen á hora de arrincar. Non só 
se trata de potencia, senón de 
transmitila de forma efectiva 
ao chan, e é por iso que fala-
mos de coches que tardan me-
nos de 3 segundos en chegar 
de 0-100 km/h.

A cuarta praza recaeu en 
Andreas Bakkerud (piloto que 

nos días previos á proba visi-
tou Ourense, por certo, con 
motivo dunha multitudinaria 
presentación en o centro da 
cidade das Burgas), a bordo 
dun dos Ford Focus do equipo 
“Hoonigan Racing Division”, co 
seu popular patrón Ken Block, 
piloto norteamericano de es-
caso palmarés deportivo pero 
cun indubidable tirón mediáti-
co a raíz dos seus vídeos virais 
en Internet.

Un dos principais reclamos 
desta proba era a presenza 

de Sebastien Loeb (aínda que 
erroneamente publicouse nal-
gúns medios que se trataba do 
seu debut en ralicrós, o que é 
falso), nove veces Campión 
do Mundo de Ralis e unha 
das figuras en Montalegre 
cuxo autógrafo era máis cobi-
zado polos afeccionados ga-
legos. A bordo dun Peugeot 
208 WRX, Loeb cumpriu clasi-
ficándose para a final (á que 
chegan só os seis mellores da 
fin de semana), e terminando 
en quinta posición, atrasado 
por algúns problemas técni-
cos. Peor sorte correu Johan 
Kristoffersson, que o ano pa-
sado lograra a vitoria neste 
circuíto, pero que nesta oca-
sión sufriu danos graves nun-
ha roda, por mor de levarse a 
peor parte nunha colisión con 
Solberg.

Na categoría Super 1600 
(con máis de trinta equipos 
participantes) o triunfo recaeu 
no danés Ulrik Linnemann, es-
coltado no podio polo portu-
gués Mario Barbosa e o ruso 
Timur Shigaboutdinov.

En 2015, as carreiras des-
te Campionato contaron con 
oito gañadores diferentes. 
Veremos que nos depara o 
2016…

O noruegués PetterSolberg, 
vixente Campión do Mundo 
de Ralicrós, logrou a vito-
ria na cita inaugural da pre-
sente tempada, celebrada 
no circuíto portugués de 
Montalegre (moi próximo a 
Xinzo de Limia), onde como 
vén sendo habitual duran-
te os últimos anos, acudiron 
milleiros de espectadores 
galegos. Logo dun sábado 
marcado polo mal tempo, 
durante o domingo viviu-
se unha xornada seca e so-
lleira, óptima para gozar das 
carreiras.

A categoría dos "pequenos" 
S1600 sempre depara carreiras 
moi disputadas

Petter Solberg segue un paso 
por diante da competencia, 
e inicia con este trunfo o seu 
camiño á reválida do título
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A grande estrela desta edición era 
o 9 veces Campión do Mundo de 

Ralis, Sebastien Loeb

O americano Ken Block atraeu sen 
dúbida a curiosidade do público, 
pero o seu rendemento foi máis 
ben discreto

A posibilidade de ver de preto 
o traballo nos boxes é outro 
alicerce nestas probas
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UN PRECIO DIFÍCIL DE EXPLICAR. solo este mes.

CON 4 años de garantía

*PVP recomendado Panda 1.2 Lounge 69 CV E6 (6.290€), Punto 1.2 8v Pop 69 CV Gasolina 5p (6.900€). Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos concesionario 
y fabricante , PIVE 8 y descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales para Fiat Panda 1.2 Lounge 69 CV E6 por importe mínimo financiado de 5.900€ y 
para el Fiat Punto 1.2 8v Pop 69 CV Gasolina 5p por importe mínimo financiado de 6.590€, todos ellos con plazo mínimo 48 meses y permanencia mínima 36 meses. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km 
más 2 años adicionales o 100.000 de km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Gastos de Matriculación no incluidos. Oferta válida solo para particulares, en Península y Baleares hasta 31/05/2016 
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con conducción e�ciente, doble ahorro

CARIÑO, ESTO NO ES LO QUE PARECE
PUNTO 6.900€ PANDA 6.290€

AIRE ACONDICIONADO
RADIO MP3 / 5 puertas

TPMS / ESP / ABS

BREACAR  Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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Collendo o relevo. A picada que apartou a García da loita polo 
triunfo aproveitáronna varios pilotos, entre eles o seu compañeiro 
de equipo, o madrileño Alberto Monarri. Asinou dous scratches e 
quedou a sete segundos da primeira praza final.

Nacional
MIGUEL CUMBRAOS ÁLVAREZ

MIGUELCUMBRAOS@GMAIL.COM

Cando estas liñas vexan a luz o 47º Rali de Ferrol xa será historia. 
Quizais tamén a cita das Terras do Mandeo, o primeiro válido para 
o nacional de asfalto, a segunda contando para o nacional de terra.

Como todas (o boa parte) das autonomías do estado español, 
Galicia non se nutre tan só de probas de motor exclu-
sivas para os seus campionatos. Dispón igualmente, 
dende hai moito tempo, de mangas que puntúan para 
certames nacionais. E no presente curso, aos citados 
de Ferrol e Terras do Mandeo, súmanse igualmente 
Ourense (ralis de asfalto), Carballo e Arteixo (autocrós), 
Rías Altas (históricos) ou Coruña (enerxías alternati-
vas), non sendo desta lista o popular Rías Baixas, falto 
de apoios económicos suficientes para facer realidade 
a súa edición 2016 no CERA.

Dúas pequenas precisións ao respecto de todo isto. 
Dunha banda, a presenza destas probas di -e moito- da 

validez organizativa da nosa autonomía, que permite así que o afec-
cionado goce, que pilotos de fóra compitan por esta terra e que a re-
percusión sexa maior. E doutra, que circunstancias ben coñecidas de 
todos, en materia de limitacións varias, menguen o nivel e interese 
que algunhas especialidades poidan ter a data de hoxe.

DE CUNETAS E RAÍS

47º Rali de Ferrol-CERA
O turno de Víctor Senra

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo   
■ SPRINT MOTOR | FoTos

Gato panza arriba. Vistas as limitacións ás que foi obrigado o seu Porsche, así poderíamos 
dicir que foi a actuación de Iván Ares. O de Cambre comparecía por primeira vez co 997 no CERA 
deste ano e asinou un magnífico rali. Chegou a liderar a carreira no antepenúltimo treito e so 
cedeu nun adverso treito de Irixoa, que non lle impediu ser terceiro.

Profeta en casa. O naronés Fernando Rico cumpriu aquilo que non é moi habitual, é dicir vencer na 
proba máis próxima. Tivo que empregarse a fondo con novos valores do automobilismo nacional para 
liderar entre os pequenos pero efectivos Swfit.

Na súa liña. Sabendo correr e sendo regular, nun rali difícil como é Ferrol. A non participación 
de Antxustegui facilitou tamén a tarefa de Adrián Díaz, que pese a algún susto mecánico mandou 
en dúas rodas motrices e lidera este apartado co seu S1600.

Sorte e regularidade. Un scracth no momento preciso e regularidade durante os dous días de 
competición. A maiores a fortuna, ou como a neutralización de Irixoa-1 salvoulle, furado como ía o 
seu Fiesta. Sumando todo isto Víctor Senra logrou a vitoria nun Ferrol emocionante e reñido ata o 
final.

Estrea compricada. Deste xeito foi o rali dos irmáns Burgo, que pese a 
todo acadaron un brillante quinto posto, por detrás doutros lucenses, os 
irmáns Vallejo. Chegaron a liderar o rali no primeiro día de competición, 
pero dous trompos fixéronos retroceder na súa primeira comparecencia 
co 208 R5 do equipo ACSM.

Reforzado. De Ferrol marchou o equipo Opel, que tivo como mellor exponente ao experimentado 
Esteban Vallín. Foi o mellor da categoría R2 co seu habitual Adam, por diante do asturiano Mora e 
do seu compañeiro Paniceres, que mandou entre os Júnior.
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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:

Dúas de dúas. Como era previsto Ares e Tomé reforzaron o visto en Noia, coa 
segunda vitoria do exercicio, desta volta correndo, pero tamén contando co infortunio 
de rivais que apertaban. Días despois de triunfar en Lalín o de Cambre anunciou que 
deixaba o galego polas restricións de potencia impostas ao seu Porsche.

22º Rali do Cocido

Ares... suma, sigue e... vaise

Probando e brillando . Para preparar a cita de Ferrol o 
madrileño Monarri desprazou a Lalín o seu EVO X. Comezou 
testando, pero acabou correndo, para facer súa a segunda 
praza absoluta.

Franca progresión.  A que amosa o tamén coruñés Iago 
Caamaño no seu terceiro rali cun Fiesta R5. Corre moito e ben, 
asina scracthes e podios, como este no Cocido, en concreto o 
galardoado coa “medalla de bronce”.

Fabuloso. Como é norma nos ralis do galego. O estradense Carracedo 
exprimiu ao máximo o seu veterano R-5 GT Turbo, co cal acadou a quinta 
praza final..

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo e FoTos
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Efectivo.  Como é norma na proba da casa, así como nas restantes citas do galego. 
O lalinense Méndez mandou no Volante FGA, á par que asinaba unha maxistral 
oitava praza co seu 106.

Resarcíndose.  Tralo seu pronto abandono en Noia o 
melidense Alberto Otero quixo resarcirse en Lalín, un rali que 
venceu anos atrás. A cuarta praza foi para el; tamén o liderato 
na Top Ten Pirelli co seu coñecido Lancer EVO IX.

Fabuloso. Como é norma nos ralis do galego. O estradense Carracedo 
exprimiu ao máximo o seu veterano R-5 GT Turbo, co cal acadou a quinta 
praza final..

Axustada.  Foi a 
clasificación final da opción 
AMF, onde por pouca marxe 
impuxéronse os ferroláns Gil 
e Rodríguez, aos mandos dun 
afinado Saxo VTS.

Líder inicial. Na variante dirixida aos pequenos Marbella, bautizada agora 
como Recalvi. Vitoria para Juan Carlos “Piru” Castro, por diante de Saa e Cancelo.

En solitario.  Comezou e rematou o equipo da Escudería Luintra 
formado por Fraguas e Conde, únicos clasificados na opción Historic 
Rallycar co seu BMW.
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Nuevo
Subaru Outback
Desde 29.900€

902 10 00 22
www.subaru.es

SMART ENTRY & BOTÓN DE ARRANQUE

NAVEGADOR

SISTEMA RECONOCIMIENTO DE VOZ

SI-DRIVE (SUBARU INTELLIGENT DRIVE)

MOTOR BÓXER

TRACCIÓN SYMMETRICAL AWD

X-MODE

EYESIGHT

Consumo: 5,7 - 8,5 L/100Km. Emisiones CO2:150 - 197 g/Km.
P.V.P. recomendado en P. y B. para Outback 2.0 TD 6MT, Transporte, Impuestos, promoción y plan PIVE  incluidos. Modelo visualizado: Outback 2.5i.

Auténtico 4x4
para FANÁTICOS

de la Vida

GALCAR, S.A. Avda. Finisterre, 275. A CORUÑA. Telf. 981 270 405
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