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Polo que se pode deducir do titular parece-
ría este editorial máis ben político que automo-
bilístico, pero non se confunda, estimado lector, 
a revolución é tecnolóxica.

O acceso restrinxido a Madrid por culpa da 
contaminación converteuse no Nadal nunha 
realidade. Moitas voces estaban a avisar de que 
isto pasaría se a contaminación seguise cam-
pando libremente, e os humanos seguen tei-
mando en ensuciar máis a atmosfera día tras 
días. No regulamento que se aplicou a esta 
crise estaba o libre acceso dos coches de emi-
sión cero a calquera rúa da capital. Os eléctri-
cos foron os claros gañadores desta normativa 
urxente.

Parece que agora xa comezamos a ver 
un pouco por onde van ir as cousas no futu-
ro. Politicamente esta normativa fixo levantar 
unha morea de comentarios. Os medios de co-
municación fixéronse eco dela, uns para ben 
e outros para criticar a xestión feita dende o 
Concello, aínda sabendo que tomar medidas 
impopulares era obrigado. Amosouse desta 
maneira tan drástica que o avance das ener-
xías limpas é imparable. É máis, moitos cientí-
ficos din que é o único camiño.

Un exemplo claro desta revolución, en to-
dos os sentidos, son as empresas de coches 
eléctricos compartidos. Hai unhas poucas se-
manas o servizo de alugueiro de automóbi-
les eléctricos compartidos Emov comezou a 
funcionar en Madrid. Nos primeiros días rexis-
tráronse máis de 25.000 solicitudes, segundo 
o director xeral de Emov, Fernando Izquierdo. 
Tamén confirmaba, na súa primeira compa-
recencia ante aos medios de comunicación 
especializados do motor, que non esperaba 
esta cálida e numerosa acollida por parte dos 

madrileños. Concluía que “este éxito de parti-
cipación fai que o noso obxectivo sexa dar o 
mellor servizo posible”.

A iniciativa da empresa Emov é ofrecer aos 
seus usuarios un servizo de carsharing (présta-
mo de vehículos compartidos) dixital cunha fro-
ta inicial de cincocentos automóbiles eléctricos 
Citroën C-Zero de catro prazas por 19 céntimos 
o minuto. Esta empresa vén aumentar o parque 
móbil de vehículos eléctricos compartidos na 
capital española, onde Car2Go xa leva operan-
do dende hai varios meses cun éxito rotundo.

Os fabricantes de vehículos xa non son 
tales, son provedores de mobilidade. Hai que 
atender todas esas novas xeracións e necesida-
des que solicitan solucións de mobilidade máis 
eficiente e segura; en definitiva, máis sostible. 
Os usuarios nos anos vindeiros evolucionarán 
cara a un mercado máis eficiente e “limpo”. Xa o 
están facendo, paseniñamente, na actualidade. 
Os cambios que se aveciñan serán máis percep-
tibles a medida que consigamos rexuvenecer 
o parque e introducir todas esas novas tecno-
loxías que incorporan os vehículos actuais.

Xa non podemos parar a pensar, porque 
isto vai moi revolucionado. Unha aceleración 
que produce vertixe. Estamos arrincando un 
ano que vai vivir procesos dixitais nunca an-
tes vistos. A industria automobilística vai es-
tar moi ligada, tremendamente unida, a eles. 
É un momento cheo de oportunidades e de 
desafíos. Debemos de ver a tecnoloxía como 
un amigo, non como un inimigo. Outra cousa 
sería ir contracorrente; levaríanos a ningures. 
Por todo o dito, non debemos asustarnos por-
que Carmena se poña verde. A revolución xa 
comezou hai tempo.

EDITORIAL

E se Carmena se pon verde? 
Comeza a revolución!

E se Carmena se pon verde? 
Comeza a revolución!
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*PVP Recomendado para un Fiat 500 Pop 1.2 69 CV: 9.531,84€; Tin 7,99%. Importe total del crédito: 7.019,59€. Comisión de apertura: 210,59€ al contado. Precio total a plazos: 11.240,14€. Importe total adeudado: 8.727,89€. Oferta con 
descuento adicional por financiar con  según condiciones contractuales 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 7.019€. Oferta válida hasta el 28/02/2017 en Península y Baleares para clientes particulares. Incluye 
IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos promocionales y descuento por la entrega de un vehículo a cambio. Incluye garantía legal de 2 años sin límite de km más 2 años adicionales 
o 100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo o lo que antes suceda. Gastos de matriculación no incluidos. FIAT es una marca registrada de FCA US LLC.

Gama Fiat 500: Emisiones de CO2 de 89 a 115 g/km. Consumo mixto de 3,4 a 4,9 l/100km.

FIAT 500 con 4 años de garantía

desde 95€/mes* 36 cuotas. Entrada: 2.512,25€. 
Última cuota: 5.097,30€. TAE 9,68%

BREACAR  Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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Volkswagen encadea o 
seu terceiro ano seguido li-
derando o mercado galego. 
Os concesionarios da marca 
alemá venderon 284 coches 
en xaneiro, catro menos que 
no primeiro mes de 2016. 
Peugeot repite na segunda 
posición respecto de hai un 
ano, con 267 coches. O podio 
do TOP-10 galego péchao 
Audi, cunha sorprendente 
terceira posición. A marca 

premium xermana comer-
cializou 255 automóbiles en 
xaneiro en Galicia, o que se 
traduce en case cen máis en 
comparación con hai xusta-
mente un ano.

Tamén foi significativo o 
avance experimentado por 
Toyota, que pecha xaneiro 
con 251 coches matricula-
dos. A seguir quedaron Seat, 
con 248; Opel, con 226; e 
Mercedes, con 222. Respecto 
a xaneiro do ano pasado, 
Seat rexistra unha suba de 

máis de cen vehículos, Opel 
ten un tímido incremento e 
Mercedes avanza con trin-
ta automóbiles máis grazas 
a que o Clase A continúa 
amosando un gran compor-
tamento comercial. Citroën 
sitúase na oitava posición do 
TOP-10, con 200 coches. Os 
concesionarios galegos de 
Renault venderon 194 vehí-
culos en xaneiro e os de Kia, 
178. Citroën sobe un chisco, 
mentres que Renault e Kia 
baixan.

As compras das empresas impulsan
as matriculacións no inicio de 2017

Volkswagen lidera e Audi sorprende en Galicia

Balance de xaneiro

Ambas as marcas comezan o ano con fortaleza

■ EMILIO BLANCO | TexTo TOP-10 GALICIA XANEIRO 

1 VOLKSWAGEN 284
2 PEUGEOT 267
3 AUDI 255
4 TOYOTA 251
5 SEAT 248
6 OPEL 226
7 MERCEDES 222
8 CITROËN 200
9 RENAULT 194
10 KIA 178

Marca / Matriculacións

As vendas de coches soben un 11,4 por cento en Galicia

O segmento comercial da automoción comeza ben 2017 e 
apunta a que volverá ser, xunto co turismo, un dos indicadores 
que máis tirarán da economía española este ano. As matricula-
cións aumentaron un 11,4 por cento en xaneiro en Galicia, ao 
comercializarse 3.323 automóbiles. As vendas soben en todas 
as provincias galegas, especialmente en Lugo. Os concesiona-
rios lugueses matricularon un 21,4 por cento máis o mes pa-
sado. A seguir quedaron os establecementos de Pontevedra, 
cun incremento dun 12,9 por cento; da Coruña, dun 9,6 e de 
Ourense, dun 3,7. En números absolutos, na Coruña vendé-
ronse 1.428 coches en xaneiro; en Pontevedra, 1.076; en Lugo, 
430, e en Ourense, 389.

No conxunto de España, o ritmo de crecemento das ma-
triculacións foi dun 10,7 por cento no primeiro mes de 2017. 
Comercializáronse 84.515 vehículos novos. Por comunida-
des, as cidades autónomas de Ceuta e Melilla foron as que 
máis subiron en xaneiro, ao acumular uns avances dun 26 
por cento. A continuación quedaron Canarias, cun incremen-
to dun 17; e Cataluña e Murcia, dun 15. As vendas a particu-
lares seguen sustentando as matriculacións, aínda que é o 
segmento que menos creceu no inicio de 2017. O aumento 

das matriculacións a particulares creceu un 8 por cento. Os 
maiores avances corresponderon ás compras das empresas 
e das compañías de alugueiro para renovar as súas respecti-
vas frotas de vehículos. As empresas aumentaron nun 13 por 
cento a adquisición de vehículos e as firmas que alugan co-
ches, nun 12.

Estancamento
As distintas patronais da automoción deixan entrever un 

certo estancamento do mercado. Os empresarios destacan 
que o sector salvou o mes pola existencia de dous días hábiles 
máis este xaneiro respecto ao do ano pasado. O presidente da 
patronal de concesionarios Faconauto, Jaume Roura, admite 
que "as matriculacións en xaneiro estiveron un pouco por de-
baixo das nosas expectativas" e di que sen eses dous días de 
máis "probablemente o mercado caería". Roura sinala tamén 
que "volvemos observar un incremento das automatricula-
cións, unha práctica que ten a súa utilidade, pero sempre que 
non se rebasen uns límites lóxicos e razoables, a partir dos que 
vai en contra da rendibilidade dos concesionarios". Por todo 
iso, o presidente de Faconauto apela "á prudencia das marcas 
á hora de marcarlles os obxectivos aos seus concesionarios 
nas negociacións que se están pechando nestes momentos"

■ EMILIO BLANCO | TexTo
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Abertos os pedidos do Alfa Romeo Stelvio
As primeiras ver-

sións do novo SUV 
de Alfa Romeo che-

gan a España en marzo con de-
talles de lanzamento únicos, 
amplo equipamento de serie 
–aviso de colisión frontal, frea-
da de emerxencia autónoma, 
advertencia de saída de carril 
e cámara de visión traseira- e 
un motor novo 2.0 turbo de ga-
solina de 280cv combinado co 

cambio automático de 8 velo-
cidades e tracción total Q4. Con 
volante de corte deportivo e le-
vas de cambio en aluminio, o 
Stelvio First Edition viste pinas 
de aliaxe de 20 polgadas, pin-
zas de freo negras, faros bi-xe-
non con luces antinéboa LED, 
marco exterior das lúas croma-
do e luces de cortesía nas por-
tas. Dispoñible desde 62.000 
euros.

Fiat 500X 2017 xa á venda
O SUV italia-

no renova imaxe 
con detalles de es-

tilo, tres cores novas –blue 
jeans, bronce donatello e 
beige capuchino-, pinas de 
aliaxe que son novidade de 
17 polgadas e máis opcións 
mecánicas que remarcan a 
súa versatilidade. Debutan 
os motores 1.3l Multijet de 
95cv e 1.6l eTorq de 110cv 
que chegarán coas versións 

Off-Road Look sumándose 
aos que xa ofrecía: os gasoli-
na 1.6l de 110cv, 1.4 MultiAir 
de 140 ou de 170cv e os dié-
sel 1.3 MultiJet II de 140cv e 
o 1.6 de 120cv, que poden 
asociarse cambio manual ou 
automático. Incorpora tecno-
loxías de infoentretemento e 
seguridade que, segundo a 
casa, o sitúan como líder no 
segmento.

A madurez do Toyota GT86
A versión 2017 

do deportivo xa-
ponés xa está dis-

poñible nos concesionarios 
españois desde 32.990 eu-
ros mantendo a esencia pero 
con novidades no deseño 
-cunha grella frontal máis 
ancha e baixa, novo para-
choques con ópticas LED e 
as novas pinas de aliaxe de 
17 polgadas-, no bastidor e 
no habitáculo cun volante 

máis pequeno e detalles de 
maior calidade. O seu mo-
tor atmosférico de 2 litros e 
200cv permite acelerar de 0 a 
100 en 7,6 segundos e ofrece 
cambio manual ou automá-
tico, chasis de resposta áxil 
e tracción traseira. Equípase 
con asistente de arranque 
en pendente, luz de aviso de 
freada e sistema de navega-
ción con funcións avanzada 
e acceso a aplicacións.

BREVES

❱❱ Audi dará a coñecer no 
vindeiro Salón de Xenebra a nova ver-
sión deportiva RS do seu modelo A3 
Sportback, denominada RS 3 Sport-
back. Este modelo incorpora o motor 
de 5 cilindros de produción máis po-
tente do mundo con 400cv, o que su-
pón un incremento de de 33 en com-
paración coa versión anterior.
❱❱ Kymco comercializa-
rá nas vindeiras semanas o primeiro 
aceite específico para scooters des-
envolvido por Repsol baixo a marca 
WORKS. Este novo lubricante é froito 
dun acordo de colaboración asinado 
por ambas compañías.
❱❱ Skoda iniciou a produ-
ción na súa planta de Mladá Boleslav 
(República Checa) do novo Octavia. 

Dende que se lanzou a primeira xera-
ción do modelo, hai 21 anos, comer-
cializáronse máis de cinco millóns de 
unidades.
❱❱ B4Motion é o novo Ven-
ture Lab creado por Bergé Automo-
ción, a súa actividade vira en torno 
á investigación, investimento e crea-
ción de novas empresas relacionadas 
coa industria da mobilidade. B4Mo-
tion xorde no momento en que se de-
tecta, hai xa dous anos, unha forte 
tendencia de cambio e evolución no 
ámbito da mobilidade.
❱❱ Subaru, anunciou que 
o novo Subaru XV debutará a nivel 
mundial no Salón de Xenebra. Den-
de o seu lanzamento, o modelo de 
acceso á gama SUV 4x4 de Subaru, 

foi o máis vendido da marca no noso 
mercado, con máis de 3.200 unidades 
vendidas.
❱❱ Ford vai lanzar un 
proxecto con orzamento multimillo-
nario deseñado para axudar a mello-
rar a calidade do aire de Londres, ao 
mesmo tempo que o fabricante ace-
lera os seus plans de electrificación 
con 13 novos vehículos electrifica-
dos, o seu lanzamento está previsto 
para os vindeiros cinco anos.
❱❱ O RACE e a empresa de 
alugueiro Goldcar subscribiron un 
acordo mediante o cal todos os mo-
zos condutores de entre 18 e 21 anos 
que realicen un curso na Drivers´ 
Academy RACE-Red Bull poderán ac-
ceder ao alugueiro dun coche en cal-

quera das oficinas de Goldcar.
❱❱ A CNMC elaborou un in-
forme sobre o Proxecto de Real De-
creto polo que se regulan as ins-
peccións técnicas en estrada dos 
vehículos comerciais, no que ta-
mén recomenda, do mesmo xeito 
que no conxunto das ITV, a liberali-
zación do mercado mediante a eli-
minación de restricións de acceso e 
exercicio.
❱❱ Tras dúas décadas no 
mercado europeo, o Honda CR-V 
cumpre agora 20 anos dende o seu 
lanzamento en Europa, e sitúase 
como un dos modelos SUV de refe-
rencia no continente, cunhas ven-
das de máis de 750.000 unidades 
comercializadas.
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As redes sociais
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

Cada día as redes sociais teñen máis 
protagonismo no noso día a día, moitos 
ciclistas úsanas como un medio para darse 
a coñecer a patrocinadores ou a equipos.

Un caso que pasou hai uns meses foi 
o do ciclista sueco Fredrik Ludvigsson, de 
vinte e dous anos, que puxo en twitter que 
non tiña equipo para o 2017 e se algún 
equipo precisaba un ciclista forte podía 
contar con el. Outro caso foi o do director 
vasco Sabino Angoitia, de cincuenta e oito 
anos, que leva seis anos en paro despois da desaparición do 
equipo Geox en 2011, tamén escribiu nesta rede social que 
busca equipo para este ano.

Hai varios ciclistas, como xa dixen, que usan as redes so-
ciais para darse a coñecer e para comentar o que lle acon-
teceu nos adestramentos. Este é o caso do galego Martín 
Lestido, do equipo Super Froiz, que dende principio de ano 
comezou a subir vídeos a instagram dos seus adestramentos 
e do que lle acontece cada día.

Felipe Pavón do equipo RH+ Polartec-Fundación 
Contador, outro ciclista galego, está a triunfar en instagram 

ao contar con case oito mil segui-
dores, conseguidos en menos de 
seis meses. Felipe usa esta rede so-
cial para subir fotos e vídeos do seu 
día a día.

O ciclista madrileño Carlos 
Verona usa youtube, como di el 
“para acercarnos un pouco máis 
o máxico mundo do ciclismo 
profesional”.

Moitas carreiras ciclistas non se 
televisan e moitos seareiros non saben o que pasa nesa pro-
ba, pero grazas o twitter, e grazas a que moitas persoas desin-
teresadamente twittean sobre a carreira lograse saber como 
se desenvolve a proba, o saber ó que sucede en cada mo-
mento. O ano pasado Julio Rodríguez, subido a unha moto-
cicleta e seguindo a carreira en directo, usou esta rede social 
durante a disputa da Copa de España feminina de Marín, para 
informar sobre o desenvolvemento da mesma.

Estes son un claro exemplo de como as redes sociais, pou-
co a pouco, están tendo máis protagonismo no noso día a 
día e, case, se están facendo imprescindibles.

Peugeot Metropolis 
na súa serie especial RX-R 
preséntase en cor negra 

mate e vermella con piso plano 
de aluminio, parabrisas afumado 
sport regulable e decoracións es-
pecíficas. Cun prezo de oferta de 
8.699 €. Contará ademais coas ver-
sións: Standard e RS. Dispoñible en 
Metallic Copper, Shining Titanium 
e Pearly White para a versión 

Standard ou en Satin Technium e 
Titanium en RS en ambos casos por 
8.699. a básica Metropolis 12'' con 
freada integral SBC custa 7.999 €. 
Todas as versións levan incluído no 
prezo 1 ano de seguro a Todo risco 
con cobertura de roubo.

A versión ABS responde a to-
das as condicións da norma Euro 
4, integrando unha nova motoriza-
ción PowerMotion 400cc LFE.

Novo Metropolis

Evolution
Polini presenta o novo siste-

ma de escape Evolution especí-
fico para Vespa Primavera-Sprint 

125/150 desenvolvido directamente na 
competición. As características están pen-
sadas para obter as máximas prestacións 
do grupo térmico Polini 171 cc, mellorando 
a aceleración e a velocidade punta. Prezo: 
475 Euros.

Vital X Vit
Que che vexan! E seguro que 

o farán co novo Vital X Vit. Un cas-
co de NZI, orientado para o uso 

en cidade e que ofrece a mellor protec-
ción envolta nunha atractiva aparencia, 
que destaca polos fondos dos seus gráficos 
realizados con pinturas fluorescentes, en 
cor verde, vermella e mandarina, os dous 
últimos con acabado mate. Prezo: 170 €.

SH58X de SHAD
Innovadora e exclusiva a 

maleta Expandible SH58X, me-
dra en vertical para adaptarse ás 

necesidades cando se necesite máis espa-
zo. Cun volume regulable en 3 posicións 
(L-XL e XXL) e capacidade para 2 cascos 
modulares. Única maleta do mercado de 
accesorios regulable, cunha capacidade 
de ata 58 litros. É compatible con todos os 
sistemas de fixación Top Master de SHAD. 
Prezo: 300 €.

Dúas rodasSprint Motor >>6



Audi patenta un proceso para gravar a carrozaría
Audi desenvolveu 

un proceso que per-
mite a serigrafía mate 

sobre superficies xa pintadas. 
Mediante a aplicación dun po es-
pecial realízanse incisións de mi-
lésimas de milímetro sobre a laca 

da pintura, para conseguir que 
as marcas se fagan visibles. Con 
este proceso, o programa Audi 
Exclusive ofrece un deseño per-
sonalizado nos sideblades laterais 
para os clientes do R8.

Novidades no Citroën C4 Cactus

O Citroën C4 
Cactus incorpora, den-
de este mes, a caixa au-

tomática EAT6 e estrea a serie 
especial OneTone, que fará as 
delicias dos amantes das cores 
branca e negra. Así, este mode-
lo aumenta a súa capacidade de 
responder e adaptarse aos gus-
tos e ao estilo de vida das per-
soas que o elixen.

A serie Especial OneTone 
Black é un canto á cor da elegan-
cia, pero tamén do misterio, coa 
súa carrozaría, as súas lamias de 
17" Cross ou os seus Airbump® 
en cor negra. As barras de teito e 
as tapas dos retrovisores tamén 
contribúen a este look totalmen-
te escuro. Os prezos desta nova 
serie parten dende os 18.150€.

Novo Lexus LS 500H
Trala presentación 

mundial do LS 500 
cun motor de gasoli-

na de dobre turbo V6, de 3,5 li-
tros no Salón do Automóbil de 
Detroit deste ano, Lexus presen-
tará o novo LS 500h híbrido no 
vindeiro Salón do Automóbil de 
Xenebra. Tamén se presentará 

en Xenebra, por primeira vez en 
Europa, o coche de carreiras RC 
F GT3 2017, amosando o cre-
cente compromiso da marca co 
automobilismo.

Entre outros modelos de 
Lexus que se mostrarán na expo-
sición, inclúense o LC, o RC, o RC 
F e as gamas Crossover RX e NX.

Toyota Avensis 2017

Co obxectivo de 
adaptar a oferta aos 
dous tipos de clientes 

de Avensis, particulares e em-
presas, Toyota España renova 
a gama ofrecendo catro niveis 
de equipamento diferenciados, 
dous para cada canle de ven-
da. Así, os clientes particulares 
poden elixir entre os acabados 
Advance e Executive, mentres 

que os clientes profesionais te-
ñen á súa disposición outros 
dous, denominados Business e 
Business Advance.

As variantes 2017 de Avensis 
Sedán (4p) e Avensis Touring 
Sports (familiar) xa se comercia-
lizan dende 22.150€ no primei-
ro caso e a partir de 23.400€ no 
segundo.
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Dende Vilagarcía de Arousa ata Nordkapp

Compostela Concesionario sorteou un Kia Sportage

Aventura Panda Cross de serie

Tremenda aventura a de 
José Millán, experimentado 
condutor con máis de tres 
millóns de quilómetros de 
experiencia e amigo de Fiat 
Breacar, xunto co seu copi-
loto Luís Hervés. Ambos, 
residentes en Vilagarcía de 
Arousa, realizaron co seu Fiat 
Panda Cross, recentemente 
adquirido e completamen-
te de serie, unha viaxe den-
de Vilagarcía de Arousa ata 
Cabo Norte (Nordkapp).

Tras percorrer case 
12.000 quilómetros en cator-
ce días e en durísimas condi-
cións invernais, sen ningún 
equipamento especial para 
o vehículo (nin cadeas de 
neve, nin rodas con cravos), 
chegaron a Nordkapp de-
mostrando así as boas ca-
pacidades do vehículo en 
condicións extremas.

Dos 12.000 km percorri-
dos, realizaron ao redor de 
5.000 nunhas condicións 
climatolóxicas totalmente 
adversas (estradas xeadas 
e temperaturas de ata -18º), 
onde os demais coches 

circulan con rodas de cravos, 
enfrontándose a temperatu-
ras extremas.

O Fiat Panda Cross, equi-
pado de serie con pneumá-
ticos mixtos e o seu sistema 
de tracción 4x4, alcanzou 
Nodkapp sen ningún con-
tratempo, amosando des-
ta maneira que é imparable 
ante calquera reto ao que se 
someta.

Daniel Menéndez foi o afortunado 
compostelán gañador dun estupendo 
Kia Sportage. Este SUV, que está sendo 
un auténtico líder de vendas, foi sor-
teado con motivo del 75º aniversario 
de Hipercor. En total foron trinta Kia 
Sportage os que se sortearon en toda 
España.

A entrega de chaves realizouse en 
Compostela Concesionario, conce-
sionario oficial Kia na capital de Galicia. 
Estas foron entregadas polo xerente do 
concesionario, Aurelio Novoa (á derei-
ta da foto), e polo responsable do Corte 
Inglés, Agustín Esteban (no centro da 
foto).

Lembremos que o novo Kia Sportage 
foi deseñado, e se fabrica na actuali-
dade, en Europa. Nestes momentos é 
un dos modelos da gama do fabrican-
te surcoreano máis demandado polos 
usuarios de Kia. Destaca o seu deseño 
deportivo, sen perder a esencia SUV, e 
un equipamento moi completo.

Pedro Hervés (no centro) posando cos dous aventureiros

José e Luís a súa chegada a Nordkapp

Momento de entrega das chaves do Novo Kia Sportage a Daniel Menéndez
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SprintTalleres

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



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

Mini presenta a segunda xeración do Countryman
A versión máis campeira da casa británica medra 
20 centímetros de longo e chega aos 4,29 metros 
de ancho, cun novo deseño,  opcións de persoali-

zación e preparando unha versión híbrida enchufable, todo 
por petición expresa dos clientes. Conta con sistemas de 
axuda á condución como o recoñecemento de sinais, de-
tección de obstáculos, aviso de colisión ou control crucei-
ro. Os motores van dende o gasolina 1.5 de 136cv ata o 
Cooper S Countryman de 2l e 192cv, pasando polo Cooper 
D de 150cv e o SD de 190, amais do John Cooper Works de 
231cv, a maioría con tracción total permanente. No interior 
destaca o velocímetro circular e a pantalla multimedia de 
ata 8,8 polgadas. As primeiras unidades chegan en prima-
vera con prezos que parten dos 27.800 e dos 30.000 euros.

León Cupra: o Seat de serie máis potente
A variante máis potente e deportiva da gama esta-
rá dispoñible en tres carrozarías: SC de tres portas, 
ST familiar e cinco portas. No exterior, parachoques 

dianteiros e traseiros deseñados en exclusiva, dobres saídas 
de escape cromadas e pinzas de freo vermellas. No interior, 
detalles en fibra de carbono e costuras brancas. Monta pro-
pulsor de gasolina TSI de 2l que desenvolve 300cv e que 
pode asociarse a unha caixa de cambios automática de 
seis velocidades ou á tracción integral 4Drive. Presume de 
ser o modelo máis potente de Seat e para obter o máximo 
partido conta cunha suspensión específica con amortece-
dores controlados electronicamente co Control de Chasis 
adaptativo que logra unha excelente adaptación ao terreo. 
Amais incorpora o último en tecnoloxía e funcionalidade.

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:

Décima xeración do Honda Civic
A firma xapone-
sa pon á venda o 
seu modelo emble-

mático o vindeiro mes de 
marzo cunha actualización 
que reforza o seu carácter 
deportivo, ofrece maiores 

dimensións e tecnoloxías de 
seguridade e conectividade 
co sistema Honda Connect. 
Os novos motores de ga-
solina VTEC Turbo de 1l, 3 
cilindros e 129cv e 1,5l, 4 ci-
lindros e 182cv combinan 

rendemento, potencia lí-
der na súa clase e aforro 
en combustible. Honda co-
mezará a comercializar as 
dúas versións gasolina á es-
pera da versión diésel a fi-
nais de ano coa previsión de 

seguir aumentando vendas 
en España, onde medrou un 
20,6% en 2016 acadando as 
9.489 unidades entregadas.
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Crossland X: novo SUV de Opel
O novo todocamiño 
da marca alemá é un 
compacto con inte-

rior espazoso, de aspecto mo-
derno, carrozaría bitono e que 
promete grande flexibilidade. 
O novo membro da familia 
únese ao segmento B no que 
xa está o supervendas Mokka 
X. Cunha lonxitude de 4,21 me-
tros, permite que os ocupantes 

gocen dunha posición eleva-
da e excelente visibilidade da 
estrada. Incorpora innovacións 
como o sistema de iluminación 
adaptativa, pantalla de proxec-
ción, cámara panorámica de vi-
sión traseira de 180º e asistente 
avanzado de aparcamento, 
ademais dun maleteiro de 410 
litros e sistemas multimedia de 
última xeración.

Ford Focus Eléctrico
Os usuarios de toda 
Europa xa poden rea-
lizar pedidos do novo 

Ford Focus Eléctrico de 5 por-
tas, que se pode cargar de 0 a un 
80% en 30 minutos mediante 

tecnoloxía de carga rápida. A 
nova batería, con case un 50% 
máis de capacidade de alma-
cenamento de enerxía, permi-
te aos condutores percorrer ata 
225 km cunha soa carga.

Este eléctrico de cinco portas 
conta cun motor eléctrico de 
145cv e unha batería de 33.5 
kilovatios-hora, case un 50% 
máis de capacidade de ener-
xía que o modelo anterior.

Novo Skoda Kodiaq Sportline
A variante elegante 
e dinámica do novo 
SUV da casa checa 

equípase acentuando o en-
foque deportivo, cun deseño 
no que destaca o negro e pi-
nas de aliaxe de 19 ou 20 pol-
gadas. Ofrece tracción ás catro 
rodas de serie e catro motori-
zacións distintas: dúas gasolina 

-o motor 1.4 TSI de 150cv e o 
2.0TSI de 180cv- e dúas diésel 
2.0 TDI de 150 ou 190cv de po-
tencia. O novo modelo estrea 
sistema de cámaras de visión 
envolvente e incorpora siste-
mas de asistencia ao condutor, 
advertencia de punto cego e 
monitorización do tráfico late-
ral e traseiro.

BREVES

❱❱ Renault lanzou no noso 
país a versión renovada do seu mode-
lo eléctrico ZOE, que conta cunha au-
tonomía de 403 quilómetros, o que 
supón case duplicar os 240 da versión 
anterior.
❱❱ Toyota informou de que 
o seu novo monovolume Proace Ver-
so xa se pode adquirir en España, en 
dúas versións e acabados diferentes. A 
gama Proace Verso está formada por 
tres versións diferentes en función da 
súa lonxitude. A versión de maior ta-
maño e o acabado VIP chegará nos 
vindeiros meses.
❱❱ BMW alcanzou un acor-
do en Estados Unidos polo que acep-
ta o pago de ata 450 millóns de euros 
para resolver unha demanda colectiva 
en relación cun problema no illamento 
do maleteiro de 318.000 vehículos que 
pode provocar problemas eléctricos.
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“A automoción avanza cara a unha mobilidade máis 
intelixente de cero emisións e cero accidentes”

David Barrientos, mánager de Comunicación Corporativa de Nissan Iberia

“Os resultados de Nissan foron moi bos en 2016 en Galicia e España”

■ EMILIO BLANCO | TexTo 

David Barrientos (Madrid, 
44 anos) iniciou no mes de 
novembro unha nova andai-
na profesional como mánager 
de Comunicación Corporativa 
de Nissan en España. Atrás 
deixou 28 anos de experiencia 
profesional en distintos cargos 
na Asociación Española de 
Fabricantes de Automóbiles 
e Camións (Anfac). Os últimos 
seis exercicios como Director 
de Comunicación de Anfac e 
cara visible desta asociación 
patronal en distintos eventos. 
David Barrientos analiza en ex-
clusiva para SPRINT MOTOR 
o que significa este cambio 

profesional e os obxecti-
vos inmediatos de Nissan en 
España.

Sprint Motor: Despois de 
varios anos coma Director de 
Comunicación de Anfac aca-
ba de fichar por Nissan como 
mánager de Comunicación 
Corporativa en España. Que 
supón este cambio a nivel 
persoal?

David Barrientos: A ni-
vel persoal supón un cambio 
moi importante xa que Nissan 
é unha compañía global que 
afronta enormes retos como 
marca nun momento en que 
a sociedade demanda cousas 
novas. Anfac foi para min unha 

etapa que estivo moi ben e na 
que se lle deu un pulo impor-
tante ao sector do automóbil 
a nivel de comunicación. Pero, 
despois de recibir a chamada 
de Nissan, entendín que to-
caba cambiar. Podo dicir que 
estou moi contento onde es-
tou, o reto é moi importante 
e afróntoo con moita ilusión.

SM.: Como valora os resul-
tados comerciais de Nissan 
en Galicia e no conxunto de 
España en 2016?

D.B.: Os resultados de 
Nissan foron moi bos xa que 
se acadou o maior volume 
da última década en España 
cunha cota de mercado dun 

5 por cento e liderando seg-
mentos tan importantes 
coma os eléctricos co Leaf e 
os crossovers co Qashqai e o 
X-Trail. 

Tamén hai que destacar 
o comportamento de pro-
dutos coma a furgoneta 
E-NV200, que se fabrica en 
España, como a segunda máis 

  Imos 
incidir en mellorar 
a xestión dos 
concesionarios 
a nivel de 
comunicación

EntrevistaSprint Motor >>12



vendida no mercado español. 
Ademais, a pick up Nissan 
Navara logrou o ano pasado 
triplicar as súas vendas.

É importante conseguir os 
volumes nos que estamos 
porque supón introducir 
máis tecnoloxía no mercado, 
xa que os vehículos Nissan 
están equipados cos últimos 
avances tecnolóxicos no eido 
da seguridade e medio natu-
ral. Isto axuda a que se cum-
pra unha das necesidades do 
noso parque automobilístico, 
que é ir renovándoo paulati-
namente. Iso é algo moi im-
portante se temos en conta 
que o parque español e ga-
lego teñen, de media, unha 
antigüidade de máis de doce 
anos.

SM.: Que obxectivos ten 
a marca para este ano en 
Galicia?

D.B.: Os obxectivos son me-
llorar a cota de mercado e se-
guir aumentando os volumes 
cos novos produtos. Estamos 
moi esperanzados en acadar 
volumes moi importantes 
co novo Nissan Micra, ade-
mais de complementar eses 

resultados coa ampla gama 
de crossovers, vehículos eléc-
tricos e comerciais que dis-
poñemos. Nestes momentos 
temos unha gama moi axus-
tada ás necesidades e deman-
das da sociedade actual.

SM.: Debemos esperar cam-
bios proximamente na rede co-
mercial de Nissan en Galicia?

D.B.: No que se vai incidir 
é en mellorar a xestión dos 
concesionarios a nivel de co-
municación. Queremos estar 
máis en relación coa rede de 
concesionarios porque iso 

permitirá lograr un dos no-
sos principais obxectivos que 
é incrementar a visibilidade 
da marca.

SM.: Durante o peor da cri-
se a rendibilidade dos conce-
sionarios situouse en negativo 

e nos últimos anos estanse re-
cuperando os beneficios aín-
da que a un ritmo lento. Que 
rendibilidade media ten nestes 
momentos a rede comercial de 
Nissan?

D.B.: Ese é un dato que non 
se coñece aínda, xa que esta-
mos á espera do peche do 
exercicio fiscal a data de 31 
de marzo. O que si se pode 
dicir é que as operacións de 
venda que se fixeron a tra-
vés da rede aumentaron un 
10 por cento. Iso demostra a 
importancia que para a mar-
ca ten a súa rede comercial de 
concesionarios.

SM.: O Qashqai, que no seu 
momento foi innovador como 
crossover, afronta agora en 
España unha feroz competen-
cia con outros vehículos se-
mellantes de distintas marcas.  
Como cre que vai ser a evolu-
ción deste modelo?

D.B.: O Qashqai, que fai este 
ano dez anos no mercado, foi 
o precursor dos crossovers e 
segue sendo unha referencia 
con 2,3 millóns de unidades 
vendidas en Europa na última 

década. Malia a competencia 
existente continúa liderando 
o mercado español e europeo 
no seu segmento. Estou con-
vencido de que este mode-
lo seguirá dándolle alegrías 
á marca nos próximos anos.

SM.: Como gran coñecedor 
do sector, por onde cre que evo-
lucionará a automoción proxi-
mamente a nivel comercial e 
de sistemas de combustión?

D.B.: O futuro pasa por 
unha mobilidade máis inte-
lixente. Isto tradúcese nunha 
mobilidade eléctrica de emi-
sións cero e máis integrada 
coas necesidades da socie-
dade. Nissan xa desenvolveu 
co Leaf un sistema que per-
mite usar a enerxía sobrante 
da batería para distintas ne-
cesidades do fogar. Iso dános 
a oportunidade de aprovei-
tar de xeito eficaz e eficien-
te os recursos enerxéticos do 
coche a través dos últimos 
avances na materia. 

Tamén se avanzará nos 
anos vindeiros en todo o re-
lacionado co coche autóno-
mo dentro dunha política de 
cero accidentes.

Os últimos seis anos David Barrientos foi Director de Comunicación de Anfac

  As 
operacións de 
venda a través da 
rede comercial 
aumentaron un dez 
por cento
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Non todo está perdido na política. 
Ás veces hai iniciativas que merecen a 
pena. Unha delas é a o plan de quince 
medidas urxentes para reducir a sinis-
tralidade presentada polo ministro do 
Interior, Juan Ignacio Zoido. O ministro 
responde así dun xeito rápido aos ma-
los datos de 2016. As vítimas mortais 
nas estradas subiron o ano pasado por 
primeira vez nos últimos trece exerci-
cios, ao contabilizarse 1.160 falecidos. 
As distraccións e a velocidade inadecua-
da están detrás da metade das mortes 
na rede viaria española. Ademais, au-
mentan as infraccións por consumo de 
drogas e de alcol..

Visto o visto co incremento da sinistra-
lidade, non parecen malas as ideas que 
propón o señor Zoido. Entre eles insta-
lar máis cámaras de control do cinto de 
seguridade, máis radares sinalizados e 
publicados previamente na páxina web 
da DXT ou os avisadores de velocidade 
excesiva sen sanción e con advertencia 
no propio panel amosando a matrícula. 
Tamén se buscará reforzar as zonas de 
adiantamento máis perigosas con bali-
zas ou dobre liña continua, así como fa-
cer un novo estudo dos puntos negros.

Este tipo de iniciativas merecen ser 
tidas en conta para o seu posterior de-
bate cos grupos parlamentarios e a cele-
ridade coa que responde o ministro do 
Interior aos malos datos de 2016 amo-
sa unha preocupación de agradecer. 
De tódolos xeito, témome que o señor 
Zoido ten aos inimigos na casa. A efec-
tividade de calquera medida para loi-
tar contra os accidentes sería maior cun 
plan de mellora de estradas. Os datos 
do pasado corroboran esta aseveración. 
Mellores estradas, menos sinistros. Non 

vou entrar en moitos detalles sobre isto 
porque xa expuxen algunhas cifras re-
centemente nestas mesmas páxinas de 
SPRINT MOTOR. De momento, o minis-
tro de Fomento, Iñigo de la Serna, non 
parece moi disposto a poñer en marcha 
un plan destas características. Pero non 
perdamos a esperanza..

Así mesmo, o ministro Cristóbal 
Montoro tamén ve na automoción unha 
presa (outra máis) na que cravar as súas 
garras. No sector, como me confesaba 
hai uns días o máximo responsable 
dun dos grandes grupos empresariais 
de Galicia, dan por feito que se vai en-
durecer o imposto de matriculación. 
Montoro pretende que se pague ao fis-
co polos coches que emiten entre 90 e 
120 gramos de dióxido de carbono por 
quilómetro, que agora están exentos de 
tributación e que representan a maioría 
dos vendidos en Galicia e España. Isto 
tampouco axuda a renovar o avellen-
tado parque automobilístico, outro dos 
factores de risco da sinistralidade. Zoido 
ten intencións loables e pon as ganas de 
acelerar para reducir os accidentes. Pero 
para frear xa están os seus compañeiros 
Montoro e de la Serna.

O Director de Calidade e Enxeñería do 
Grupo PSA e membro do Comité Executivo 
da compañía, Gilles Lle Borgne, destacou en 
Vigo o alto nivel de eficiencia do ecosiste-
ma colaborativo de innovación despregado 
polo sector de automoción en Galicia e re-
afirmou a vontade do Grupo PSA de seguir 
impulsándoo.

Lle Borgne viaxou a Vigo para coñecer en 
detalle o estado de avance no Centro de Vigo 
do proxecto K9 e para supervisar os proxectos 
de innovación que o Grupo PSA desenvolve 
en Galicia, no marco de colaboración crea-
do xunto con CTAG, o Clúster de Empresas 
de Automoción de Galicia (Ceaga) e a Xunta 
de Galicia.

A súa xornada de traballo comezou coa vi-
sita a CTAG. Tras realizar un percorrido polas 
instalacións e manter diferentes encontros 
cos equipos de traballo de CTAG, Gilles Lle 
Borge fixo unhas breves declaracións, nas 
que puxo de relevo o interese do Grupo PSA 
por seguir aproveitando ao máximo as altas 

capacidades de innovación desenvolvidas en 
Galicia.

Gilles Lle Borgne: “Os grandes retos do auto-
móbil dependen en gran medida da innova-
ción, e o Grupo PSA quere estar á vangarda do 
sector con solucións de mobilidade que dean 
liberdade e satisfacción aos nosos clientes. En 

Galicia contamos cunha das plantas máis efi-
cientes do noso dispositivo industrial, refor-
zada por un ecosistema colaborativo de moi 
alto nivel. As capacidades de innovación que 
se veñen desenvolvendo aquí consolidan o 
posicionamento desta comunidade e as súas 
oportunidades de futuro”.

Prometedor plan de Zoido contra a sinistralidade 

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

O Director de Calidade e Enxeñería do Grupo 
PSA visitou a fábrica de Citroën en Vigo

Destacou a eficiencia e o potencial innovador da automoción en Galicia
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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

VISITE 
NUESTRO 
TALLER



O Renault Scénic ten un sitio propio, 
inicialmente, entre os monovolumes. Un 
segmento que parece que rivaliza, polo 
menos en liñas, co dos todocamiño. É 
máis, ás veces, incluso pode dar a impre-
sión de que se fusionan. Algo así nos pasou 
co Scénic, máis dunha persoa preguntou-
nos se era un SUV ou un monovolume. 
Vostedes observen as fotos e decidan. 
Nada máis chegar a recoller o vehículo 
a Talleres Caeiro, concesionario oficial 

Renault en Compostela, vimos que os 
trazos eran bastante acertados. Un dese-
ño agradable á vista que en xeral gusta ao 
público. Comezamos ben!

Estamos ante a cuarta xeración do novo 
Scénic presentado no pasado Salón do 
Automóbil de Xenebra. Lonxe quedaron 
as liñas máis convencionais do monovo-
lume que naceu en 1997 como o primeiro 
do segmento C. O seu deseño renovou-
se completamente, cun parabrisas moito 

máis grande e o dobre piar A (xa coñecido 
no Captur) un perfil máis anguloso, ner-
vios ben marcados, paso de rodas en ne-
gro e cromado e para terminar, un piar C 
que acompaña a caída do teito. Esta su-
perficie pode ser dunha cor distinta, polo 
que a firma segue apostando pola op-
ción bitón nas súas carrozarías. En canto 
a tamaño mide 4,40 metros de lonxitude, 
1,86 de anchura e 1,65 metros de alto. A 
altura libre ao chan é de 17 centímetros 

Cheira a monovolume ou a SUV?

Novo Renault Scénic

■ XURXO SOBRINO | TexTo ■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos
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e a súa distancia entre eixes 
de 1,73 metros. Mide case o 
mesmo que un Ford C-MAX, 
un Citroën C4 Picasso, un Fiat 
500 Living ou un Toyota Verso. 
A versión de sete prazas deno-
mínase Grand Scénic e mide 
4,63 metros.

Sen dúbida, as lamias deste 
modelo enmarcan a súa figura 
estilo todocamiño. O seu tama-
ño de 20 polgadas é de serie e 
o único dispoñible en toda a 
gama. Achega moito carácter 
ao seu deseño. O prezo deste 
tamaño de roda sempre foi ca-
reiro. Así e todo, en Caeiro ase-
guráronnos que a marca tiña 
un pacto, cos tres principais 
fabricantes de pneumáticos, 
para conseguir dita roda polo 
prezo dunha de 17 polgadas.

Interior

Dende a casa francesa fa-
lan da modularidade do co-
che como a súa mellor baza, 
pero a disposición dos asen-
tos de atrás perdeu ditas po-
sibilidades. Ao contrario que 

o seu antecesor, que se mo-
vían individualmente, nesta 
xeración a banqueta está di-
vidida en dúas partes asimé-
tricas (liberando un asento ou 
dous pero non os tres por se-
parado). Pese a este cambio, 
o Scénic segue sendo un co-
che cunha modularidade in-
teresante e pensado para os 
constantes cambios familiares.

Gustounos moito a nova 
consola central deslizante, que 
ofrece unha capacidade de 13 
litros (catro veces máis volumi-
nosa que calquera modelo da 
competencia. Esta nova con-
sola ofrece unha guanteira 
iluminada con pechadura de 
cortina e con repousabrazos 
integrado. Incorpora dúas to-
mas USB e unha toma jack. Na 
parte posterior, a consola está 
equipada cunha toma de 12 
volts, dúas tomas USB e unha 
toma jack, e cunha guanteira 
específica. En posición avan-
zada, a consola é un espazo 
a disposición do condutor e 
do pasaxeiro; en posición tra-
seira máxima, serve de sepa-
ración cos asentos traseiros: 
algo moi práctico, sobre todo 
cos nenos.

Ademais desta curiosa con-
sola central, o novo Scénic ta-
mén dispón dun caixón de 
11,5 litros, iluminado e clima-
tizado. Ábrese electricamente 
a través dun sensor sensitivo, 

e péchase automaticamente 
con chave cando o vehículo 
se detén. Outros comparti-
mentos enxeñosos, como as 
catro trapelas baixo o piso, ele-
van o volume total a 63 litros, 
o que o converte en líder do 
seu segmento.

A capacidade de carga do 
maleteiro é de 572 litros. O 
maleteiro é grande e pódese 

ampliar se os asentos poste-
riores se adiantan sobre uns 
carrís por un percorrido de 15 
centímetros. Os Scénic máis 
equipados teñen asentos tra-
seiros cunha función de pre-
gado automático.

O volume do maleteiro al-
canza 506 dm3 VDA. É o mellor 
volume do segmento compa-
rado cos 469 dm3 de media da 
competencia.

O espazo para as pernas é 
inferior á media. A nosa uni-
dade de probas tiña unhas 
bandexas nos respaldos dos 
asentos posteriores que que-
dan xusto por encima dos 
xeonllos. Aínda que estas 
bandexas estean pregadas, 
poden molestar para mover-
se polo interior ou cando hai 
que colocar unha cadeira in-
fantil no seu sitio. A altura libre 
ao teito é xusta detrás para ta-
lles grandes.

O piso das prazas traseiras 
é prácticamente plano e só 
está interrompido pola con-
sola central deslizante, cando 

A unidade que probamos nós, e 
que cremos que será o motor elixido 
pola maioría dos clientes, é o 1.5 dCi 
de 110cv. Esta mecánica, que proba-
mos noutros modelos da marca como 
o Megane, segue sendo unha elección 
magnífica, non só polo seu baixo con-
sumo de carburante, que se sitúa en 
pouco máis de catro litros en estrada 
e pouco menos de seis litros en cidade, 
senón tamén polo seu bo rendemen-
to. Esta motorización está moi ben 
acompañada dun cambio manual de 
seis velocidades de desenvolvementos 
perfectamente elixidos, que ofrece un 
tacto moi bo. Os percorridos parecé-
ronnos curtos e, o seu tacto transmite 
boas sensacións, ademais dunha sen-
sación de robustez.

Co pedal do acelerador non nos 
atopamos moi cómodos, pois o pé 
quedábanos moi encaixonado entre 
o embrague e o lateral dereito.

Dinamicamente, este Scénic pa-
receunos, sobre todo, un coche lixei-
ro. Para nós, satisfactorio. É un coche 
áxil en todo tipo de curvas; transmite 
moita confianza e seguridade en todo 
momento. Ademais, os movementos 
da carrozaría son moi contidos, tanto 
ou máis coma nun vehículo compac-
to cun centro de gravidade máis baixo. 
O mellor é que se move dunha forma 
que transmite seguridade en circuns-
tancias esixentes. O confort que pro-
porciona a suspensión está dentro do 
correcto.

Cando por unha urxencia hai 
que frear forte en curva ou cambiar 
de dirección de forma inesperada, re-
acciona de forma suave. É difícil que 
teña movementos que sorprendan ao 
condutor. Reacciona así de ben, en-
tre outras cousas, porque o control de 
estabilidade parece estar moi ben ca-
librado, e fai a súa tarefa dunha ma-
neira efectiva.

A
RRIN
CAMOS !

 O motor de 
110cv está moi ben 
acompañado dun 
cambio manual de 
6 velocidades

 É un coche 
áxil en todo tipo de 
curvas
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está atrasada, xa que se pode 
mover sobre un carril. En defi-
nitiva, as prazas traseiras son 
pequenas. O contrario ocorre 
nas dianteiras, onde hai máis 
altura libre ao teito e máis 
anchura. Ademais de que hai 
moito sitio, paréceo, pois o 
parabrisas queda lonxe e os 
montantes do mesmo son 
moi delgados.

Conclusións

Con este modelo podemos 
dicir que naceu un novo con-
cepto de entender o vehículo 
de tipo monovolume, no que 
entra en xogo unha renova-
da linguaxe de deseño máis 
atractiva, unhas boas calida-
des dinámicas e novos ele-
mentos de equipamento de 
última xeración. Grazas a eles, 
calidades como o confort, a 
comunicación e a segurida-
de saen reforzadas con fartu-
ra. As rodas teñen moito que 
dicir, segundo o fabricante, 
“debido ás súas grandes di-
mensións, as rodas do Scénic 
absorben mellor as fochancas 
da estrada e ofrecen máis co-
modidade a todos os ocupan-
tes”. O axuste da suspensión 
é o mesmo en todas as ver-
sións. Os amortecedores son 
de tecnoloxía multiválvula.

O sistema de freada auto-
mática de urxencia funciona 
entre 7 e 60 km/h e antes de 
activar os freos, emite alertas 
visuais e sonoras para que 
o condutor reaccione can-
do detecta que hai risco de 

accidente. Isto determínao en 
función da información que 
rexistra unha cámara e un ra-
dar colocados detrás do retro-
visor central.

A versión de gasóleo de 
110 cabalos segue sendo 
a opción, probablemente, 
máis equilibrada e interesan-
te da gama, grazas ao seu re-
finamento, prestacións e bo 
consumo.

Ao final, como reza o títu-
lo, a nós quedounos a dúbida 
de se cheira a monovolume 
ou a SUV.

• Motor: Energy dCi 110
• Cilindrada: 1.461 cc
• Estrutura: 4 cilindros en liña 
• Inxección: Directa + turbocompresor
• Potencia Máxima en CV: 110 
• Par motor en Nm CEE 

/ rpm: 81/4.000
• Tracción: Dianteira
• Caixa de velocidades:  manual
• Número de velocidades: 6
• Stop & Start: Si
• Dirección: Eléctrica con 

asistencia variable
• Freos dianteiros / traseiros: 

Discos ventilados / discos macizos
• Lonxitude total: 4.40 m
• Anchura: 1,86 m
• Alto: 1.65 m
• Número de plazas: 5
• Volume maleteiro (litros) : 572
• Combustible: Gasóleo
• Capacidade do depósito: 52 litros
• Prezo (euros): 21.600 (dende)
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TERREMOTO incorpora o novo equipo de diagnose Bertón
As últimas tecnoloxías entran de cheo nas motocicletas

A actualización tecno-
lóxica, hoxe en día, é fun-
damental para un taller 
especializado de motoci-
cletas. Por iso, e para pres-
tar un mellor servizo aos 
seus clientes, TERREMOTO 
incorporou ao seu equipa-
mento técnico unha eficaz 
ferramenta de diagnose, o 
equipo de diagnos Bertón. 
O seu xerente, José Arufe, 
comentábanos: “Nos últi-
mos anos estamos facendo 
unha serie de investimentos 
para estar na vangarda das 

últimas tendencias, informá-
ticas e técnicas para revisar 
ou comprobar as motos ac-
tuais”. Tamén engadiu: “É im-
prescindible dispor de novas 
ferramentas como esta que 
vos presentamos nesta oca-
sión para dar unha resposta 
satisfactoria aos usuarios”.

O equipo de diagnose 
Bertón consiste nun sistema 
informático de diagnose que 
permite comprobar e preci-
sar os diferentes parámetros 
de funcionamento dunha 
motocicleta, dándonos un 
histórico e borrado de fallos. 
Por outra banda, fará unha 
activación e comprobación 

de distintos compoñentes 
eléctricos. Como conclusión 
final reseteará parámetros 
fundamentais. O software 
Berton é a aplicación que se 
utiliza para realizar a diagno-
se dos vehículos. Funciona 
con cualquier versión de 
Windows superior ou igual 
a Windows XP SP3 (agás 
Windows RT). A súa contor-
na visual permite a selección 
dos vehículos e as funcións 
de diagnose dunha forma 
fluída e intuitiva.

O equipo Bertón dispón 
dun conector multipíns e 
protocolo OBDII que será 
o elemento estándar para 

todas as marcas nun futuro. 
Ao mesmo tempo con esta 
ferramenta pódese realizar 
e verificar as revisións perió-
dicas en garantía de marcas 
como BMW, Triumph, Harley 
Davidson, Polaris e outras. 
Esta é unha boa nova para 
os moteiros da comarca 
compostelá porque moitos 
deles, sobre todo os pro-
pietarios de motos “gordas”, 
tiñan que desprazarse a ou-
tras cidades para facer unha 
diagnose precisa da súa má-
quina no concesionario co-
rrespondente. A partir de 
agora xa o poden facer na 
capital galega.

■ HUGO S. TORRÓN | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos

Nova Suzuki GSX-S750

A nova naked de Suzuki, a GSX-S750, aspira a converter-
se nun dos modelos de referencia no sector.

A imponente GSX-S750 incorpora as principais innova-
cións desenvolvidas polos enxeñeiros da marca, entre as 
que destacan un motor de catro cilindros en liña que ofre-
ce 114cv, novos inxectores, un propulsor mellorado ou un 
sistema de escape tipo “4-2-1”.

Esta naked, que adapta para a estrada valores da compe-
tición, presenta un chasis de dobre viga no que se incorpo-
ra a nova horquilla KYB e un eficiente equipo de freos de 
anclaxe radial con discos de 310 mm. Ten unha distancia 
entre eixes un pouco maior do habitual (5 milímetros) e un 
renovado amorteceor.

O deseño seguindo a liña marcada pola súa irmá maior a 
GSX-S1000, aposta por unha liña moderadamente agresi-
va na que destaca sobremaneira o grupo óptico dianteiro. 
Un modelo moi deportivo que ten unha instrumentación 
dixital na súa totalidade e que ofrece consumos por baixo 
do común nunha moto destas características. Ten un peso 
de 213 quilos.

A GSX-S750 chegará aos concesionarios oficiais o vindei-
ro mes de marzo e contará cunha interesante promoción 
de lanzamento. Estará á venda en tres cores: azul tritón e 
negro, negro mate e vermello perla.

O conector de Bertón será o elemento estándar para todas as marcas no futuro

TecnoloxíaSprint Motor >>20



Onte a media tarde, cando 
volvía para a aldea no coche 
despois de pasar unhas horas 
cuns amigos na cidade, deci-
dín cambiar o itinerario que 
fago habitualmente e coller 
por unha estrada distinta, non 
por nada especial, senón por 
variar un pouco. Sempre entre-
tén algo máis. Mesmo na saí-
da adiantoume unha moto, 
que despois levei diante por 
algún tempo, conducida por 
un rapaz novo e ocupada ta-
mén por unha mociña que ía 
detrás, de paquete. Non será 

necesario describir as cousas 
con detalle, pois xa se sabe 
como van as parellas de noivos 
en circunstancias semellantes. 
Só engadirei que os dous eran 
moi novos e que debían an-
dar de domingo. No traxecto 
de varios quilómetros que fi-
xemos xuntos, a pesar de que 
a moto era unha desas maqui-
niñas modestas, con escasísi-
ma potencia e moitísimo ruído, 
moi adornada de carenas, cro-
mados falsos e plásticos, o 
piloto comportábase na con-
dución como se fose guiando 

unha pequena marabilla de 
mil douscentos centímetros 
cúbicos e non sei cantos caba-
los sobrantes de potencia.

Quero dicir que nas curvas 
se tumbaba canto podía, cam-
biaba de marcha cada pouco, 
trataba de adiantar coches e 
despois de parar nos semáfo-
ros, cando estes se puñan en 
verde, saía acelerado, case de-
rrapando como un profesio-
nal. En principio, o cadro tiña 
todos os ingredientes do ridí-
culo, como un nadador que se 
tira de cabeza nunha pucharca, 

pensando que é fonda, e non 
ten máis de vinte centímetros 
de fondura. Con todo, había 
algo naquela imaxe que redi-
mía os protagonistas de cal-
quera semellanza co grotesco. 
Supoño que era o abrazo que 
os unía. Daría igual que fosen 
en burro: serían como dous xi-
netes nun fermoso cabalo.

Carlos Casares
Martes, 13 de outubro de 1998

Carlos Casares Mouriño (1941-2002) é o escritor ao que estará dedicado o Día das Letras Galegas de 2017. Autor de 
novelas unanimemente aplaudidas e ensaísta moi recoñecido, este escritor galego alcanzou tamén un grande éxito 
como articulista grazas Á marxe, unha columna que cubriu diariamente, entre 1992 e 1998, no xornal La Voz de Galicia. 
Eran estes textos un falar por falar tanto das cousas correntes que lle acontecían como das persoas que se lle cruza-
ban no transcorrer cotiá da vida, narracións nas que destacaban a sinxeleza de estilo e a mirada intelixente, sagaz e 
un tanto irónica do autor. Como non podía ser doutro xeito, na maioría daquelas “crónicas do cotián” emerxían, un día 
si e outro tamén, as múltiples afeccións que Carlos Casares cultivaba, entre as que se atopaba o motociclismo. Hoxe 
traemos a SPRINT MOTOR, para goce dos nosos lectores, un daqueles artigos, que acompañamos dunha fotografía na 
que o vemos montando nunha das súas motos.

Unha moto

O conector de Bertón será o elemento estándar para todas as marcas no futuro
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Ten setenta anos de his-
toria e esperta paixóns en 
todo o mundo, case como o 
primeiro día, non soamente 
pola estética senón porque 
implica un estilo de vida; 
unha maneira de entender o 
mundo. Dende a casa italia-
na Piaggio din que a Vespa é 
a scooter máis querida e fa-
mosa do mundo, especial-
mente polos vespistas ou 
vespeiros que a idolatran e 
homenaxean e que a con-
sideran unha obra de arte 
máis ca unha motocicleta. 
De feito, a Vespa ten pa-
seado pola grande panta-
lla, conducida por Gregory 
Peck e Audrey Hepburn en 
“Vacacións en Roma” ou 
por Nani Moretti en “Caro 
Diario”, ten sido retratada 
por numerosos fotógrafos 
protagonizando exposi-
cións e elevada á catego-
ría de obra de arte da man 
de artistas como Gemma 
Marqués, pintora e tamén 
vespeira.

Vespista e artista

A familia de Gemma 
Marqués conviviu sempre 
coa Vespa e esa foi a ori-
xe do sentimento especial 
que esta scooter espertou 
na pintora. Un lazo emocio-
nal que se foi afianzando 
co paso do tempo ata que 
a súa parella decidiu facer-
se con unha. Xuntos aso-
ciáronse a un club vigués e 
mergulláronse no vespismo 
e “grazas a isto coñecemos 
a moita xente, entramos 
neste mundo creado arre-
dor da Vespa participando 
nas rutas, paseos...”. Ata o 
punto de que empregaron 
a súa Vespa como vehículo 
nupcial.

Tres coleccións artísticas

“Eu ía ás concentracións 
e facía moitas fotografías 
dos modelos que máis me 

gustaban polo deseño ou 
polas cores” pero a idea de 
crear unha serie nace des-
pois de realizar varios bode-
góns con obxectos antigos 
abandonados. Aquí Gemma 
viu a beleza que se orixina-
ba ao seu redor e pensou 
que coa Vespa tamén fun-
cionaría porque é “moi es-
tética, polos seus brillos, as 
pinturas cromadas e os ai-
res que nos remiten tanto 
á época pop”. Pintora espe-
cializada en retrato, cam-
biou os modelos humanos 
polos motorizados nos que 
tamén trata de captar a súa 
esencia, xa que cada unha é 
diferente;  non é doado ato-
par dous modelos iguais e 
detrás de cada unha adoita 
haber unha historia inspira-
dora. Con todo, cada crea-
ción esixe á artista unha 
implicación especial para 
captar a súa personalidade, 
podendo xogar máis coa 

cor, iso si, que no caso dos 
retratos de persoas. A Vespa 
é unha paixón para Gemma 
e un motivo de inspiración 
artística que decidiu plas-
mar sobre o lenzo. A primei-
ra serie estaba conformada 
por pinturas ao óleo sobre 
madeira con fondo de pan 
de ouro, nun estilo que nos 
remite ao Barroco. En se-
gundo lugar,  Gemma co-
mezou a crear unha serie 
de acuarelas pequenas con 
acabados menos perfec-
tos, con maior colorismo e 

máis detalles. E a terceira 
colección coa Vespa como 
protagonista componse 
dunha edición limitada de 
trinta unidades de caixas de 
madeira que conteñen dez 
acuarelas numeradas, de 
14x14 centímetros.

Percorrido vespeiro

A colección de Vespas de 
Gemma Marqués inclúe di-
ferentes modelos: primeiros 
modelos dos anos sesenta, 
os modelos máis actuais, 
os modelos Primavera, 
Sprint, Gran Turismo, PX. 
“Retratéinos practicamen-
te todos” destacando “a 
cor, que é un dos sinais de 
identidade da marca, que 
apostou pola vistosidade 
colorista dende o princi-
pio, seguindo a estética dos 
anos 60”. Dende o comezo 
da serie ata hoxe, a serie 
das Vespas foi exhibida no 

 A scooter 
máis famosa ten 
protagonizado 
filmes, exposicións 
fotográficas e 
diferentes creacións 
artísticas

A Vespa como obra de arte
Gemma Marqués asina unha serie de cadros do famoso scooter

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo

■ SPRINT MOTOR | FoTos
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Festival Purple Weekend de 
León, na Gallery Hostel de 
Oporto, na Galería de arte 
Camiñense en Caminha e 
no Centro Social Caixanova 
de Vigo, amais de na súa 
propia casa: La Casa Taller 
de A Guarda. “A resposta 
do público foi moi positi-
va; atrae especialmente ao 
público masculino pero ta-
mén ao feminino que ad-
mira a cor das pinturas”. 
Unha colección para go-
zar e tamén para regalar 
porque se queren retratar 
a súa Vespa, Gemma aten-
de este tipo de encargos, 
da mesma maneira que 
se fose o retrato dunha 
persoa. Así que se buscan 
agasallo para sorprender 
a algún vespeiro aquí lles 
deixamos a proposta.

Tweednic: a volta ás orixes do ciclismo
Hai 6 anos que Gemma Marqués e Daniel 
Alonso puxeron en marcha o Tweednic no 
concello da Guarda. Da combinación das 
palabras “tweed” (lá virxe escocesa e pa-
seo en grupo en bicicleta) e pícnic (comi-
das ou merendas no campo -chamadas de 
forma moderna-) naceu o Tweednic, que os 
dous artistas propuxeron como unha saí-
da en bicicleta, a ser posible clásica, ata-
viados tamén con vestimentas de época 
e cargando unha cesta de comida e be-
bida para dar un paseo en grupo e comer 
no campo, ao aire libre. Supuxo unha no-
vidade no Baixo Miño e, co paso do tem-
po, foi sumando adeptos. “Vino nun blog 
e pensei que podería funcionar, hai xente 
que mesmo se ataviou cunha pipa, poñen-
do bigote e meténdose moito no papel 
dos antepasados”. Dani e Gemma impor-
taron a tendencia dende Londres onde 
este tipo de percorridos (tweed run ou 

ciclismo tweed) comezou a desenvolver-
se no ano 2009 e, dende alí, pasou a ou-
tras cidades dos Estados Unidos, Australia, 
Sudamérica…A pretensión é recrear o es-
pírito clásico inglés co look tradicional 
británico caracterizado polos tecidos de 
tweed e empregando unha bicicleta que 
tamén rememore ese clasicismo. A pri-
meira cita organizada en Londres, con ca-
rácter solidario, fixo parada nos xardíns 
Kensington para tomar unha cunca de té. 
No caso do Tweednic galego, cada partici-
pante é libre de levar a comida e bebida 
que máis lle preste mentres a organiza-
ción promete música swing e xogos clá-
sicos para toda a familia porque os nenos 
e nenas tamén son benvidos. Iso si, a res-
ponsabilidade de conducir e rodar é de 
cada quen, como corresponde. Celebran, 
como mínimo, unha quedada ao ano, por 
se queren sumarse.

Perfil Gemma Marqués

Nacida en Burgos no ano 1981, é licenciada en Belas Artes pola Universidade de 
Vigo na especialidade de pintura e dirixe dende o ano 2009 na Guarda “La Casa 
Taller”,  xunto ao escultor e mestre canteiro Daniel Alonso. Trátase dun espazo 
creativo con sala de exposición, obradoiros e vivenda situado ao carón do porto 
da vila pontevedresa que se ten convertido nun centro de dinamización artística 
e cultural. No ano 2015 Gemma celebrou o seu décimo aniversario como retratis-
ta, un tempo no que pintou máis de cen retratos ao óleo por encargo, ademais de 
ter feito outras creacións propias. O seu bo facer profesional foi recoñecido pola 
Universidade Complutense de Madrid que lle outorgou un 10 nun curso especia-
lizado sobre retrato entre alumnado de todo o mundo, sendo ela a máis nova. Im-
parte cursos de arte para adultos, tanto teóricos como prácticos en La Casa Taller 
(www.facebook.com/LaCasaTaller.Arte). Poden facerse unha idea da súa obra na 
web www.gmarques.com
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Ante un futuro de coches autónomos

Cada día fálase máis do co-
che autónomo; as expectati-
vas son importantes. Por iso 
distintas marcas e asociacións 
están pulsando “o sentir” dos 
usuarios. Un destes informes, 
co obxectivo de coñecer a 
postura dos condutores ante a 
chegada destes vehículos au-
tónomos, é o realizado pola 
London School of Economics 
and Political Science (LSE) e 
Goodyear. Neste estudo recó-
llese a opinión dos conduto-
res do noso país e doutros dez 
países europeos participantes.

Os resultados amosan que 
os españois entrevistados se 
sentirían a gusto conducin-
do un coche autónomo: un 
de cada tres españois (31%) 
recoñece que se sentiría có-
modo si el mesmo manexa-
se un destes vehículos, sendo 

os segundos europeos, por 
detrás dos serbios, máis pre-
dispostos a iso. Ademais, o 
noso país ocupa o cuarto lu-
gar no ranking de países que 
presentan unha maior pre-
disposición á hora de com-
partir a estrada con vehículos 
autónomos.

Seguridade e control

En canto a seguridade, os 
españois atópanse en sexta 
posición entre os países euro-
peos que opinan que un vehí-
culo autónomo é máis seguro 
fronte a un convencional. Un 
42% dos españois entrevista-
dos pensa que a maior parte 
dos accidentes de tráfico se 
deben a un fallo humano. No 
entanto, o 58% está de acor-
do con que as máquinas ca-
recen de sentido común para 
interactuar cos condutores, 

sumándose a esa inquietude 
que tamén reflicte o resto de 
países entrevistados (60%).

O 75%, ademais, sinala que 
os coches autónomos debe-
rían dispoñer dun avanzado 
sistema que garanta a seguri-
dade e protección dos peóns.

Centrándomonos en tec-
noloxía e control, os españois 
(7º no ranking) non se atopan 
entre os europeos máis preo-
cupados pola falta de control 
humano nos automóbiles au-
tónomos. Neste sentido, non 
conciben a sensación de fal-
ta de control, pois só un 14% 
sente a necesidade de con-
ducir el mesmo o vehículo. 
Con todo, o 82% dos espa-
ñois que participaron nesta 
enquisa coinciden na idea de 
incorporar un volante a este 
tipo de coches, que permita 
controlar o vehículo en situa-
cións de risco.

Porsche, na vangarda dixital
A compañía alemá iniciou 

en 2015 un proceso de di-
xitalización completo que 
afecta a todas as áreas, den-
de o produto, para a conec-
tividade avanzada dos seus 
automóbiles, ata as factorías 
e o persoal que participa ac-
tivamente nos procesos de 
mellora continua. Cos seus 
medios sociais orientados a 
optimizar a relación co clien-
te, realizarán eventos dixi-
tais presentando propostas 

como o Porsche Panamera, 
o vehículo máis conectado 
da historia da marca que re-
presenta “a extensión da vida 
dixital das persoas”.

Por outra banda, o fabri-
cante xermano abriu en 
Berlín un novo Laboratorio 
Dixital para identificar ten-
dencias, buscar ideas e pro-
bar solucións para implantar 
as últimas tecnoloxías.

O 52% dos espa-
ñois entre-

vistados recoñece consultar un 
mapa mentres circula por estra-
das descoñecidas, en comparación 
cun 34% para os outros 11 países 
participantes.

O 57% dos españois 
m a n i f e s t a 

que lle gusta conducir; ao 59%, 
ademais, resúltalle doado, fronte 
ó 62% e o 64%, respectivamente, 
en Europa.

Co 69%, España si-
túase no 

cuarto lugar do ranking de países 
europeos que máis botarían de me-
nos o pracer de conducir.

CURIOSIDADES
■ REDACCIÓN
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Toyota, hidróxeno e Canadá

Con ocasión do Salón de 
Montreal, os canadenses po-
derán coñecer en detalle os 
FCV e saber como poden axu-
dar a reducir as emisións de 
gases de efecto invernadoiro. 
O Toyota Mirai forma parte da 
exposición de vehículos con 
tecnoloxías avanzadas. Este é 
un vehículo real, que xa está 
á venda alí onde existe unha 
infraestrutura de repostaxe de 
hidróxeno suficiente. É un co-
che limpo e eficiente. Cunha 
autonomía de 500 km o seu 
depósito de hidróxeno énche-
se en apenas cinco minutos. A 

campaña de divulgación pon 
o foco na excepcional adap-
tación do Mirai ás baixas tem-
peraturas, como as que se dan 
en Canadá no inverno, e o pa-
pel de Quebec como un dos 
principais produtores de hi-
dróxeno do mundo.

Esta campaña subliñará a 
necesidade de que Canadá 
desenvolva a infraestrutu-
ra necesaria para utilizar os 
FCV e outros vehículos con 
tecnoloxías avanzadas para 
axudar a eliminar o carbono 
da industria automotriz. Os 
coches de pila de combusti-
ble son potentes e limpos: a 
súa mecánica mestura hidró-
xeno con aire, o que dá lugar 

a unha reacción química que 
ten dous resultados, electrici-
dade e vapor de auga. A elec-
tricidade impulsa o vehículo, 

mentres que o vapor de auga, 
o único subproduto do Mirai, 
sae polo tubo de escape.

Pasaron xa tres anos dende 
que o primeiro Ford Hybrid 
de investigación saíu á rúa 
e esta última versión melló-
rao. Para facer un coche to-
talmente autónomo, a SAE 
define o vehículo level four, 
que non require de condu-
tor para tomar o control e o 
coche debe de ser capaz de 
actuar como o faría un ser 
humano ao volante. O siste-
ma de "condutor virtual" de 
Ford está deseñado para fa-
cer precisamente iso.

O novo coche empre-
ga a actual plataforma de 

vehículo autónomo de Ford, 
pero eleva a capacidade de 
procesamento grazas ao 
novo hardware. Os controis 
electrónicos aproxímanse xa 
aos niveis de produción, e os 
axustes dos sensores, incluí-
da a localización, permiten 
ao coche mellorar a súa vi-
sión sobre o que o rodea. Os 
novos sensores LIDAR permi-
ten ao vehículo empregar só 
dous, en lugar de catro, para 
obter a mesma cantidade de 
información.

Hai dous elementos fun-
damentais á hora de crear 
un coche autónomo: a pla-
taforma do vehículo autó-
nomo, que non é máis que 

unha versión mellorada dun 
coche de serie, e o sistema 
de "condutor virtual". O novo 
automóbil avanza en ambos 
os campos, particularmente 
no que se refire ao desenvol-
vemento e os ensaios do sis-
tema de "condutor virtual", o 
que supón un enorme cam-
bio na capacidade de capta-
ción e tratamento de datos. 
O futuro achégase e non po-
demos agardar.

Pantalla dixital para o GT

Igual que na cabina dos 
avións e no cockpit dos co-
ches de carreiras, o novo 
Ford GT conta cun panel 

totalmente dixital no tabo-
leiro de mandos que ofrece 
información de xeito rápido 
e fácil ao condutor a partir 
de cinco modos de condu-
ción especiais.

Os enxeñeiros e deseña-
dores de Ford crearon este 
taboleiro de controis dixital 
de última xeración de 10” de 
ancho para que fose perso-
nalizable e capaz de ofre-
cer información específica 
a cada modo de condución, 
para axudar a garantir que os 
usuarios que queren levar o 
GT ao límite, obteñan os da-
tos que necesitan para tomar 
decisións ao volante do xeito 
máis eficiente posible.

■ HUGO S. TORRÓN | TexTo

■ TOYOTA PRESS | FoTos

■ HUGO S. TORRÓN | TexTo

■ FORD PRESS | FoTos

Ford presenta a próxima xeración do coche autónomo
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■ ROCÍO PEREIRA | TexTo      
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | FoTos

Pasaron 30 anos dende que 
se venderon as últimas motos da 
casa española, pero seu nome 
segue evocando ruxido de mo-
tores, velocidade, grandes pres-
tacións e diversión ao guiador. 
En case sesenta anos de traxec-
toria, vinte deles en activo, che-
gou a producir 250 modelos, 
entre os que se atopa a Sherpa 
T, considerada por moitos como 
unha obra mestra para o asfalto 
e para fóra da estrada. Dedicada 
fundamentalmente á competi-
ción, Bultaco fabricaba motos 
con personalidade, que reflec-
tían o seu espírito deportivo e 
conseguiu deixar unha pegada 
importante a golpe de éxitos. 
Agárrense que imos a lume de 
carozo.

Montesa foi o inicio

En 1944 os cataláns Pere 
Permanyer e Francisco Xavier 
Bultó Marqués, máis coñecido 
como don Paco, fundaron a mar-
ca de motocicletas Montesa, que 
este último abandonou cando 
decidiron deixar a competición 

que para el era prioritaria. Tras a 
marcha, funda en 1958 Bultaco, 
co apoio do seu equipo de 
enxeñeiros e colaboradores, o 
que supuxo un fito na historia 
do motociclismo e da industria 
española. En 1959, un ano des-
pois da súa constitución, a mar-
ca presentaba a súa primeira 
creación: a Tralla 101, iniciadora 
dunha saga de modelos de éxito. 
Don Paco -avó de Sete Gibernau 
Bultó- sostiña que na súa casa as 
motos se concibían e desenvol-
vían con tanta paixón que “pa-
recía que tiveran alma”. Sesenta 
anos despois, o seu emblema 
segue sendo recoñecido como 
mostra do seu carácter deporti-
vo: unha man enluvada co dedo 
cara arriba, o signo dos pilotos ao 
pasar por boxes en carreira para 
indicar que todo vai ben.

Modelos para a historia

A importancia da firma es-
pañola radica nas motocicletas 
que produciu ao longo da súa 
historia, desde 1959 ata 1982, 
que a situaron como unha refe-
rencia de ámbito internacional. 
Algúns dos modelos deixaron 
pegada en varias xeracións, non 

só de España, senón mesmo dos 
Estados Unidos. Hoxe son con-
sideradas pezas de colección e 
poden atoparse en salóns de se-
gunda man ou en Internet, a pre-
zos de xoia de luxo.

•  Metralla Mk2. Para moi-
tos, a mellor Bultaco de estrada. 
Unha deportiva que se situou 
entre as mellores motos de pro-
dución españolas e coa que a 
marca conseguiu un grande 
prestixio internacional. Foi a se-
gunda da saga, desenvolvida a 
partir da Metralla 62 de 200cc. 
Presentouse en 1966 cun motor 
de 250cc e cinco marchas, que lle 
permitían superar os 160km/h, 
converténdoa no modelo de 
dous e medio de serie máis rá-
pido do mundo. Destacaba a 
estabilidade e a estética, co seu 
característico depósito coa parte 
inferior plana e combinaba o ne-
gro e o gris prata nunha mestu-
ra de elegancia e deportividade. 
Ao pouco do seu lanzamen-
to, a marca comercializou o Kit 
América, un conxunto de pezas 
racing composto por cúpula, de-
pósito e colín, semiguiadores e 
preparación de motor que a fixe-
ron imbatible nas competicións 
de produción de todo o mundo. 

Así, en 1967 dúas Metralla Kit 
América fixéronse cos dous pri-
meiros postos na categoría de 
produción do Tourist Trophy, pi-
lotadas por Tommy Robb e Bill 
Smith.

• Streaker. Foi o último gran 
modelo de Bultaco. Trátase dun-
ha pequena moto deportiva de 
74/125cc que destacaba pola 
súa estabilidade, un dos sinais 
de identidade da casa españo-
la. Contaba cun chasis que na-
quel momento se considerou 
revolucionario porque era mul-
titubular e foi pioneiro neste con-
cepto de arquitectura baseado 
na unión directa entre os eixos 
do basculante e a dirección que 
hoxe empregan todas as motos 
de altas prestacións, incluídas as 
MotoGP. Houbo dúas versións 
da Streaker: a primeira de 1977 
estaba decorada en negro con 
filetes dourados e na segunda, 
aparecida dous anos despois, 
destacaba a transmisión pri-
maria por engrenaxes cun son 
característico e a decoración 
branca. Pilotárona Ángel Nieto 
e Ricardo Tormo no Mundial de 
Velocidade. Era obxecto de des-
exo dos adolescentes da época 
e con ela debutaron na Copa 

Bultaco
Unha historia escrita sobre dúas rodas

26 Retro-visorSprint Motor >>



Streaker de 1979, organizada 
pola marca, algúns dos mello-
res pilotos españois. De feito, 
os tres primeiros clasificados 
foron Sito Pons, Aspar e Carlos 
Cardús.

• Sherpa. A S foi a primei-
ra Bultaco de motocrós, na-
cida tras a evolución da Tralla 
101 de estrada. O piloto in-
glés Don Rickman, un dos 
nomes do momento, gañou 
cunha Sherpa o I Motocrós 
Internacional de Barcelona en 

1960 e estaba impresionado co 
seu motor, malia que criticaba 
a parte ciclo, con prestacións 
inferiores á Metisse que fabri-
caba no seu país co seu irmán. 
Precisamente, o desexo do fun-
dador, don Paco, de introducir-
se na disciplina, impulsárao a 
traer aos dous irmáns a correr 
a Barcelona. Así pecharon un 
acordo para que os Rickman 
montaran motores Bultaco nas 

súas Metisse (mestiza en fran-
cés) e venderíanas en Inglaterra 
mentres Bultaco as fabricaría 
en España para comercializa-
las no resto do mundo. Pero os 
irmáns esixían que o modelo in-
corporase o tubo Reynolds, o 
que rachou o acordo. Bultó de-
cidiu desenvolver unha moto 
completamente nova e 100% 
Bultaco; unha “pura sangue”: a 
Pursang Mk2.

•  Sherpa T. Vén de cum-
prir 50 anos e foi desenvolvida 
polo piloto Sammy Miller, mar-
cando un antes e un despois 
no sector. Considerada a raí-
ña do trial, foi a primeira moto 
propiamente da disciplina cun 
motor dous tempos, culata ra-
dial e unha xeometría imitada 
pola competencia anos des-
pois. A Sherpa T gañou entre 
outros cinco Campionatos do 
Mundo consecutivos, todos os 
que se celebraron mentres a fá-
brica estivo activa, catro cam-
pionatos de Europa, sete veces 
os Seis Días de Escocia, quin-
ce Campionatos de Finlandia, 
once de España, nove británi-
cos e sete de Francia. En 1974 
Bultaco gañou os principais 
campionatos de trial que se 
disputaron en todo o mun-
do. Amais pode presumir de 
ter subido a maior altitude 

alcanzada por unha motoci-
cleta polos seus propios me-
dios no Himalaia: 5.156 metros, 
unha cota que alcanzaron seis 
cataláns en 1973 nunha ex-
pedición á cordilleira equipa-
dos cunha Sherpa T modelo 
92 adaptada para a misión. É 
unha marca case imposible de 
bater porque na actualidade o 
goberno de Nepal prohibiu o 
acceso de vehículos motoriza-
dos a esta área. Logo chegaría 
a Sherpa de 350cc, a primeira 
moto de trial dous tempos de 
máis de 300cc.

•  Pursang Mk2. Cunha si-
lueta anovadora, foi a primeira 
da familia que se seguiu produ-
cindo ata o peche da fábrica. 
Naceu en 1968 pensada para 
o motocrós. A Mk15, a última 
Pursang, montaba un revolu-
cionario motor no que estaban 
depositadas as esperanzas de 
futuro da marca. Con ese mode-
lo, que non chegou a comercia-
lizarse, derrotou Toni Elías (pai 
do actual piloto de MotoGP) 
ás Montesa no Campionato de 
España de 1979. Foi o último ti-
tulo conseguido pola Pursang. 
Outra das vitorias máis cele-
bradas chegara en 1973 da 
man dun piloto americano de 
tan só 20 anos, John Grace, a 
quen mandara a Europa o res-
ponsable da filial de Bultaco 
nos Estados Unidos. Este pe-
díralle a don Paco que tivera 
confianza nel porque comple-
tara unha temporada brillan-
te no seu país e non errou: nos 
adestramentos da proba en 
España do Campionato do 
Mundo fixo o mellor tempo e 
todo o mundo pensou nun fa-
llo da cronometraxe. Pero no 

primeiro paso por meta xa era 
líder e provocara o delirio do 
público.

•  Fronteira. Tralos primei-
ros anos da Bultaco Matador, 
en 1975, a casa española lanza 
o Fronteira, unha pura enduro 
que se fabricou en diferentes 
cilindradas. A súa vida foi curta 
pero hoxe segue sendo unha 
das máis recordadas.

Final e renacemento?

Nos anos 70, a irrupción de 
motos xaponesas de alta cilin-
drada no mercado rompeu o li-
derado de Bultaco, que acabou 
desaparecendo a primeiros dos 
oitenta. En 2015 Bultaco Motos 
anunciou a fabricación de dous 
modelos 100x100 eléctricas: a 
nova Rapitán e a súa versión 
Sport. En 2016, Bultaco Cars 
anuncia o lanzamento do seu 
primeiro coche: Linx (lince en la-
tín), un deportivo estilo barque-
ta, bipraza de 400cv, baixo peso 
e prestacións envexables cun 
prezo que superará os 100.000 
euros. O tempo xulgará a súa 
contribución á historia da mar-
ca española.

  A mítica 
marca española 
do dedo rampante 
fabricou 250 
modelos de 
motocicletas
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A Sherpa T gañou os principais campionatos de trial do mundo en 1974 e subiu a maior altitude 
alcanzada por unha moto: 5.156 metros no Himalaia

Ángel Nieto competiu cunha Bultaco no Mundial de Velocidade

“Don Paco” Bultó foi o “alma máter” de Bultaco
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Este ciclomotor minimalista e retro chega dende o paraíso das bicicletas, 
Holanda, onde está causando furor non só polo seu deseño, senón tamén 
pola súa practicidade e por ser un vehículo de cero emisións.

O enxeñeiro e deseñador Ronald Meijs acertou con este modelo que 
polas súas características adáptase moi ben ao uso urbano. Moi lixeiro pois 
tan só pesa 42 quilos, o Motorman dispón dun pequeno motor de 2kW 
con 60 Nm de par, suficiente para ter unha boa aceleración nos semáforos 
e alcanzar unha velocidade de 45 km/h. A súa batería está integrada baixo 
o falso depósito de combustible e ten unha potencia de 1,5 kWh. Nunha 
toma de electricidade doméstica tarda seis horas en completarse unha car-
ga completa; pode percorrer máis de 60 quilómetros.

O chasis tubular, os freos de disco, o asento con amortecedores, o faro, 
e un sinfín de elementos máis presentan un acabado moi coidado e que 
pon de releve un particular deseño que imita as primeiras motos que se 
derivaron das bicicletas hai xa máis dun século. O fabricante ofrece varias 
cores na súa decoración e accesorios como alforxas para levar obxectos.

Este vehículo véndese en Holanda e Francia por 6.150 euros.

Retorna o ciclomotor, agora eléctrico e retro

Calendario  
de probas MARZO 2016

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

4-5 de marzo XXIII Rali do Cocido Rali Lalín Pontevedra España

4 de marzo Cto. Mundo SuperEnduro – Bilbao SuperEnduro Bilbao Biscaia España

5 de marzo Cto. España Motocrós – Almenar Motocrós Almenar Lleida España

5 de marzo Cto. España Cross Country – Guadalaxara Cross Country Guadalaxara Guadalaxara España

9-10 de marzo XIV Autocrós Motorland Aragón Autocrós Circuíto Motorland – Alcañiz Teruel España

9-11 de marzo XLI Rali Illas Canarias Rali Gran Canaria España

9-12 de marzo Mundial Ralis – México Rali México México

10-11 de marzo VI Rali Tierras Altas de Lorca Rali Lorca Murcia España

10-12 de marzo Cto. Mundo Superbikes – Tailandia Superbikes Chang Buriram Tailandia 

11 de marzo Copa Galega Trial Infantil – Bueu Trial Infantil Bueu Pontevedra España

11 de marzo Cto. España Enduro – Oliana Enduro Oliana Lleida España

11 de marzo Cto. Mundo Trial Indoor – Austria Trial indoor Wiener Neuschadt Austria 

11-12 de marzo I Ralimix Cuntis “Vila termal” Ralimix Cuntis Pontevedra España

11-12 de marzo IX Subida Estepona Peñas Blancas Montaña Estepona Málaga España

12 de marzo Cto. Galego Trial – Bueu Trial Bueu Pontevedra España

17-18 de marzo XXXV Rali Sierra Morena Rali Córdoba Córdoba España

17-20 de marzo GP Qatar Moto GP Moto GP Circuíto Losail Qatar

18 de marzo Trofeo Social Superextrem – A Pastoriza Velocidade A Pastoriza Lugo España

18-19 de marzo XXXIII Autocrós Santa Comba Autocrós Santa Comba A Coruña España

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

19 de marzo Cto. España Trial – Mancor de la Vall Trial
Mancor de la Vall – Illes 

Balears 
Mallorca España

24-25 de marzo Rali TT Lleida – Pirineos Rali TT Lleida Lleida España

25-26 de marzo XLI Karting Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

25 de marzo Cto. España Motocrós – Valverde del Camino Motocrós Valverde del Camino Huelva España

26 de marzo Cto. Galego de Trial – Entrimo Trial Entrimo Ourense España

26 de marzo Cto. España Supermoto – Alcarrás I Supermoto Circuíto de Alcarrás I Lleida España

26 de marzo Cto. Mundo Trial Indoor – Marsella Trial indoor Marsella Francia 

30 marzo-1 de abril XXXVIII Rali Santander – Cantabria Rali Santander Cantabria España

31 de marzo Cto. Mundo SBK/Supersport – Motorland Aragón Superbikes Circuíto Motorland – Alcañiz Teruel España
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Audi contará con tres equipos no campionato DTM
Tres meses antes do inicio da 
tempada do DTM 2017, Audi 
anunciou as formacións dos 
seus equipos. A marca pre-
mium será o único fabrican-
te con tres equipos na grella. 
A tempada DTM comezará no 
Hockenheimring o vindeiro 5 
de maio.
Na formación dos equipos 
do DTM, o novo Director de 
Motorsport de Audi, Dieter 
Gass, optou por unha combi-
nación de experiencia e moci-
dade: "Mattias Ekström en Abt, 

Jamie Green en Rosberg e Mike 
Rockenfeller en Phoenix, capi-
tanearán cada un dos tres equi-
pos. Estas combinacións de 
equipo e piloto foron moi efec-
tivas no pasado. O noso novo pi-
loto Nico Müller segue os pasos 
de Edoardo Mortara e as nosas 
dúas novas fichaxes para o DTM, 
Loïc Duval e René Rast, vanse 
beneficiar da experiencia dos 
seus compañeiros", afirma Gass.
Por primeira vez, o suizo Nico 
Müller, que celebrou a súa pri-
meira vitoria no DTM a pasada 

tempada, formará parte do Audi 
Sport Team Abt Sportsline xunto 
a Mattias Ekström. O francés Loïc 
Duval será o novo compañeiro 
de Mike Rockenfeller no Audi 
Sport Team Phoenix. Ambos se 
coñecen moi ben do progra-
ma da marca en LMP. René Rast 
competirá xunto a Jamie Green 
no Audi Sport Team Rosberg, a 
escuadra coa que conseguiu o 
seu primeiro triunfo no DTM o 
ano pasado. Os primeiros ades-
tramentos deste equipo DTM 

están programados o 23 de 
febreiro. Desenvolveranse na 
pista de Portimãou (Portugal) 
cunha versión provisional do 
RS 5 DTM. O novo RS 5 DTM 
realizará o seu debut mun-
dial no Salón do Automóbil 
de Xenebra e posteriormen-
te se verá por primeira vez 
nas probas que se celebrarán 
en Vallelunga (Italia) do 13 ao 
16 de marzo. Os test finais de 
pretempada terán lugar en 
Hockenheim do 3 ao 6 de abril.

DTM >> Sprint Motor 29



Moito e bo... coma sempre
Campionatos galegos e nacionais de automobilismo 2017 en Galicia

Ralis: aires novos

Arrincou días atrás o certame 
máis popular do motor galego, 
coa vitoria no Rali da Coruña de 
Víctor Senra e David Vázquez aos 
mandos dun Fiesta R5. Un cam-
pionato que presenta un total de 
oito citas e unha novena de reser-
va. Lalín sufrirá inspección para 
saltar ao nacional e estreáse Ría de 
Vigo; Ribeiro-Orcellón está á espe-
ra dalgunha baixa. Unha estrutura 
diferente nas divisións e grupos, 
que agora pasan a agrupacións, 
un maior esforzo en seguridade, 
unha bolsa para que o mellor jú-
nior dispute o nacional, así como 
actividades complementarias á 
propia carreira son as principais 
novidades desta modalidade 
que se disputa entre febreiro e 
novembro.

Montaña: Tres de catro

A recuperación da subida ás Pontes 
permite que o calendario teña unha 
cita na provincia da Coruña. Seis man-
gas en Pontevedra (Oia, Pontevedra, 
Pontecaldelas, Fraga, A Escusa e A 
Estrada) e dúas en Lugo (A Pontenova 
e Chantada) completan a lista de pro-
bas entre os meses de maio e outubro.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo e FoTos

Ralimix: In crescendo

A especialidade mixta, co trei-
to cronometrado parte en terra 
parte en asfalto, presenta un total 
de oito citas repartidas polas ca-
tro divisións provinciais. Repiten 
experiencia: Moraña, Piñor, Xallas, 
Touro e Barbadás; recupérase 
A Gudiña e estréanse Cuntis e 
Meira. Asegurado o espectáculo 
nunha modalidade onde convi-
ven carrozados con monoprazas 
de autocrós.

Meira defenderá o seu título ante pilotos como Caamaño e Víctor Senra

A montaña galega conta cun total de nove subidas no presente curso

O ralimix presenta citas inéditas e recupera algunha xa veterana
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Autocrós: Epicentro nos clásicos.

Agardando que melloren as cousas en relación co pasado 
exercicio –cunhas inscricións moi pobres– o autocrós galego 
segue concentrando as súas mangas en circuítos da provincia 
da Coruña (Santa Comba, Arteixo, Rianxo e Carballo), así como 
no ourensán de Cea, aínda que agora sexa de asfalto.

Karting: Nos trazados habituais

Xa dende hai anos que o berce do automobilismo ten como 
escenarios (seguridade obriga) diversos circuítos permanentes, 
os que oferta a nosa autonomía. Así o lucense de Pastoriza, os 
pontevedreses de Valga e Soutelo de Montes, e o ourensán 
de Viduedo permitirán o desenvolvemento das nove carreiras 
programadas.

Slálom: O máis tardío en arrincar

Ourense non aporta mangas a un calendario de sete probas, 
que se disputan en concellos das restantes provincias. Arrinca no 
mes de xuño e conclúe no de decembro, repetindo experienza 

Sarria, Moeche, Valga, Rianxo, Touro e Fene, estreándose As 
Pontes no presente curso.

Cinco-cinco a nivel nacional

Poucos cambios no que atinxe ás probas que contan para 
os campionatos de España e que teñen en diversos puntos de 
Galicia o seu escenario. Así, no CERA, Ourense e Ferrol enarbo-
lan a bandeira branca e azul, estando o Rías Baixas como reserva 
en outubro, denominado agora Rías Baixas-Eurocidade. A terra 

volve a visitar a nosa autonomía, cambiando agora de epicentro 
o Rali Terras da Auga, que abandona o eixo Curtis-Teixeiro para 
visitar outros concellos da provincia da Coruña. No autocrós re-
piten Carballo e Arteixo, como fai o Rías Altas en Históricos e A 
Coruña en enerxías alternativas respectivamente.

Velocidade e pericia xúntanse no slálom

Cambio de zona para a manga galega do nacional de terra

O Rías Altas permitirá ver vehículos de anos atrás
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