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Que comece! Aínda que para moitos
xa comezou. Así e todo, para as distintas
administracións do noso país parece que
aínda non empezou. Probablemente nin
se decataron. En que nos baseamos? En
que a burocracia, entre outras trabas, segue a ser un tremendo problema. O pulo
á formación continua nin está nin o esperan. Non o dicimos nós, dino moitos economistas e profesionais que, de seguirmos
con estes atrancos, quedaremos sen moitos especialistas en I+D+i que optarán por
marchar a outros países, unha auténtica
aberración social.
A automoción é un sector clave no que
xa están cambiando moitas cousas. As novas enerxías, o vehículo compartido, a robótica colaborativa... xa están aquí. Dun
xeito cada vez máis importante, avanzan
cada día, sen parar nin mirar para atrás.
Os cidadáns tamén son máis realistas e
intentan seguir o paso desta evolución,
ou revolución, tecnolóxica.
É moi probable que unha parte importante da poboación pase a estar disposta
a asumir fórmulas distintas á propiedade
plena do automóbil que caracterizou o século pasado. Alugueiros puntuais, como o
exitoso Car2Go, ou multipropiedade iranse establecendo nas nosas rúas e estradas.
A economía colaborativa vémola claramente no exemplo de BlaBlaCar, unha fórmula cada vez máis utilizada pola xente
para os seus desprazamentos, con varios
efectos importantes, como son o dunha
menor contaminación, xa que, en vez de
utilizaren por exemplo catro persoas catro coches, só usan un. Por outra banda,
hai un aforro de custos importantes para
os catro condutores, tanto en combustible como nos gastos de mantemento dos
seus vehículos. Unha revolución, a do coche compartido, que xa está consolidada
na nosa sociedade. Unha transformación

que pode acelerarse moito no intre no
que se reafirme e difunda o automóbil sen
condutor: para dispor dun servizo similar, farán falla menos vehículos por familia ou empresa. Así mesmo, esta difusión
debe ir da man dunhas infraestruturas
tecnolóxicas de última xeración e dunha
adaptación moi esixente de todos os sinais viarios. Aquí os distintos gobernos
terán que estar moi vixiantes e acompañar a todas as industrias implicadas para
non quedar atrás nesta revolución social
e tecnolóxica.
Debemos ver todo isto como positivo.
Coa economía colaborativa e os vehículos
autónomos de “cero emisións” aforrariamos moitas vidas e mellorariamos o medio natural. Lembremos que o ano pasado
morreron máis dun millón de persoas en
todo o mundo en sinistros de tráfico, evitables na súa maior parte cos coches autónomos. Por outra banda, se engadimos
as vítimas mortais por enfermidades causadas por culpa da contaminación dos
motores de combustión, preguntariámonos por que os distintos gobernos non
impulsan con forza os vehículos verdes e
intelixentes. No noso país poden empezar
dándolles un gran pulo ás enerxías eólicas
e solares, quitándolles obstáculos impositivos e unha pesada burocracia.
Queda claro que a sociedade está
cambiando a ritmos acelerados e “todos”
temos que ser capaces de captar as tendencias globais para adiantarnos ás necesidades da nova sociedade. É un momento
cheo de oportunidades e de desafíos.
Imaxinemos un futuro no que un vehículo aparece cando o necesitamos e nos leva
a onde queremos. Algo para o que a tecnoloxía xa ten resposta; só temos que empurrala os humanos un pouquiño, e que
as distintas administracións non lle poñan
paus nas rodas
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Balance de febreiro

As matriculacións estáncanse pola caída
das vendas a particulares
Os concesionarios galegos comercializaron só un 0,9 por cento máis
de coches o mes pasado

■ EMILIO BLANCO | Texto

O segmento comercial da automoción sofre un parón. As
matriculacións estancáronse en febreiro e confirmaron a tendencia á baixa que experimenta o mercado nos últimos meses. Os concesionarios galegos comercializaron 3.221 coches
novos en febreiro, o que se traduce nunha pequena suba dun
0,9 por cento. As matriculacións aumentaron nun 16,5 por cento en Lugo e nun 2,8 na Coruña. A peor parte foi para os establecementos de Ourense e Pontevedra. As vendas de coches
baixaron un 6,3 por cento nos concesionarios ourensáns en
febreiro e un 4,3 nos pontevedreses. En números absolutos,

na Coruña matriculáronse 1.393 vehículos; en Pontevedra,
1.053; en Lugo, 436; e en Ourense, 339.
No conxunto de España, febreiro pechou con 97.796 coches novos vendidos. Iso representa un incremento dun
0,2 por cento. Por comunidades, Navarra liderou as vendas en febreiro, cun aumento dun 19 por cento. Cantabria
e Murcia tamén presentaron bos números, con subas superiores ao 14 por cento. Pola contra, en cinco comunidades
e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla as matriculacións baixaron. Aragón foi a peor parada, cun retroceso
dun 8 por cento.

Xaneiro foi un espellismo... Peugeot ataca de novo
A marca de PSA recupera en febreiro o liderado de vendas en Galicia
■ EMILIO BLANCO | Texto

Despois de non liderar
as matriculacións en xaneiro, Peugeot retoma o mando do segmento comercial
da automoción en Galicia
no segundo mes do ano. A
marca de PSA liderou o mercado galego en febreiro con
274 coches novos comercializados. A segunda posición,
do TOP-10 galego de febreiro foi para Renault, con 255
vehículos. O podio completouno Seat, con 226. A mala
noticia para Peugeot é que
perde vendas respecto ao

mesmo mes do ano pasado,
mentres que Renault sobe
moito e Seat tamén avanza
significativamente.
Kia tamén segue a súa boa
marcha de vendas, sobre
todo nos concesionarios das
provincias da Coruña e Lugo.
A marca surcoreana pechou
febreiro en Galicia na cuarta
posición coa comercialización de 212 vehículos. A seguir quedaron Volkswagen,
con 210, e Mercedes, con
198. Mercedes mantén un
sorprendente ritmo de matriculacións na comunidade

galega, grazas a que os establecementos da marca xermana no norte de Galicia
están pechando bastantes
operacións.
Opel baixa algo e sitúase
na sétima posición mensual,
con 197 coches vendidos.
Citroën segue co ritmo frouxo que mantén nos últimos
meses en Galicia. A outra
gran marca de PSA conseguiu matricular 189 automóbiles. O TOP-10 galego
de febreiro pechárono Audi,
con 182 coches, e Ford, con
169.

TOP-10 GALICIA FEBREIRO
Marca / Matriculacións
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PEUGEOT
RENAULT
SEAT
KIA
VOLKSWAGEN
MERCEDES
OPEL
CITROËN
AUDI
FORD

274
255
226
212
210
198
197
189
182
169
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O Skoda Kodiaq xa chegou a Santiago
Skoda lanzou un
novo SUV de 5 e 7
prazas: o Kodiaq.
Para darlle a benvida, Skoda
Brea Automoción, concesionario oficial da marca en
Compostela, organizou unhas
probas de condución este mes.

Hyupersa presentou o i30
Nun
evento denominado
i30 Party, celebrado de forma simultánea en
máis de corenta cidades de
España, e que contou como
broche final coa actuación de
Gloria Gaynor, foi presentado en Compostela polo concesionario oficial Hyupersa
o novo Hyundai i30. Un

modelo compacto deseñado, desenvolvido e fabricado integramente en Europa.
Conta cun sistema autónomo de freada de urxencia
con aviso de colisión frontal,
detección de ángulo morto,
alerta de tráfico traseiro ou
detector de fatiga, entre moitos outros.

O Kodiaq mide 4,70 m de lonxitude e incorpora uns motores
que van dende o 1.4 TSI manual 4x2 125cv Active 5p ata
o 2.0 TDI DSG 4x4 190cv Style
5p. Parte dun prezo de 25.540
euros.

Street Food de Xacobeo Motor
Xacobeo
Motor estivo presente no Fórum
Gastronómico da Coruña,
celebrado na cidade herculina este mes, cun Street
Food de Piaggio. Un vehículo que pode transformarse
en distintos establecementos especializados de hostalería. Este Piaggio conta

coa vantaxe de poder situalo no lugar que sexa máis interesante en cada momento,
aproveitando distintos eventos (deportivos, sociais, feiras…) a pé de rúa. Unha
solución personalizada que
foi moi ben acollida por todos os profesionais do sector presentes no Fórum deste
ano.

Galuresa contra o machismo ao volante
A compañía de
estacións de servizo Galuresa lanzou
unha campaña para deixar en
evidencia os tópicos sobre o
comportamento da muller ao
volante a través dun vídeo publicitario. O anuncio destaca

que, a pesar de que un 41% dos
condutores no noso país son
mulleres, o 79% das infraccións
son cometidas por homes. Con
datos como este amosan que
os tópicos sexistas sobre o
comportamento ao volante carecen de argumentación.

Gañadora do Nissan Pulsar de
Compostela Monumental
Mª
Victoria
Álvarez Pombo
formalizou a foto
de familia como gran gañadora do agasallo estrela da campaña de Nadal
dos comerciantes do centro histórico santiagués. Mª
Victoria agradeceu o premio

do Nissan Pulsar a Oliva e
Carmen, propietarias de
Lencería Carol (establecemento onde depositou o boleto premiado), así como a
José C. Freije (xerente de
Nissan Caeiro) e a José M.
Bello Rey (presidente de
Compostela Monumental).
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Galegos amateurs en equipos españois
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto

A pesar de que en Galicia contamos con sete equipos Elites/Sub23 e
varios equipos xuvenís, cada ano son
máis os galegos que deciden saír fóra
de Galicia para poder triunfar no ciclismo, e xa non a nivel profesional senón
tamén a nivel amateur. Este é o caso
de Cristian Mota e Carlos Amil, estes
dos corredores decidiron irse este
ano a equipos de outras comunidades para ter máis opcións de formarse como ciclistas e poder dar o salto
a profesionais. Mota corre no equipo
cántabro Aldro Team e Amil no equipo vasco Ampo Goierriko.
Outros dous xuvenís, Guillermo García e Felipe Pavón, tamén decidiron deixar a Comunidade galega para correr en
equipos de outra Comunidade. Guillermo farao no equipo

cántabro Bathco Team, con este
equipo poderá disputar a Copa
de España, xa que en Galicia non
hai ningún equipo xuvenil que
dispute esta proba. Felipe incorporouse o equipo madrileño Polartec-Fundación Alberto
Contador.
Outros dous ciclistas que hai
uns anos que corren en equipos
de fóra da Comunidade son Brais
Rodríguez que corre no equipo Deputación de León e Paula
Sanmartín que corre no equipo
vasco Bioracer-Elmet.
Ás veces hai que aproveitar as oportunidades que temos para coñecer outros métodos de traballo e seguir
progresando.

Novo Kymco Super Dink
Kymco presentou oficialmente o Novo Super
Dink. Trátase dun vehículo totalmente novo, coa mellor
motorización da marca, de deseño distintivo, máis sofisticado e elegante, con acabados Premium, e
cunha calidade e tecnoloxía moi
superiores. Preséntase en dúas

cilindradas, 125 e 350 como novidade, catro cores novas (en mate,
branco, vermello e gris, e un negro
de alto brillo) e a un prezo recomendado moi competitivo, 4.299
e 4.999 euros, respectivamente. O
vehículo equipa unha motorización de 4 tempos, 4 válvulas e refrixeración líquida.

PuntApunta
Outro ano máis, BMW organiza do 17 ao 20 de maio a
travesía de PuntApunta, unha
aventura na que se reunirán ata 700 motocicletas para percorrer a península de
norte a sur e na que a adrenalina e o pracer da condución sobre dúas rodas son
os protagonistas. Nesta edición, a ruta comeza na cidade costera de Santander e finaliza en Estepona, pasando por Segovia

Cascos con “alma feminina”

NZI decidiu lanzar unha
nova liña de cascos especialmente pensados e deseñados para a muller e, cun lema moi claro:
“Deseños para mulleres, de todos os
puntos cardinais”. Un casco integral,
de tipo Vital, que se presenta con catro decoracións que levan o nome da
primavera, en catro idiomas distintos:
Spring, Printemps, Frühling e Chuntian.
Decoracións similares, pero con elementos que as diferencian. Un casco
deportivo, con carcasa externa de resina

e Ciudad Real, onde os participantes poderán gozar tanto da paisaxe e a cultura,
como da gastronomía de cada cidade.
Pódense inscribir as motos con cilindrada superior a 125 cc e de calquera modelo ou marca. BMW pretende fomentar o
uso responsable da moto con este evento turístico que percorre a península de
norte a sur.

termoplástica e técnicas que ofrecen
confort e seguridade. Prezo 170€.

Máscara Prospect

Scott, grazas á Prospect, empeza un novo
capítulo na historia da gráfica das máscaras. A
Prospect amplía, coa tecnoloxía WFS, os límites do
campo visual e da suxeción da lente. Prezo 109€.
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Novo Porsche 911 GT3
Na nova xeración do
radical 911 GT3, a conexión entre o uso
diario e a utilización en circuíto
é aínda máis intensa. No corazón desta última evolución latexa un motor bóxer de catro
litros. Esta mecánica atmosférica
de altas revolucións desenvolve
500cv de potencia e mantense
practicamente sen cambios respecto ao poderoso 911 GT3 Cup
de competición. O redeseñado
chasis, cun eixe traseiro direccional e feito de materiais moi
lixeiros, ten unha posta a punto

A110, o regreso do Alpine
específica para converter a potencia do motor nun dinamismo
de marcha superior. Fabricado
na mesma liña de produción
que os coches de carreiras da
marca, a tecnoloxía de competición de Porsche incorporouse,
unha vez máis, a un deportivo
homologado para estrada.
Coa transmisión de dobre embrague e sete marchas (PDK)
que monta de serie o novo bipraza de 1.430 quilos (co depósito de combustible cheo)
acelera de 0 a 100 km/h en 3,4
segundos.

O A110 está equipado cun novo motor
turbocomprimido
de inxección directa, 1,8 litros
e 4 cilindros desenvolvido por
Renault. Os enxeñeiros de
Alpine e os de Renault Sport
uníronse para desenvolver
unha versión específica para
Alpine con compoñentes a
medida: a admisión de aire,
o turbo, o escape e a cartografía. Este motor desenvolve unha potencia de 252cv e

un par máximo de 320 Nm.
Combinado cun peso de
1.080 kg, a excelente relación
peso/potencia de 4,3 kg/cv
do A110 permítelle acelerar
de 0 a 100 km/h en tan só 4,5
segundos. O motor asóciase
a unha caixa Getrag DCT de
7 velocidades de embrague
húmido.
O prezo provisional do A110
Première Édition estableceuse en: 58 500 euros para
Francia.

Elige entre acertar o acertar.

Honda HR-V 1.5 i-VTEC Elegance 22.700 €
› Sensores de luces, lluvia y parking
› Climatizador automático dual
› Control de crucero
› Sistemas de seguridad avanzados
› ...

Honda CR-V 1.6 i-DTEC Elegance Plus 25.900 €
› Llantas de aleación 17" oscurecidas
› Sensores de luces, lluvia y parking
› Climatizador automático dual
› Cristales de privacidad
› ...

Gama SUV Honda, ahora con unas condiciones excepcionales.
PVP recomendado para CR-V 1.6 i-DTEC Elegance Plus y HR-V 1.5 i-VTEC Elegance, incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario, marca y sobretasación por vehículo usado (CR-V). Oferta sujeta a financiación de un importe mínimo de
8.000 € (HR-V) o 10.000 € (CR-V) a un plazo mínimo de 24 meses a través de Honda Bank GmbH S.E. Sujeta a aprobación de la entidad financiera. *5 años de garantía (3 años de original + 2 de extensión de garantía mecánica) sin límite de km, según condiciones
contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Honda. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. Consumo mixto (l/100 km): CR-V: 4,4. HR-V: 5,6. Emisiones CO 2 (g/km): CR-V: 115. HR-V: 130. Modelo visualizado HR-V Executive.

Galcar. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gándara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARÓN-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Nova versión Audi A4 Allroad

A gama conta cun novo modelo diésel de acceso
que combina a eficiencia do motor 2.0 TDI na súa
variante de 150cv e cambio manual de 6 velocidades coa eficacia da traccion quattro con tecnoloxía ultra. O
All Road Quattro mantén o deseño diferenciado con 34mm
adicionais de distancia libre do chan e robustas proteccións
nos baixos e promete conforme e funcionalidade con prestacións dinámicas. Dispoñible desde 43.050 euros, inclúe
pinas de aliaxe de 18 polgadas, retrovisor interior anticegamento, sistema de aparcamento, navegación, espellos
exteriores calefactables e interfaz para móbiles.

Terceira xeración do Ford Fiesta ST

Lexus LS con sistema Multistage

Equipada con motor Ecoboost 1.5 litros de 3 cilindros
e 200cv, fabricado completamente en aluminio, conta con modos de condución
persoalizables que permiten
axustar o propulsor, a dirección e os controis de estabilidade do modo normal,
deportivo e track. Tamén se
axustarán á mellora electrónica de son grazas a unha válvula de control de ruído de

O
novo
sedán insignia da
marca
xaponesa integra o sistema
Multistage Hybrid de alto
rendemento que achega un novo nivel de pracer de condución, maior
aceleración e tracción e
unha eficiencia superior,
de maneira que permite
alcanzar velocidades de
cruceiro maiores co motor de gasolina apagado:
ata 140 km/h. O novo LS

escape e a tecnoloxía de desactivación de cilindros mellora a eficiencia e permite
reducir as emisións de CO2.
Sairá á venda en 2018, en
versión tres e cinco portas,
con variedade de acabados
e opción para os condutores, cun deseño exterior con
reixa única inspirada en modelos de competición e pinas de aliaxe de 18 polgadas
exclusivas.

500h incorpora un motor
dobre V6 de gasolina VVT-i
de 3,5 litros e 415cv e dous
motores eléctricos e o seu
funcionamento reproduce a sensación de conducir cunha transmisión de
10 velocidades. No exterior, unha grella dianteira
máis grande coa frecha da
casa e faros LED máis afiados e dinámicos e no interior destaca a calidade
e elegancia dos materiais.

BREVES
❱❱
PSA desbancará trala
compra de Opel ao Grupo Volkswagen
como principal produtor de vehículos
no noso país, polo menos se se repiten os resultados de 2016. As dúas
plantas de PSA e a de Opel en España
sumaron en 2016 unha produción de
860.000 unidades.
❱❱
O presidente de Renault
España, José Vicente dos Mozos, explicou que a viabilidade das plantas

de produción de automóbiles no noso
país pasa por contar cun mercado interno potente e afirmou que para iso
é necesario un plan de rexuvenecemento do parque.
❱❱
O ministro do Interior,
Juan Ignacio Zoido, presentou a nova
campaña divulgativa e de concienciación, realizada pola DXT, sobre o perigo que supoñen as distraccións durante a condución, en especial, o uso

cada vez máis frecuente do teléfono
móbil, que se vai a difundir a través
das redes sociais.

táctil do seu Citroën. Algo que, ata o
momento, só estaba dispoñible para
Iphone.

❱❱
Citroën incorporou o
novedoso sistema operativo Android
Auto nos novos C3, C4 Picasso, Grand
C4 Picasso, C-Elysée, Jumpy e SpaceTourer. Así, os usuarios de smartphones con sistemas desenvolvidos por
Google poderán acceder ás aplicacións do seu móbil desde a pantalla

❱❱
O automóbil é o obxecto máis apreciado polos condutores
españois cunha nota de 7, situándose por diante doutros elementos
como o teléfono móbil ou a televisión, segundo se desprende da edición deste ano do Observatorio Cetelem Auto.

Audi A la vanguardia de la técnica

audi.es/generacionQ

Cada generación
tiene su símbolo.

Entra en esta generación con el Nuevo Audi Q2
desde 180 €/ mes*.
35 cuotas. TAE: 9,62%. Entrada de 8.182,54 €.
Cuota final de 15.073,66 €.
Baby boomers, millennials o Generación X. Tal vez piensas que tu fecha de nacimiento marca
tu carácter, pero ¿y si es tu carácter lo que marca cuál es tu generación? Eres como eres por tu
espíritu aventurero, por tu inconformismo, por tu carácter único. Eso es lo que te define, lo que
hace que pertenezcas a esta generación.
Bienvenido a la Generación Q.

Brea Móvil
Avda. do Cruceiro, 103
15705 A Pulleira
Tel. 981 56 97 00
Gama Q de 85-320 kW (116 hasta 435 CV). Emisiones de CO₂ (g/km): de 118 hasta 199. Consumo medio (l/100 km): de 4,6 a 7,6.
*Nuevo Audi Q2 design edition 1.6 TDI 85 kW (116 CV) desde 180 €/ mes en 35 cuotas. TAE 9.62%, comisión de apertura 3.00% (524,21 €). Entrada 8.182,54 €. Cuota final de
15.073,66 €. Importe total adeudado 21.897,87 €. Precio total a plazos 30.079,90 €. Para clientes empresas y autónomos que financien un crédito mínimo de 15.500 € (crédito
17.473,57 €.) TIN 7.99%, con una permanencia mínima de la financiación de 36 meses a través de Audi Financial Services (según condiciones contractuales), y si lo desea al cabo
de 3 años podrá cambiarlo por otro modelo, devolverlo o quedárselo pagando la cuota final de 15.073,66 €. PVP recomendado en Península y Baleares de 25.655,60 € para un
Audi Q2 design edition 1.6 TDI 85 kW (116 CV). (IVA, transporte, impuesto de matriculación, descuento de Marca, descuento del Concesionario y bonificación de Volkswagen Finance
incluidos). Oferta con paquete de mantenimiento 4 años o 60.000 km incluido gratuitamente. Modelo visualizado no corresponde con la oferta. Oferta válida hasta el 31/03/2017.
Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Información Audi: 902 45 45 75.
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Novo Kia Picanto

A terceira xeración do urbano do segmento A da
marca surcoreana será o máis potente ata a data
e o primeiro cun motor turboalimentado de gasolina: o T-GDI 1.0. Estará dispoñible a finais de xuño deste ano cun deseño renovado, un habitáculo máis amplo
e de calidade mellorada e cun maleteiro de 255 litros.
Refórzase o chasis, con barras estabilizadoras máis ríxidas, e aumenta a seguridade co sistema de asistencia
de freada de emerxencia. Amais, ofrece dous motores
procedentes da anterior xeración con 67 e 84cv. Haberá
unha variante GT-Line inspirada na imaxe deportiva dos
modelos de altas prestacións que se distingue polos remates en vermello, prata e negro.

Peugeot Instinct Concept: sensación extra
Promete sensación de liberdade e preséntase como
un psicólogo sobre rodas. O concept car da casa
francesa, aliada con Samsung, toma decisións coa
información que manexa do entorno e do condutor a través da información da súa nube. Trátase dun cupé
híbrido enchufable de 300cv e tracción ás catro rodas que
ofrece dous programas de condución autónomos: un máis
dinámico (Sharp), que prima a rapidez, e outro para traxectos
longos (soft) e dúas modalidades de condución con máis ou
menos axuda en función dos desexos do condutor. O volante
e os pedais quedan ocultos cando ninguén os vai empregar,

os asentos semellan as butacas clase business de avión, as
pantallas dixitais son enormes e os hologramas substitúen
os mandos e os reloxos tradicionais.

Audi Q2: novas variantes
O motor 1.0 TFSI de tres cilindros e 116cv convértese na versión de aceso ao SUV compacto
da casa alemá (cun prezo de 27.000 euros) e o
2.0 TDI 150cv con tracción quattro e cambio S tronic é a
segunda opción da gama que engade a tracción ás catro
rodas cun prezo de partida de 33.750 euros. Así, a oferta da gama inclúe oito variantes mecánicas, catro de gasolina e catro diésel. O equipamento inclúe pimas de 18
polgadas, climatizador, apoiabrazos dianteiro, sensores
de luz e choiva, paquete de conectividade e decoración
exterior en cor gris Manhattan nos pasos de roda ou na
parte inferior do parachoques.

A implicación das empresas na seguridade viaria
Luís Montoro, catedrático de Seguridade Viaria e
presidente de FESVIAL, opina que "no ámbito laboral, o maior risco de sufrir lesións ou ata de morrer
está precisamente no tráfico, debido aos accidentes in itínere ou en misión. Por iso a Organización Internacional do
Traballo, o Parlamento Europeo, a Organización Mundial da
Saúde e outros moitos organismos e institucións, pediron
á sociedade e especialmente ás empresas que realicen accións que poidan servir para abordar este serio problema,
que tanto afecta ás persoas e ata á economía das empresas".

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

Axenda

Sprint
VISITE
NUESTRO
TALLER

¿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

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

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

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636
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Stepway: o novo aventureiro de Dacia
A familia do Dacia
Logan MCV acolle
un novo membro:
un break moderno, espazoso e accesible de espírito
aventureiro. Inspirado nos
crossover propón un deseño moderno, con maior
elevación do chan, esquís
dianteiros e traseiros, proteccións nos baixos e un
maleteiro de 573 litros.
Os motores son o 0.9 TCe
de 90cv cun consumo de

5,1l/100km e o 1.5 dCi de
90cv que promete un gasto medios de 3,9l/100km.
Ademais a gama Stepway
do Sandero, Dokker, Lodgy
e Logan contará coa serie
limitada Trotamundos que
ofrece dúas cores exclusivas: gris Islandia e laranxa
cobre, novos deseños de
pinas, habitáculo en tonalidade laranxa e tapicería
en dous materiais.

Lanzamento do Mini Cooper SE CountrymanALL4
O primeiro modelo
híbrido enchufable
de casa británica
chega ás estradas no vindeiro mes de xuño ofrecendo a opción de conducir só
con electricidade cunha
entrega de potencia forte e completamente libre
de emisións de CO2. Será
o coche máis espazoso e
versátil de Mini, con grande axilidade deportiva en

estrada e fóra do asfalto. O
sistema híbrido configúrase cun motor gasolina de
3 cilindros con tecnoloxía
TwinPower Turbo MINI e
un motor eléctrico síncrono que xeran xuntos unha
potencia total de 224cv,
que permite pasar de 0
a 100km/h en 6,8 segundos. Amais incorpora un
cambio Steptronic de 6
velocidades.

Skoda Rapid e Spaceback 2017

O fabricante checo renova o deseño exterior dos
dous modelos con novos sistemas de iluminación con faros bixenon LED, parachoques actualizado con faros antinéboa na dianteira e a lúa posterior
máis grande. Ambos visten piñas de aliaxe de 15, 16 e 17
polgadas. En canto á conectividade, incorpora un punto
de acceso WLAN e sistemas de infoentretemento novos.
Presenta dous motores 1.0 TSI de tres cilindros, eficientes
e de baixas emisións sen sacrificar dinamismo e unha potencia de 95 ou 110cv e mantén a oferta de gasolina do
1.4TSI de 125 e os diésel 1.4 TDI de 90cv e 1.6TDI de 115cv.

BREVES
❱❱
Ford está explorando
como imprimir pezas e compoñentes
de gran tamaño para a súa aplicación
en prototipos e futuros modelos de automóbiles fabricados en serie, ofrecendo un xeito máis eficiente e asequible de
producir estampación, pezas de prototipos ou compoñentes en pequenas cantidades.
❱❱
A Asociación Ibérica do
Gas Natural para a Mobilidade (Gasnam) celebrou en Madrid o seu V Congreso, no que defendeu o gas natural
como solución de mobilidade eficiente
e medioambientalmente sostible.
❱❱
O noso país necesita
que circulen ao redor de 300.000 vehículos eléctricos e haxa instaladas unhas
11.000 electrogasolineiras rápidas e semirrápidas para cumprir cos obxectivos

de redución das emisións de dióxido de
carbono requiridas pola Unión Europea.
❱❱
O Grupo PSA publicou os
resultados das probas realizadas mediante un protocolo de ensaios definido xunto a T&E e FNE. Este protocolo
permitiu efectuar medicións de consumo en uso real de 58 modelos do
Grupo baixo o control do organismo de
certificación Bureau Veritas, que garante a veracidade e a integridade dos resultados.
❱❱
As autoridades de protección ao consumidor dos países da
Unión Europea informaron á Comisión
Europea de que prepararán unha acción conxunta en resposta ao escándalo de manipulación de emisións en vehículos diésel da firma automobilística
Volkswagen.
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Aos cacos gústanlles os coches
Segundo se desprende dun
estudo de Techco Security, os
coches de gama media foron
os máis subtraídos en España
en 2016. O Ibiza (39%), o Fiesta
(13%) e o Golf (13%) foron os
preferidos dos ladróns. En canto aos coches de gama alta, estes se decantaron polo Q7 e o
Cayenne.
Segundo Rafael Ruiz, responsable de Techco Security,
os motivos polos que os cacos
se decantan por coches de clase
media son “porque existe unha
maior demanda deste tipo de
automóbiles; porque son máis
doados de subtraer e contan
con menos sistemas de seguridade; e porque as súas pezas
son das máis solicitadas no mercado negro de segunda man,
debido principalmente ao perfil de condutor deste tipo de
coches”.
Neste informe indícase o tempo medio de recuperación dos
vehículos denunciados polos
seus clientes que se situou en

menos de 6 horas, grazas á eficacia dos dispositivos GPS que
levan ocultos algúns coches.
Con todo, a compañía alerta do
incremento de inhibidores do
sinal GPS/GSM en certos dispositivos que non gozan de vías
alternativas de transmisión (cando a principal está inhibida), que
afectou a 1 de cada 4 vehículos.

O 90% das subtraccións prodúcense en parkings de áreas
comerciais e na propia rúa, un
7% en gasolineiras e un 3% mediante o uso da forza. O destino destes son principalmente:
vendelos noutros países, usalos
en atracos ou en alunizaxes, ou
desmontalos para revender as
pezas.

Car Service

4

recomendacións
1.

O baixar do coche quitar
a chave, aínda que sexa
para facer unha xestión
rápida.

2.

Asegurarse sempre de
pechar ben o choche,
comprobando os vidros.

3.

Instalar un sistema de
localización por GPS conectado a unha central.

4.

Ao aparcar en centros
comerciais ou lugares
moi transitados, comprobar sempre se nun
radio de 15 metros hai
persoas
sospeitosas
manexando artiluxios
electrónicos. Nese caso
recoméndase pechar
con chave.
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Tavares acerta coa compra de Opel
Se había alguén que podía reverter
a mala situación de PSA, ese era Carlos
Tavares. E abofé que o está a lograr
cunha política de eficiencia empresarial á altura das mellores da historia da automoción. Reto a calquera a
que me cite outro directivo do sector
cuns resultados tan espectaculares
en tan pouco tempo. Colleu un grupo
que perdía 2.317 millóns de euros en
2013 e en 2016 presentou un beneficio
de 2.150 millóns. Que lonxe queda xa
aquel saldo negativo de 5.008 millóns
de euros que tiña Citroën-Peugeot en
2012. Xa sei que autocitarse é pedante, pero permítanme selo unha vez
máis. Porque hai xusto un ano un servidor comentaba nestas páxinas de
SPRINT MOTOR que PSA ía polo bo camiño. Pero hai tres anos, cando as nubes para PSA eran moi negras, apuntei
que a recuperación da compañía con
Tavares como executivo principal era
difícil pero non imposible. En ambos
os casos, acertei. Non porque sexa moi
listo, senón porque afortunadamente
escoito a bos conselleiros que saben
moito máis ca min da automoción e
do mundo da empresa.

EMILIO BLANCO | Texto
@EmilioBlanco10 | Twitter

A compra de Opel por parte de PSA
vai camiño de se converter nun novo
acerto de Carlos Tavares. O propio presidente executivo de Citroën-Peugeot
amosaba unha claridade pouco común
hai poucas semanas durante a presentación de resultados de 2016. Tavares
comentaba que hai mercados nos que
os clientes priorizan as marcas alemás
sobre as francesas. E non só se refería á
propia Alemaña. Opel matriculou o ano
pasado no mercado xermano 244.000
coches, un seis por cento máis. Pero a
outra marca que tamén adquire PSA
-Vauxhall- foi a segunda máis vendida
en 2016 en Gran Bretaña, con 250.000
vehículos. Vauxhall vendeu en solitario
no mercado británico 73.000 coches

máis que Peugeot, Citroën e DS xuntas.
É dicir, que PSA gaña nesta operación
empresarial unha cota de mercado moi
notable.
Ademais, coa compra de Opel/
Vauxhall, PSA gaña gama de vehículos. Peugeot xa ten algún SUV, ese segmento que crece día a día e que agora
mesmo é un dos preferidos dos clientes europeos. Pero Citroën está orfa de
todocamiños e na actualidade as marcas sen este tipo de vehículos perden
importantes opcións comerciais. Opel
dispón de SUV como o Mokka e o novo
Crossland X. Ambas son alternativas
interesantes para clientes que buscan
todocamiños con bo espazo a prezos
accesibles.
Está claro que o futuro non está escrito e todo pode ocorrer, pero teño para
min que dentro dun tempo poderemos
valorar con resultados tanxiblemente
positivos a compra de Opel por parte
de PSA. En todo caso, se non é así, non
terei reparo en recoñecer o meu erro.
Perdoen a inmodestia. Sería o primeiro.
Que bo é ter tantos amigos no mundo
da automoción e tan intelixentes. Evitan
que un se equivoque.

Porsche homenaxea a Walter Röhrl
"Xenio sobre rodas" é o nome dunha exposición no Museo Porsche de Zuffenhausen, que
rende homenaxe á lenda dos ralis, Walter Röhrl
(7 de marzo de 1947; Regensburg), no seu 70
aniversario. Ata o 14 de maio de 2017, exhibiranse no museo numerosos vehículos conducidos
polo gañador do Campionato do Mundo de
Ralis, o certame no que estableceu e cimentou a
súa reputación como o mellor e máis versátil piloto da súa época. A exposición céntrase na súa

colaboración con Porsche. Röhrl é embaixador
e piloto de probas do fabricante de vehículos
deportivos de Stuttgart dende 1993. Moi pronto, unha curva da pista de probas do Centro de
Desenvolvemento de Porsche en Weissach levará o seu nome.
O primeiro coche que tivo Röhrl foi un Porsche
356 B Coupé de 75 cabalos. Comprouno sen
motor, para aforrar cada centavo que podía.
En 1981, Porsche contratou a Röhrl, xa dobre

campión do mundo de ralis, como piloto oficial da marca.
Walter Röhrl é un dos poucos pilotos na historia do automobilismo que gañou carreiras do
campionato do mundo tanto en ralis coma noutras especialidades. Tamén triunfou en probas
dos certamesTransAm e IMSA, en subidas (Pikes
Peak) ou no Campionato Alemán de Turismos.
Na actualidade aínda continúa participando na
posta a punto dos Porsche.

Talleres

Sprint
Talleres
BASTON
MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23
Tfnos: 981 570 182/981 585 627
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

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

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

Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

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

La maquinaria más avanzada
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
baston@adgruporegueira.es
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Audi Q8 sport concept

Audi presentou outro concept car que amosa o potencial da futura gama Q8.
O Audi Q8 Sport Concept anticipa a visión que os enxeñeiros e os deseñadores de Audi teñen para o SUV dinámico e eficiente do mañá. Motor V6 3.0
TFSI con tecnoloxía mild hybrid, rendemento dun 8 cilindros co consumo
dun 4 cilindros. Incorpora un motor que rende 476cv.

Panda Natural Power

O Panda celebra o fito de 300.000 unidades de metano producidas dende 2006. Mostrouse co equipamento Lounge cunha carrozaría creada especificamente para a ocasión. Este dous cilindros de dobre alimentación
desenvolve 80cv e consome, no ciclo mixto, 4,5 litros de gasolina ou 3,1
kg de metano aos 100 km. Combina os procedementos MultiAir, Turbo e
Downsizing coas tecnoloxías específicas para a alimentación de metano.

Novo Honda Civic Type R

Entre as novidades de Honda estaba o novo Civic Type R, con motor Turbo
VTEC de 2.0 litros optimizado e perfeccionado, cunha potencia de 320cv.
A comercialización está prevista para o verán. A transmisión manual de 6
velocidades mellorouse aínda máis por medio dun sistema de control que
permite o perfecto sincronizado de marchas igualando o nivel de revolucións, que garante a estimulante conexión co condutor tan característica
do Type R.

FE Fuel Cell Concept

Hyundai presentou o futurista FE Fuel Cell Concept, que sinala á nova xeración de vehículos impulsados por hidróxeno. O vehículo está deseñado para
ter unha automomía de máis de 800 km entre cada repostaxe, tendo en
conta as limitadas infraestruturas de hidróxeno actuais. Algúns elementos
do FE Fuel Cell Concept influirán no modelo de SUV con pilas de combustible que sairá á venda en 2018.

Kia en Xenebra

Xenebra foi o debut europeo da nova berlina deportiva de 5 portas
Stinger e do novo Picanto. Tamén se presentaron dous novos Kia con tecnoloxías avanzadas de propulsión: o crossover Niro Híbrido Enchufable e
o Optima Sportswagon Híbrido Enchufable. En Europa, o Stinger estará
dispoñible cunha gama de 3 motores: un de gasolina turboalimentado
de 2,0 l (255cv), un 2,2 l turbodiésel (200cv) e un V6 biturbo de 3,3 l.
Este último rende 370cv. Estará dispoñible con tracción traseira ou con
tracción total.
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Maserati

Tras un 2016 onde se bateron todos os récords
con máis de 42.000 vehículos entregados, Maserati elixiu o Salón Internacional do Automóbil de Xenebra para a estrea do GranTurismo e
GranCabrio Sport Special Edition, así como un
show car do SUV Levante equipado con inéditos interiores en seda Ermenegildo Zegna de
cor beige.

Eclipse Cross

Este SUV cupé conxuga a nova linguaxe de deseño de Mitsubishi, ademais
de incorporar un gran número de prestacións novas ao segmento. O Eclipse Cross é un modelo estratéxico e global para Mitsubishi. As primeiras
unidades de produción comercializaranse en primeiro lugar en Europa, a
finais deste ano. Posteriormente lanzarase sucesivamente noutras zonas do
mundo. O Eclipse Cross suporá unha adición á gama existente e sumarase
ao ASX e ao Outlander, pero terá unha folla de ruta diferente.

Novo Captur

O Renault Captur mantén as chaves principais do seu éxito, como o bitón. A
oferta de personalización refórzase e propóñense 3 novas cores de carrozaría: Laranxa Atacama, Azul Océano e Negro Amatista (para a versión Initiale
Paris) así como unha nova cor de teito: o Gris Platino. Deste xeito ofrécense
14 combinacións diferentes que permiten que cada un personalice o seu
propio Captur. A marca vai aínda máis lonxe na diferenciación con 6 packs
de personalización interior de cores variadas e 3 packs exteriores.

Novo Ibiza

O novo Ibiza estrea a estrutura MQB A0, o que significa que aumenta a rixidez torsional nun 30%, ademais de mellorar o espazo dispoñible no interior
do coche. A este respecto, hai que dicir que este modelo gañou en todas
as súas cotas: medra o espazo para as pernas na fila traseira (35 mm), a
altura para a cabeza nos asentos dianteiros e traseiros (24 e 17 mm, respectivamente) e a anchura en ata 42 mm. Este incremento dimensional
é moi importante tendo en conta que se trata dun modelo con apenas 4
metros de lonxitude.

Novo Mazda

O novo CX-5 incide nos puntos fortes que fixeron deste modelo o Mazda de
maiores vendas en Europa. Se a versión anterior foi o primeiro modelo que
incorporou todas as tecnoloxías SKYACTIV, a nova xeración ten un carácter
Jinba Ittai máis evolucionado, en liña coa filosofía centrada no ser humano
de Mazda, que busca estender a todos os ocupantes esa sensación case
mítica de fusión entre o condutor e o vehículo. Por iso o habitáculo é agora máis sofisticado e intuitivo, ofrece un maior confort e unha ergonomía
avanzada. Incorpora unha avanzada pantalla Head Up Display que proxecta
información directamente sobre o parabrisas.
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Novo Suzuki Swift

O novo Swift representa un avance automobilístico dirixido a inspirar aos
condutores a través de conceptos como sucesión, evolución e innovación.
Conta co ADN do Swift á vez que adopta un estilismo completamente novo,
unha carrozaría extremadamente lixeira que mellora o seu comportamento e avanzadas tecnoloxías de seguridade. O resultado é un deseño europeo
complementado cun interior deportivo e funcional. As vendas comezarán
en abril.

Panamera Sport Turismo

Porsche amplía a familia Panamera coa incorporación dunha nova versión de
carrozaría. O Panamera Sport Turismo celebrou a súa estrea mundial en Xenebra,
onde se mostrou en cinco variantes diferentes: Panamera 4, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid e Panamera Turbo. O Sport Turismo, con ata
550cv de potencia, é máis versátil que calquera outro modelo da súa categoría.
Cun gran portón traseiro, un plano de carga baixo, un incremento de espazo no
maleteiro e o concepto de asentos “4+1”, o novo modelo Panamera ofrece a combinación perfecta para o uso diario e a máxima flexibilidade. O seu prezo comeza
en 109.000 euros (330cv).

DS7 Crossback

O DS7 Crossback é o primeiro automóbil que a firma gala presenta como
marca independente. O DS7 Crossback é un monovolume de 5 prazas que
queda encasillado no segmento dos todocamiños medianos de acordo cos
seus 4,58 metros de longo. A idea do fabricante é que presente batalla a outros vehículos Premium. Ten unha boa capacidade de maleteiro, 555 litros.

Estrea mundial para o Octavia RS 245 e o Scout

A popular gama Octavia foi a protagonista de Skoda en Xenebra. O modelo máis vendido
deste fabricante foi presentado por primeira vez tras pasar por profundas revisións. Dúas
variantes do Octavia celebraron a súa estrea mundial en Xenebra: o Octavia RS 245, con
245cv de potencia, é o máis rápido e poderoso da historia da compañía, e o Scout é un coche robusto e versátil, cun look todoterreo. Completa a gama o Octavia Laurin & Klement,
unha versión con exclusivos complementos, que tamén se presentou por primeira vez.

Novo Subaru XV

O novo Subaru XV debutou a nivel mundial en Xenebra. Dende o seu lanzamento, o modelo de acceso á gama SUV 4x4 de Subaru, foi o máis vendido da marca ano tras ano no noso mercado, con máis de 3.200 unidades
vendidas, 800 delas o ano pasado. Chegará a finais de 2017. O novo XV,
estreará a nova plataforma global de Subaru en Europa, e ofrecerá o mellor
da tecnoloxía do maior fabricante de automóbiles con tracción ás 4 rodas
do mundo en formato compacto.
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Tiguan Allspace

O Tiguan é o SUV de máis éxito fabricado en Alemaña. Volkswagen
continúa avanzando e estrea o novo Tiguan Allspace. Unha "lanzadera" con batallas máis longas en 110 mm e 215 mm de lonxitude exterior adicional, para máis pasaxeiros, máis equipaxe e máis
versatilidade. O Tiguan Allspace con 7 prazas opcionais celebrou a
súa estrea en Europa no Salón de Xenebra. O novo SUV é o eslabón
entre o coñecido Tiguan "clásico" e o Touareg. A marxe de potencias
do Allspace é de 150 a 240cv. O prezo básico en Alemaña será duns
30.000 euros. Lanzarase en Europa a mediados de setembro.

Toyota en Xenebra

Toyota presentouse no Salón de Xenebra con tres primicias mundiais: o Yaris 2017, o Yaris
GRMN e o i-TRIL (na foto).
Por primeira vez, os cambios introducidos no Yaris serán adoptados directamente no seu
homólogo, o Vitz, fabricado en Xapón. Esta circunstancia, xunto ao feito de que o deseño
sexa froito do Centro Europeo de Deseño ED2 de Toyota (Niza), reflicte a importancia que
o fabricante outorga ao seu público europeo.
A visión da mobilidade urbana reflíctese no prototipo i-TRIL, un eléctrico de 4 rodas e
configuración de asentos '1+2' con capacidade de condución autónoma e tecnoloxía de
inclinación activa Active Lean como o i-ROAD, o eléctrico ultracompacto xa en uso en
Francia e Xapón.

Volkswagen Arteon

O Volkswagen Arteon é unha berlina de corte cupé, con cinco portas e
cinco prazas, que acaba de ser presentada no Salón de Xenebra. Sitúase
por encima do Passat, non só no relativo ao tamaño (mide 4.862 mm de
lonxitude), senón en pretensións, xa que ofrece un aspecto deportivo á vez
que incorpora un toque Premium.
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Escort
O primeiro da familia
Ford Europa

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Forma parte da nosa memoria visual colectiva porque
é un deses modelos míticos
que a todas e todos nos tocou
de preto. E segue circulando! O
Ford Escort deixou de producirse no ano 2000 logo dunha
frutífera traxectoria de 33 anos
que, de continuar, cumpriría 50
o vindeiro 2018. Foi un éxito comercial da casa norteamericana, que sumou, 20 millóns de
unidades producidas, e un éxito na competición. Fabricouse
no Reino Unido, Alemaña,
Bélxica, España, Polonia, India,
Arxentina, México, Brasil e
Estados Unidos e conseguiu
o galardón de coche do ano
en Europa en 1981 e 1982.
Acomódense no asento e axusten o Retro-Visor que iniciamos
viaxe!

Primoxénito de Ford Europa
Na segunda metade da década dos 60, a Ford de Inglaterra
precisaba un sucesor para o
Anglia e decidiu sumar esforzos coas fábricas alemás, ata
entón independentes, para
realizar un proxecto conxunto
no que resultou ser o primeiro
coche “mundial” da marca. En
novembro de 1967 comezaron a produción en Halewood
e en Colonia para presentar ao

ano seguinte o modelo Escort
(“acompañante”en inglés) baixo
o lema publicitario “o automóbil pequeno que non é tan así”.
Tiña unha liña compacta, trazos
simples e lixeiramente redondeados, coas luces dianteiras circulares nas primeiras versións e
rectangulares en modelos posteriores. Primeiro chegaron
os sedáns de dúas portas con
tracción traseira, catro cambios
e motor de 45cv e 52cv e 64cv
na versións GT. A dirección de
piñón e a cremalleira era unha
innovación na marca e as suspensións seguiron o concepto
de McPherson adiante.

Segunda, terceira e cuarta
xeración
En 1975 a casa norteamericana lanza a primeira renovación do Escort: a MK2, con
melloras na condución, no espazo interior, na ergonomía e visibilidade. A variante Ghia tiña
un motor 1.6 litros de 84cv e a
versión máis deportiva montaba un propulsor de árbore de leva á cabeza, de 95cv,
con asentos dianteiros Recaro.
Despois lanzouse a versión
1600, RS 2000 e a RS 1800, o modelo que gañou o Campionato
Mundial de Rali en 1968, 1969
e 1979. En 1980 chega a terceira xeración, coñecida como
Mark III e destacada pola suspensión traseira independente

McPherson, igual ca na dianteira. O novo modelo incluíu
versións de tres e cinco portas, furgón e os deportivos XR3
(de 1.6 litros, que desenvolvía
96cv e alcanzaba os 180km/h)
e o RS 1600i (o primeiro Escort
con inxección Bosch K-Jetronic
de cinco velocidades e 115cv.
Amais tiña rodas de 15 polgadas e dobre alerón traseiro). A
década dos 80 serviu para ir coñecendo novidades dentro da
saga Escort: o Cabriolet en 1982,
o Orion un ano despois, a incorporación do diésel en 1985 e o
ABS no 86. Ademais, en 1986 a
marca creou a alianza empresarial Autolatina pola que todas
as versións do mercado suramericano pasaron a equiparse
con motores Audi. A carrozaría
da cuarta xeración de 1990, de
maiores dimensións, serviu de
base para o Escort RS Cosworth.

Un modelo de competición
O primeiro Escort en levar as siglas RS foi o 1600, en
1970, apadriñado polo británico Graham Hill, dúas veces
Campión do Mundo de Fórmula
1. Cun motor BDA, desenvolvido por Cosworth no Reino
Unido sobre un Ford Kent, entregaba 120cv con só 1.6 litros
de cilindrada, e foi un dos primeiros motores de produción
en masa en equipar dobre árbore de levas e catro válvulas

por cilindro. Pero nada tiña que
ver coas versións que viñeron
despois. Esta versión sentou os
cimentos da frutífera colaboración de décadas de Cosworth e
Ford, fundamental para a existencia dos compactos deportivos como hoxe os coñecemos.
O RS1600 foi un éxito absoluto na competición e, amais, era
accesible e desexable pola mocidade. Aos seus triunfos seguíronlle o RS2000 e RS1800,

Catro
xeracións e 20
millóns de unidades
producidas
que gañou o campionato do
mundo de Construtores no
Mundial de Ralis de 1979 e os
títulos de pilotos de 1979 con
Bjorn Waldegard e de 1981 con
Ari Vatanen. Os anos oitenta foron importantes na evolución
técnica da saga RS e na colleita de premios como o Mundial
e o Europeo de Turismos co
Sierra RS500 en 1987 e 1988.
O RS Turno que a casa americana lanzou en 1985, montaba
un motor 1.6 turbo e inxección
de combustible de 134cv de potencia, grazas a un turbo Garret
T3, un nivel desmesurado para
a época, reservado a deportivos impoñentes e potentes

Escort RS Cosworth
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berlinas. Desde entón, Ford
nunca abandonou o turbo
nas súas versións RS.

RS Cosworth
Na década dos 90 chegou
un dos mellores deportivos
Ford de todos os tempos, o RS
Cosworth, equipado cun propulsorYB turboalimentado de
catro cilindros cuxo bloque orixinal (un motor chamado Ford
Pinto) databa de 1970, reforzado ata niveis extremos e destinado a soportar os rigores da
competición sen lamentarse,
chegando a desenvolver preto de 560cv no punto álxido
da carreira. Esteticamente, xa
forma parte da memoria colectiva o seu alerón traseiro
de dimensións considerables,
que foi imitado en incontables ocasións. Gañou o Rali de
Montecarlo en 1994 e serviu

de inspiración para o posterior
Escort World Rali Car de 1997
e 1998. De feito, en 1997 coas
cores de Repsol debutou con
Carlos Sainz ao volante xunto a Armin Schwarz como
compañeiro de equipo. En
Montecarlo conseguiu un segundo posto e comezou a loita
por un título que non chegou
xa que só puido ser terceiro
detrás de McRae e o campión
Tommi Makkinen. Con todo
gañou en Indonesia e Grecia.
A última vitoria do Escort WR
chegou en Indonesia en 1997
con Sainz e Luis Moya. Moitas
voces expertas coinciden ao
sinalar que o seu verdadeiro
mérito foi adiantarse case 20
anos á xeralización dun compacto deportivo de verdadeiras altas prestacións, con
motor turbo e tracción total.
Só se construíron 2.500 unidades do modelo orixinal.

Todo un clásico
■ MIGUEL CUMBRAOS

Falar do Ford Escort é falar sobre todo
de ralis aínda que o modelo tamén se
usara para competicións en pista ou
subidas de montaña, entre outras modalidades. Todos os seus modelos: MK,

A firma americana cumpre
en 2017 os seus primeiros setenta anos de presenza no vello continente,
onde desembarcou no ano
1967, tras a fusión de Ford
Inglaterra e Ford Alemaña.
Naquel momento, a marca precisaba unha rede
comercial máis eficiente que cubrira o mercado
globalmente pensando en
clientes de decenas de países. Con esa idea naceu o
Escort, que deron a coñecer
como un sedán compacto
de tracción traseira que
combinaba a practicidade
e elegancia dunha berlina
coa compoñente dinámica
dos coches da marca. Logo
foron chegando máis modelos: o Capri en 1969, o
gran Taunus en 1970 ou o
Fiesta en 1976, fabricado
na factoría de Almusafes

RS, WRC, XR3 competiron en maior ou
menor medida e seguen sendo utilizados. Para botón de mostra o singular
“Solo Escort”, que todos os meses de
marzo ten lugar na localidade asturiana de Cornellana, onde se citan nunha

en Valencia, e que supuxo
unha revolución coroándose como líder de vendas en
numerosos países. En 1982
chegaría o Sierra e os modelos foron gañando en
atractivo, incrementando o
equipamento tecnolóxico
e acadando premios a nivel internacional. É o caso
do Ford Scorpio, a berlina
máis grande da marca naquela época que se fixo co
título “Coche do ano” en
1986. Os 90 foron os anos
da modernización con liñas
máis redondeadas co cupé
Probe, a berlina Mondeo
ou o monovolume Galaxy
como exemplos significativos. Na última década do
século XX, lanzouse o New
Edge, unha liña vangardista que tivo no Ford Ka
e no Focus a súa máxima
expresión.
Escort Segunda generación

espectacular proba de velocidade tan só
modelos da marca americana. Vehículo
espectacular como poucos, que foi pilotado por infinidade de pilotos e cunha
enorme lista de triunfos. Estas imaxes
valen máis ca mil palabras.
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Modelos emblemáticos do exército español e dos EEUU

Vehículos nas trincheiras

■ ROCÍO PEREIRA | Texto
■ ARQUIVO SPRINT MOTOR | Fotos

Poñendo por diante o noso
rexeitamento á guerra que
só causa dor e sufrimento e
atenta contra os dereitos humanos fundamentais, imos
achegarnos nesta reportaxe
a algúns dos modelos ao servizo dos exércitos estadounidense e español. A primeira
Guerra Mundial (1914-1918)
evidenciou que nas contendas mecanizadas non cabían
os cabalos nin as mulas; na
mobilidade residía a clave da
vitoria. Precisábase rapidez e
eficiencia. Gañar ou perder
calquera tipo de terreo veríase influído polo feito de
dispoñer dun coche capaz
de transportar unha mensaxe, aos militares ou unha
arma pesada nos momentos
cruciais da batalla. A experiencia dos militares norteamericanos nos campos de
Francia cubertos de lodo
serviron para aprender que
as motocicletas non eran

válidas para este cometido
pola súa vulnerabilidade.

Jeep
Nas décadas de 1920 e
1930 o Ministerio de Defensa
dos EEUU experimentou con
diversos tipos de medios de
transporte. Finalmente, tras
un longo proceso de busca e investigación, en 1940
American Bantam Car presentou o Jeep cun motor
Go Devil de catro cilindros e
2.2 litros e sesenta cabalos.
Willys-Overland e Ford fabricaron 640.000 unidades

para rematar co fascismo.
Así, Jeep quedou unido
para sempre á historia da
Segunda Guerra Mundial
por ter participado en todas
as campañas como vehículo
artillado, de recoñecemento, ambulancia, camioneta
ou transportes.

Humvee
Foi o sucesor natural do
Jeep no exército norteamericano e soubo combinar a
vida militar coa vida civil.
Fronte á lixeireza e sinxeleza do seu antecesor, o

Hummer chegou con maior
tamaño e máis sofisticación.
Naceu dun concurso convocado polas forzas armadas estadounidenses que
gañou AM General, filial de
LTV Aerosapce and Defense
Company, tras fabricar once
prototipos. O gañador foi o
HMMWV (High mobility multi-propose wheeled vehicle:
vehículo con rodas multiuso
de grande mobilidade) coñecido como Humvee. Con
máis de 2,15 metros de ancho e 5 de longo destacaba
pola calidade todoterreo e
pola carrozaría fabricada en
kevlar para que non superara as dúas toneladas de peso.
O seu motor diésel GM rendía só 150cv aínda que tiña
un par motor a baixas revolucións, caixa de cambios
automática de tres velocidades con ponte curta e longa
e posición de punto morto.
Cun ángulo de ataque de
72º, podía superar pendentes do 60% e pasar por calquera lugar, por complicado
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que fose e foi mellorando,
aumentando a distancia
do chan e rebaixando peso
na procura de maior efectividade. Fíxose popular
en todo o mundo cando a
CNN retransmitiu en directo
a Guerra do Golfo e a cidadanía estadounidense viu
desde as súas casas a derrota de Sadam Hussein a
man dos soldados a bordo
de enormes vehículos. Para
a casa AM General este foi
un momento clave e empezou a pensar no uso civil do
modelo.

A versión de rúa
En 1992 preséntase no
mercado o Hummer cos
accesorios necesarios para
circular polas estradas: intermitentes, cintos de seguridade,
parachoques
e carrozaría de aceiro. O
éxito chegou deseguido:
moitas empresas elixírono
como coche de traballo e
deportistas famosos e estrelas do cinema fixéronse
con un e serviron de escaparate promocional. E isto,
tendo en conta as súas limitacións, xa que non superaba os 120km/h, a carrozaría
eludía todo elemento de
aerodinamismo, a habitabilidade case non existía
pola presenza dun enorme
túnel de transmisión, non
entra en moitos estacionamentos e mesmo en determinadas rúas estreitas. Con
todo, triunfou como emblema do espírito norteamericano. A marca púxolle
punto final á súa historia
no ano 2009 por mor da
crise internacional que lle
afectou e non foi quen de
afrontar. O seu sucesor no

exército estadounidense é o
Oshkosh de motor híbrido.

Cemiterios militares
Unha vez comezada a
guerra, o seu final é sempre
desexable. Cando isto ocorre algúns dos vehículos
son “xubilados” para adquirir outros máis modernos e
avanzados. Tristemente, no
mundo abundan cemiterios
militares cheos de exemplares obsoletos. Amais en
zonas castigadas por conflitos bélicos quedaron tanques e equipamento militar
abandonados á súa sorte. A
Guerra de Independencia
de Eritrea, ao longo de tres

O abandono
dos vehículos tras
o fin da guerra foi
creando cemiterios
por todo o mundo
décadas, deixou un enorme
cemiterio con tanques, blindados lixeiros, camións e ata
aeronaves case todo de orixe soviética. En Kharkov,
Ucrania, nun espazo apocalíptico repousan miles de
carros de combate dos anos
60 e 70. En Tucson, Arizona,
está o maior cemiterio de
avións militares do mundo
con 4.400 bombardeiros,
avións de carga, de transporte, cazabombardeiros e
helicópteros de combate. E
en Kabul Afganistán estás
as “bestas”, carros de combate soviéticos que deixou
a URSS en 1989, dos que
aínda funcionan algúns
grazas ao uso de pezas
recicladas.

A familia do exército español
• Nissan Patrol.

Foi elixido polo exército en 1998 cun contrato de cinco anos e 500 vehículos que,
posteriormente, foron moitos máis. Os primeiros levaban a denominación MC-4
(Militar Corto 4 cilindros) e asentábanse nun chasis de batalla curta de 4,10 metros de longo, tipo pick-up. O motor de catro cilindros atmosférico de 82cv tiña
unha caixa de cambios de cinco velocidades e diferenciábase do modelo civil no
parabrisas, abatible ou en dúas metades para inserir o canón sen retroceso, amais
doutros accesorios e especificacións da OTAN.

• Santana Aníbal.

Substituto do Patrol, fabricábase na factoría Santana de Linares, en Xaén, que
cesou a súa actividade en 2011 aínda que a maioría das unidades subministradas
(2000) mantéñense en activo. Cun motor de 125cv e un peso de 1.975kg desenvólvese en calquera terreo e afronta un ángulo de ataque de 60 graos e unha
profundidade de vadeo de 75 centímetros. Ofrecía versión carrozada ou con teito
de lona e era empregado como vehículo lixeiro básico do Exército, con función de
transmisións ou como dotación da Policía Militar.

• Mowag Piranha.

Vehículo blindado de combate polivalente que se emprega para transporte de
tropas, vehículo de mando, de apoio en lume e para uso policial. Fabricado pola
empresa suíza Mowag, xa pasou por catro xeracións e está ao servizo de numerosas forzas armadas de todo o mundo. Está dispoñible en 4x4, 6x6,8x8 e 10x10
con diferentes variantes, graos de protección e tipos de torres.

• URO VAMTAC

Vehículo de alta mobilidade táctica, é probablemente un dos máis populares dos
que ten en servizo o Exército de Terra grazas, entre outras cousas, á súa presenza
no cine e na televisión por ter estado en servizo en Irak e Afganistán. Ofrece gran
capacidade de carga (ata 2.500kg) e velocidade de desprazamento de 135km/h
con ampla capacidade de vadeo e unha autonomía de 600 quilómetros. Fabricado
en Santiago a empresa Urovesa, especializada en automóbiles de grande tonelaxe, con tecnoloxía e sistemas desenvolvidos en España cunha produción de máis
de cincuenta versións distintas cun total de 4.000 unidades. A metade serven
no Exército de Terra exportándose a países como Marrocos, Bélxica ou Portugal.
A súa versatilidade faino útil para o transporte de pasaxeiros, a exploración, a
ambulancia ou a plataforma lanza-mísiles.

• Iveco LMV.

Vehículo polivalente lixeiro 4x4 desenvolvido pola empresa italiana IVECO que ten
prestado servizo en varios países salvando a vida de moitos soldados destinados
a lugares tan conflitivos como Afganistán ou o Líbano. Pode ser equipado con
diferentes paquetes modulares de blindaxes segundo o tipo de misión que vaia
a realizarse, adaptándose ás necesidades de protección do persoal, e conta coa
grande baza de protexer contra as minas que fixeron tan coñecidas os talibáns.
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Aparcar deixará de ser unha preocupación

Solucións intelixentes de aparcamento
■ HUGO S. TORRÓN | Texto
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Un dos maiores quebradeiros de cabeza dos condutores
é o de buscar e estacionar o vehículo. Parece que este problema ten os días contados grazas
ás novas tecnoloxías aplicadas
ao automóbil intelixente e aos
smart-parking.
O fabricante alemán Bosch
quere aproveitar todas as
oportunidades que lle brinda
un mercado completamente novidoso, ofrecendo tecnoloxías e servizos que faciliten
o aparcamento. O provedor
mundial en tecnoloxía e servizos ten en conta a ardua tarefa
que supón para os condutores
buscar unha praza libre de estacionamento. Un 30% do volume do tráfico no centro das
cidades é causado por vehículos buscando aparcamento, necesitándose un promedio duns
vinte minutos para atopar unha
praza libre. Para facer fronte a
esta situación, esta marca tecnolóxica está desenvolvendo
solucións intelixentes baseadas na conectividade, capaces
de simplificar a procura de prazas libres, ao utilizar aplicacións
baseadas na“nube”para aforrar
tempo e reducir o estrés.
“O punto de partida da mobilidade do futuro comeza
co smart-parking”, asegurou
Lorenzo Jiménez, responsable
de marketing Mobility Solutions
de Bosch España, durante un
encontro coa prensa

Diversas axudas para aparcar
Segundo un estudo da compañía de seguros Allianz, os
accidentes ao aparcar e manobrar representan o 40% de
todos os accidentes causados
por colisión. Un xeito de axudar
ao condutor nas manobras de
aparcamento é a de automatizar gradualmente o proceso de
estacionamento ata conseguir
que o vehículo aparque de xeito completamente autónomo.
- Asistente de aparcamento, “Park Assist”: o condutor

estaciona en poucos segundos e sen estrés algún na praza. Ao pasar o automóbil xunto
a un oco de aparcamento, un
sensor de ultrasóns, situado no
lateral do parachoques dianteiro, mide o tamaño do mesmo. Se o sensor detecta un
aparcamento lonxitudinal ou
transversal apropiado, o condutor recibe inmediatamente un sinal. Ao activar o botón
do asistente, o sistema calcula
en décimas de segundo a mellor traxectoria para aparcar, as
manobras necesarias e o número de movementos. O sistema
asume o control da dirección,
mentres que o piloto só ten que
acelerar e frear suavemente. O
condutor pode interromper a
manobra con tan só agarrar o
volante. Ademais, o asistente
axuda a saír do aparcamento,
manobrando o coche á posición correcta para poder saír
rapidamente e de forma segura. O condutor observa o tráfi-

A mobilidade
do futuro empeza
polo aparcamento
automatizado e
conectado
co e acelera ou frea segundo as
indicacións do sistema.
- Sistema de cámara traseira marcha atrás: axuda ao condutor nas manobras marcha
atrás. A imaxe da cámara reflíctese na pantalla do salpicadeiro e mostra a área xusto detrás
do vehículo. Este “terceiro ollo”
actívase automaticamente ao
poñer a marcha atrás. O condutor pode ver en tempo real se o
camiño está libre. Como a cámara non pode mostrar a área
das esquinas do vehículo, nin
tampouco a distancia exacta
ata os obstáculos, Bosch combina a tecnoloxía de cámara co
sistema de axuda ao aparcamento baseado en sensores de
ultrasóns. Ambas tecnoloxías se
complementan perfectamente. As distancias medidas polos

sensores de ultrasóns móstranse na imaxe da cámara, por
exemplo, a través de barras de
cores. Dese xeito, o condutor
dispón de toda a información
relevante nunha soa imaxe.
- Sistema multi-cámara: Catro
cámaras de curto alcance instaladas no vehículo proporcionan aos condutores unha boa
visión integral mentres aparcan. Cunha apertura de 190
graos cada unha, captan toda a
contorna do vehículo. Grazas a
unha tecnoloxía especial de visualización, a pantalla no salpicadeiro proporciona imaxes en
3D sen ningunha distorsión. Os
condutores son libres de elixir
calquera perspectiva que desexen para que poidan ver ata
pequenos obstáculos na área
de estacionamento.
- Freada de urxencia en manobras: os sensores de ultrasóns
monitorizan permanentemente, ata unha velocidade de dez
quilómetros por hora, a contorna ao redor do vehículo, detectando os obstáculos e obxectos
en movemento ata unha distancia de catro metros. Se hai
risco de colisión, avisan ao condutor, e se este non reacciona,
intervén activamente mediante
unha freada de urxencia.

Aparcar xa non será un
problema
No seu camiño cara ao aparcamento completamente automatizado e libre de colisións,
Bosch lanzou ao mercado, en
2015, o “Remote park assist”,
sistema polo cal o condutor

pode aparcar o coche dende o
seu móbil. Ademais, a empresa
está desenvolvendo o “Home
Zone park assist”. A introdución
no mercado está prevista para
o ano 2019.
- “Remote park assist”: o vehículo aparca por si mesmo
como por arte de maxia. Todo
o que o condutor ten que facer é presionar e manter pulsado un botón na súa chave ou
smartphone para que o coche
manobre automaticamente
na praza do aparcadoiro previamente detectada e medida
polos sensores de ultrasóns.
O condutor é responsable da
manobra de aparcamento. En
canto solte o botón, o sistema
de asistencia detén inmediatamente a manobra.
- “Home Zone park assist”:
Esta función está deseñada
para manobras recurrentes de
aparcamento (por exemplo, estacionar nun garaxe privado). O
sistema faise cargo desta manobra, incluíndo o achegamento (ata cen metros) á praza de
correspondente. O condutor
unicamente ten que ensinarlle
ao sistema a manobra unha soa
vez nunha simulación e logo
gardala. Logo disto, o coche
aparcará autonomamente no
estacionamiento preestablecido. Os condutores supervisan
o sistema dende o asento do
piloto ou dende o exterior do
vehículo, onde poden utilizar
un smartphone para o control.
O coche utiliza doce sensores
de ultrasóns e unha cámara de
vídeo estéreo. Si os sensores detectan un obstáculo estático
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descoñecido, como, por exemplo, un cubo de lixo no camiño,
o vehículo frea automaticamente. Se o obstáculo se pode
esquivar desviándose lixeiramente da ruta preestablecida,
o vehícuo o sorteará por si só.

A interconexión é a chave
Para Bosch, o aparcamento
automatizado comeza no propio vehículo, pero vai moito
máis aló. No noso país necesítase un promedio de ata vinte minutos para atopar unha
praza libre de aparcamento, o
que leva aparellado un maior
consumo e máis emisións
contaminantes.
O fabricante xermano reduce a procura de estacionamento de dous xeitos. En primeiro
lugar, mediante sensores especiais de ocupación en prazas de

aparcamentos de superficie ou
en garaxes (públicos ou privados) que detectan e informan
ao condutor sobre as prazas dispoñibles. E, en segundo lugar,
a través dos propios sensores
de ultrasóns, empregándoos
na procura de aparcamento
nas rúas e conectándoos coa
“nube”.
- Xestión activa das prazas de
aparcamento: fai que sexa máis
fácil para os condutores atopar
unha praza libre de aparcamento e, á vez, axuda aos xestores
de parkings a optimizar a capacidade do seu establecemento. Os sensores especiais de
ocupación instalados no pavimento indican se unha praza
está libre ou ocupada. Os sensores transmiten esta información de forma inalámbrica a un
servidor, onde os datos incorpóranse a un mapa dixital en

tempo real. Os condutores poden acceder a este mapa a través dos seus smartphones ou
de Internet, o que lles permite
localizar unha praza dispoñible
e dirixirse cara a ela.
- “Automated valet parking”:
é unha función de Bosch que
non só alivia aos condutores
de ter que buscar unha praza
de aparcamento, senón que
tamén permite que o vehículo aparque autónomamente.
O condutor simplemente deixa
o seu vehículo na entrada dun
parking e, mediante unha aplicación para smartphone, ordénalle ao coche que atope unha
praza para aparcar. De igual
forma, indícalle ao coche que
regrese ao momento de entrega. O aparcamento totalmente automatizado requirirá
unha infraestrutura de parking
intelixente, sensores a bordo
dos vehículos e conectividade.
O coche e o aparcamento comunícanse entre si: os sensores no pavimento identifican
onde se atopan as prazas libres
e transmiten esta información
ao automóbil. Este fabricante
está desenvolvendo todos os
compoñentes necesarios para
o estacionamento totalmente
automatizado e prevé a súa introdución antes do ano 2020.
Os obstáculos legais para a súa
introdución son máis doados
de superar que os da condución autónoma, especialmente

os relativos aos requisitos para a
matriculación do vehículo.
- Aparcadoiro baseado na
comunidade: En moitas zonas
residenciais e do centro da cidade, as prazas de aparcamento na rúa son un ben escaso.
O aparcamento comunitario
da marca xermana fai que a
procura de estacionamento
sexa unha operación doada.
Utilizando os sensores de ultrasóns do sistema de axuda ao
aparcamento, os coches identifican e miden os ocos entre os
vehículos aparcados, a medida
que circula xunto a eles. A información rexistrada transmítese
a través da unidade de control
de conectividade á “Bosch IoT
Cloud”, onde se xera un mapa
dixitalizado das rúas. Utilizando
o procesamento intelixente da
información, Bosch corrobora
os datos a transmitir a modo de
predición da situación do estacionamento. Os condutores poden acceder ao mapa dixital en
tempo real a través de Internet
ou do sistema de navegación,
permitíndolles desprazarse cara
a unha praza libre. Cantos máis
vehículos participen no sistema de aparcamento baseado
na comunidade, máis detallado e actualizado será o mapa
correspondente. Segundo as
previsións, este sistema comercializarase para todos os
condutores, como moi tarde,
en 2018.

Futuro
Integración Intelixente da man da NASA

Ford Autolivery

O SAM é unha peza chave na estratexia de Nissan para a Integración Intelixente
entre os vehículos e a súa contorna. Traducido como Mobilidade Intelixente
Constante, ou "SAM" polas súas siglas en inglés, este sistema vangardista desenvolvido a partir de tecnoloxía da NASA conecta a Intelixencia Artificial (IA)
integrada no coche coa actuación das persoas. Noutras palabras, a columna
vertebral do SAM combina máquinas e humanos para axudar aos vehículos
autónomos a tomar decisións en situacións impredicibles, por exemplo unhas obras na estrada.

O innovador concepto "Autolivery", desenvolvido por un equipo de empregados de Ford para o desafío Last Mile Mobility Challenge da compañía,
imaxina o uso conxunto de furgonetas eléctricas de condución autónoma
combinadas con drons para recoller e entregar mercancías e paquetes en
zonas urbanas.
As furgonetas de condución autónoma poderían transportar de xeito rápido e eficiente todo tipo de envíos, dende comestibles ata subministracións
médicas urxentes, e os drons poderían, potencialmente, percorrer por aire
o último treito do percorrido para alcanzar zonas inaccesibles por coche,
como a azotea dun edificio, ou áreas nas que estacionar resultaría difícil,
pouco práctico ou pouco seguro.
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Motocrós
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rxtrem – Forcarei I
Supe
l
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o
Trofe
2 de abril
Cto. España de Enduro – Valdecaballeros
2 de abril
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6-9 de abril
III Rali Terras de Navarra
7-8 de abril
Cto. Mundo X-trial – Francia
7 de abril
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14-16 de abril
Cto. Galego Motocrós – Taboexa
16 de abril
Cto. Galego de Quadcros – Taboexa
16 de abril
Cto. España Minivelocidade – Sevilla
16 de abril
Cto. Mundo Enduro -Puerto Lumbreras
21-23 de abril
Copa Galega de Trial Infantil – Arteixo
22 de abril
I Ralimix – Meira
22-23 de abril
V Rali Lamprea
22-23 de abril
22-23 de abril
22-23 de abril
23 de abril
23 de abril
23 de abril
23 de abril
27-30 de abril
28-30 de abril
29-30 de abril
29-30 de abril
29-30 de abril
29-30 de abril
30 de abril

PAÍS
España
España
España
España
Francia
España
Francia
China
Argentina
España
España
EEUU
España
España
España
Bahrein
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
España
Argentina
Rusia
España
España
España
España
España

BREVES
❱❱
Mercedes chamará
a revisión a arredor dun millón
de vehículos da marca en todo o
mundo logo de rexistrarse 51 casos nos que se ocasionou un lume
no vehículo. Do total dun millón
de vehículos que revisará en todo
o mundo, 307.629 unidades concéntranse no mercado estadounidense. Polo momento, a firma

non comunicou o resto de países
nos que terá que levar a cabo esta
mesma acción.
❱❱
A aplicación para reservar taxi Mytaxi anunciou o seu
lanzamento en Londres, trala súa
implantación definitiva en Irlanda
a semana pasada. os usuarios de
mytaxi en España e todos os usuarios da aplicación en Europa pode-

rán reservar e pagar un dos taxis
londinenses con tan só un clic.
❱❱
O vicepresidente de
Produción de Renault España, José
Vicente de los Mozos, explicou que
a viabilidade das plantas de produción de automóbiles no noso
país pasa por contar cun mercado interno potente e afirmou que
para iso é necesario un plan de

rexuvenecemento do parque.
❱❱
Volkswagen e Tata
asinaron un principio de acordo
para explorar unha colaboración
estratéxica a longo prazo en relación co desenvolvemento conxunto de compoñentes para vehículos
e tamén de posibles prototipos de
automóbiles.
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Un aniversario “Driven by Emotion”
Ao longo de todo este ano, máis de 60 países celebrarán
eventos que permitirán aos clientes e aos apaixonados
de Ferrari vivir experiencias únicas inspiradas no concepto “Driven by Emotion”, é dicir esa mesma filosofía que
sempre constituíu un dos alicerces básicos da historia
do fabricante italiano. “Driven by Emotion” é un tributo
á importancia que o Cavallino Rampante deu ás emocións nestes 70 anos. Emocións relacionadas coa condución, que para a marca deben ser sempre apaixonantes
e satisfactorias. Emocións relacionadas
c o
estilo, que no caso de Ferrari é
universalmente apreciado e
recoñecido en todo o mundo. Emocións relacionadas coa innovación,

sinónimo de solucións técnicas pioneiras capaces de
sorprender e asombrar en cada nova creación que sae
de Maranello.
As celebracións comezaron este mes, empezando pola
zona de Australasia. En cada etapa estará presente o vehículo, símbolo do 70 aniversario, LaFerrari Aperta.
Os festexos terán o seu momento cume durante a fin de
semana do 9 e 10 de setembro, en Maranello, e veranse
acompañados por outras iniciativas que renden homenaxe á historia do Cavallino Rampante. Entre elas, exposicións dedicadas e a primeira “Cavalcade Classiche”.
Para acompañar os eventos que terán lugar ao longo do
ano e para relatar os momentos e os personaxes que marcaron a historia da empresa, creouse unha páxina web
específica www.ferrari70.com
LaFerrari Aperta, á dereita da foto,
é a icona do 70 aniversario
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XXIII Rali do Cocido

Víctor Senra, amo e señor
■ UNHA CRÓNICA DE MIGUEL CUMBRAOS ■ FOTOS: TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ

Lalín viviu un “Cocido”
especial. Pasaba un exame para optar ao nacional
de asfalto, co que iso pode
O treito espectáculo do
venres pola noite nas rúas lalinenses tiveron o único líder
que non foi o gañador final.
Scratch para Caamaño, que
xa cedeu a cabeza no paso inicial por A Estrada-Silleda, que
abría as hostilidades da xornada do sábado. Colléuna Senra,
que aos poucos foi abrindo
oco para chegar como brillante vencedor a Lalín, pese
a un trompo pola tarde no
primeiro paso por Rodeiro. O
líder inicial, que se mantivo segundo durante boa parte do
día, tivo que ceder dita posición tras unha picada no bucle
vespertino, rematando terceiro. Correndo como é habitual,
e sabedor das súas opcións,
Meira estivo ao quite para facerse coa “medalla de prata”.
Condicións difíciles para levar un Porsche, polo que Iago
Silva tomóuno con calma, rematando cuarto, pero en terra de ninguén. Gran carreira
do local Méndez que, alugando para a ocasión o Polo de
ARVidal, foi quinto, liderando
a opción Top Ten Pirelli. A lista dos dez primeiros foi completada por David González
(Skoda S2000), Macías (Subaru
Impreza), José Manuel Lista
(Lancer EVO IX), Tino Iglesias
(Ford Fiesta R2) e Jorge Pérez
(Clio R3).
Nas restantes copas de
promoción houbo sabor coruñés. Despois dos abandonos de Cagiao e Souto e
os problemas de Gabeiras,
Berdomás liderou co seu C2
o Volante FGA. E na variante
AMF, o embrague traicionou a
Jacobo Segade, que entregou
a primeira praza ao 206 XS de
García Naya.

supor. Pero no eido deportivo era un rali do galego coa
presenza estelar de Joan
Vinyes e o seu Swift R+. E

como acontecera na manga inicial, disputada no asfalto coruñés, Víctor Senra
deu ao seu Fiesta R5 un

novo triunfo. Dous de dous
para o de Dumbría que vai
cumprindo os prognósticos
no presente exercicio.

Doado triunfo de Víctor Senra e David Vázquez no Cocido 2017

Correndo e aproveitando as circunstancias Meira foi segundo
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XXIII Rali do Cocido
Clasificación Xeral
Posto

Piloto

Vehículo

1

VÍCTOR M. SENRA

Ford Fiesta R5

2

ALBERTO MEIRA

Mitsubishi Lancer Evo X

3

IAGO CAAMAÑO

Ford Fiesta R5

4

IAGO SILVA

Porsche 911 GT3 Rallye

5

ÁLVARO MÉNDEZ

Volkswagen Polo N1

6

DAVID GONZÁLEZ

Skoda Fabia S2000

7

FÉLIX MACÍAS

Subaru Impreza WRX

8

JOSÉ M. LISTA

Mitsubishi Lancer Evo IX

9

CELESTINO IGLESIAS

Ford Fiesta R2

10

JORGE PÉREZ

Renault Clio R3

* Ata 44 clasificados

Líder inicial, Caamaño veu como unha picada o mandaba ao terceiro posto

En terra de ninguén Silva levou o Porsche ao cuarto lugar final
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Méndez foi un brillante profeta na casa: quinto e primeiro na Top Ten co Polo alquilado a ARV.

O Volante FGA foi finalmente para Berdomás

O ferrolán Rubén García Naya liderou a opción Pirelli AMF
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Cunetas do Deza e do Trasdeza
Meteoroloxía moi adversa durante os dous días de competición. Chuvia, frío, vento e incluso neve, como se preveía,
ainda que o sol tamén saiu durante o desenvolvemento da
carreira. Isto deixou os treitos moi delicados, sucios e cheos
de trampas, ocasionando non poucos trompos e saídas de
vía. O público, como é norma en Galicia non faltou a cita lalinense na liña habitual que ven dándose nos últimos anos
na nosa autonomía. (FOTO: Tempo-Público)

Lista de inscritos de oitenta e dous vehículos, onde destacaban equipos portugueses, así como a estrutura oficial de
Suzuki España. Joan Vinyes, copilotado por Jordi Mercader,
aproveitaba para coñecer o terreo co Swift R+. O andorrán
abandonaba no primeiro paso por Cruces-A Golada con problemas eléctricos na súa unidade. (FOTO: Vinyes).

Rali longo e difícil, que tivo que adaptar a súa quilometraxe as esixencias da inspección. Deste xeito a Escudería
Lalín Deza recurreu a treitos coñecidos, con variantes,
como O Couto e Saborida, unindo outros, no caso de Vila
de Cruces-A Golada e Rodeiro-Dozón, así como introducindo unha parte nova no de Silleda, en asfalto do concello
da Estrada. A maiores, o venres tivo lugar o habitual treito
espectáculo nas rúas lalinenses, de pouco máis dun quilómetro e medio de lonxitude.
Debut co coche “0” do veterano piloto de Requena, Luis
Climent. O valenciano exerce agora esta función cun
Hyundai 130T, dende a chegada a presidencia federativa
de Manuel Aviñó. Juan Carlos Dorado o acompañará nos
ralis do nacional, sendo o seu copiloto nesta proba Johan
Sáez. (FOTO: Climent)

As devanditas circunstancias marcaron o descorrer da proba, onde causaron baixa por razóns diversas un total de
trinta e oito equipos. Destacar a pilotos como López Belón,
César Gonçalves, David Grandal, Alberto Otero ou Óscar
Veiga, que sufriron a dureza desta edición tan especial do
Rali do Cocido.

LEXUS CT 200h HÍBRIDO
POR 22.750 €
La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido, te harán
experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad.

CENTROS AUTORIZADOS LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - 15172 Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - 36213 Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - 27003 Lugo - Tel. 982 264 246
www.estilolexus.com www.lexusauto.es/lacoruna
Partner de:

100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km
Su Lexus CT 200h por 200 € / mes
Lexus CT 200h Business MY17. PVP recomendado: 22.750 € (incluye promoción de 1.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 7.215,00 €. TIN: 7,50%. TAE:8,75%. 48 cuotas de 200 € / mes y última cuota
(valor futuro garantizado): 10.436,36 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 427,21 €. Precio Total a plazos: 27.251,36 €. Importe Total de Crédito: 15.962,21 €. Importe Total Adeudado: 20.036,36 €. Oferta
conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 12.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su CT
200h, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares.
IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y
equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/03/2017. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2
de la gama CT 200h: emisiones de CO2 desde 82 a 94 g/km. Consumo combinado desde 3,6 a 4,1 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los
requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos.Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

