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A
s Consellerías de
Sanidade e Política
Territorial, Obras
Públicas e
Transportes reparti-

rán este verán uns 5.500 distinti-
vos reflectantes co obxectivo de
concienciar aos peóns da impor-
tancia de facerse ver cando cami-
ñan polas beiras das estradas e, ó
tempo, estender e normalizar o
uso deste tipo de elementos.
Precisamente ese é o lema da
campaña, Faite ver!, coa que se
pretende evitar o número e a gra-
vidade dos atropelos que se pro-
ducen en Galicia. A campaña
enmárcase nas actividades pro-
gramadas pola Xunta no Plan de
Seguridade Viaria de Galicia
2006-2010, establecido como
unha estratexia integral e conxun-
ta no que todas as consellerías
participan con algunha iniciativa.

Esta campaña nace orientada
cara ós peóns como usuarios máis
vulnerables das vías, e especifica-
mente dirixida ás persoas de máis
idade dos ámbitos periurbanos e
rurais, tras constatar que o maior
número de atropelos na nosa
comunidade correspóndese con
este perfil. Este tipo de accidentes
prodúcese xeralmente ó anoitecer
ou en días de pouca visiblidade
ou con chuvia, e afectan a perso-
as de idade avanzada e, polo tan-
to con menos reflexos e capacida-
de de mobilidade, que soen vestir
con cores escuras e pouco lumi-
nosas. Ademais, a dispersión da
poboación propicia os despraza-
mentos cotiás polas marxes das
estradas. En Galicia, onde se dan
todas estas circunstancias, o
número de accidentes por atrope-
lo é máis elevado que no resto de
España, e é o motivo de que as
Consellerías de Sanidade e
Política Territorial decidiran
poñer en marcha esta iniciativa
que busca concienciar ós maio-
res, pero tamén ás súas familias,
da importancia de deixarse ver
nas estradas. Faite ver! incidirá,
xa que logo, na necesidade de que
todos advirtamos a nosa presenza
como peóns cando nos desprace-
mos polas estradas.

12 concellos piloto
Nunha primeira fase, que

comezará este mesmo verán e se

apoiará na estrutura dos centros
de saúde do Servizo Galego de
Saúde, a campaña Faite ver! bota-
rá a andar en 12 concellos piloto
onde se distribuirán ademais de
carteis e trípticos informativos,
3.500 chalecos e 2.000 brazaletes
reflectantes entre os maiores de
65 anos. Os centros de saúde eli-
xidos, tres por cada provincia,
seleccionáronse en base ós datos
facilitados pola Dirección Xeral
de Tráfico, e en función dos atro-
pelos rexistrados neses concellos
e relativos ó 2006 e o primeiro
semestre do 2007, así como polo
número de cartillas sanitarias de
maiores de 65 anos. Por provin-
cias, os concellos da Coruña onde
comezarán a distribuírse de balde
os distintivos de seguridade viaria
son Bergondo, Tordoia e Muxía.
En Lugo, Sarria, Begonte e O
Valadouro, mentres en
Pontevedra se realizará en
Redondela, O Porriño e Agolada.
O Irixo, Coles e Xinzo son os
municipios piloto ourensáns
incluídos nesta campaña.

En principio, e co fin de poder
avaliar a súa eficacia, os destina-
tarios desta campaña nestes con-
cellos representan a algo máis do
26% do total de persoas de máis
de 65 anos. Segundo explicou a
conselleira María José Caride,
“esta acción correspóndese coa
primeira fase desta iniciativa xa
que a partir de outubro o número
de distintivos a repartir acadará as
160.000 unidades que se distri-
buirán en todos os concellos de
Galicia agás nas sete principais
cidades. Deste xeito quedarán
cubertas unha de cada tres perso-
as pertencentes a este grupo de
risco e que en Galicia acada o
redor de 400.000 persoas”.

Condutas seguras
Durante o ano 2006 morreron

atropeladas nas estradas galegas
32 persoas. No que levamos deste
ano faleceron xa, polas mesmas
causas, 29 persoas máis. No mes
de xuño pasado todos os peóns
falecidos eran maiores de 65
anos, unha porcentaxe moi eleva-
da que, en moitos casos, podería
terse evitado adoptando unhas
medidas rutinarias de prevención
e seguridade viaria como as que
propón a campaña Faite ver! .

Faite ver! 
incidirá na

necesidade de 
que todos

advirtamos a nosa
presenza como

peóns cando nos
despracemos polas 

estradas

Campaña de Seguridade Viaria dirixida aos peóns   

A conselleira María José Caride é unha das promotoras de iniciativas de Seguridade Viaria 
como a de Faite ver! e o Noitebús
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636
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¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados
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S
e hai unha vía
pública importantí-
sima e imprescin-
dible en Galicia esa
é a Autoestrada do

Atlántico. Une cinco das
principais cidades galegas,
como son A Coruña, Ferrol,
Santiago, Pontevedra e Vigo.
A estas poderiamos engadir a
que se vén chamando cada
día máis a oitava cidade gale-
ga: Vilagarcía de Arousa. Os
seus dous carrís en cada sen-
tido, a ausencia de cruzamen-
tos e unha ponte de Rande
que recorta quilómetros para
achegar Vigo ó resto das
urbes antes mencionadas fan
da AP-9 unha columna verte-
bral sobre a que repousan o
resto das infraestruturas viais
da nosa comunidade.

“Audasa” é a empresa
concesionaria que xestiona e
ten os dereitos de explotación
desta autoestrada. Tamén ten
a obriga de mantela en boas
condicións de uso. Suponse
que, para mellorar a comodi-
dade e a seguridade dos usua-
rios, tivo recentemente a idea,
gran idea despois de moitísi-
mos anos, de pedir opinión
aos seus “clientes”.

No cuestionario remitido
aos condutores que percorren
esta “columna vertebral”

galega facíanse diversas pre-
guntas sobre que opinión
tiñan os consumidores acerca
de determinados aspectos da
vía. Unha das conclusións
que obtivemos despois de ler
este cuestionario é que os res-
ponsables de Audasa desco-
ñecen a realidade ou non uti-
lizan a AP-9 e, por outra ban-
da, que non len a prensa gale-
ga. Dos maiores perigos da
autoestrada son as pedras que
guindan de cando en vez den-
de os pasos elevados. Se face-
mos un percorrido polas
hemerotecas dos xornais

galegos, incluso nos atopare-
mos, desgraciadamente, con
vítimas mortais. Así e todo, a
concesionaria non puxo
remedio a esta situación. Os
pasos elevados deberían estar
protexidos con valados hai
moito tempo, sobre todo os
máis sensibles aos vándalos.

Outra das cuestións
expostas é o do estado do
asfalto. Simplemente tercei-
romundista. Como mellor
exemplo basta tomar como
estivo este ano o treito que
circunvala Santiago de
Compostela; parcheouse des-

pois de múltiples queixas de
distintos sectores e dunha
denuncia informativa nos
xornais da capital galega.

A pintura do asfalto, ¿ah,
pero está pintado?

As áreas de servizo e as
de descanso: igual que cando
se inauguraron.

A ponte de Rande, colap-
sada. E non pase de 80 km/h.

A limpeza das marxes da
autoestrada. Pero se aínda
están en pleno verán cunha
operación que o ano pasado
fixo que os lumes chegasen a
chamuscar gravemente os

sinais indicativos da AP-9 e
as autoridades tivesen que
cortar distintos treitos. Aínda
agora as medianeiras e os
quitamedos en moitos lugares
están custodiados por vexeta-
ción.

A iluminación, cutre e
escasa. Máis tendo en conta
das condicións climatolóxi-
cas desta terra nosa.

En fin, cremos que un
cuestionario desacertado e
que incluso máis dun usuario
o puido tomar como unha
tomadura de pelo. O que se di
unha desvergonza.
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Director: Xurxo Sobrino Morán
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D. Tráfico e D. Prudencio
D. Prudencio: Don Tráfico, o labor do copiloto ten unha incidencia bastante importante no condutor. Que

recomendación lle podemos dar ás persoas que van de copilotos?
D. Tráfico: O copiloto, tamén ten as súas obrigas. Non debe durmir, é importante que non bombardee

ao condutor con constantes reprobamentos, advertencias nin avisos banais, nin poña a música moi
alta. Pola contra, debe procurar facilitarlle as cousas ao condutor e axudarlle no que poida necesi-

tar, como consultar mapas ou prestar atención a algúns sinais informa-
tivos.
D. Prudencio: Igual que podemos ollar nas estradas pilotos que
van a unha velocidade excesiva, tamén hai os que van a unha
velocidade demasiado baixa, entorpecendo a outros usuarios

das vías públicas.
D. Tráfico: O noso ritmo de marcha debe adecuarse ó requerido pola vía e

polo resto de usuarios. Circular de modo lento non reporta máis seguri-
dade e convértese, ás veces, nun perigoso obstáculo que causará sen
dúbida adiantamentos comprometidos.

D. Prudencio: Hai algúns usuarios que poñen unha pinza de retención no cinto de seguridade, co obxecto de
poñelo fixo e non sentir opresión no peito. Son recomendables este tipo de “artefactos”?
D. Tráfico: Os cintos de seguridade deben axustarse sen folguras. Levalos fixos equivale a non levalos, xa que
fan máis violento e daniño o golpe de retención.

Coa colaboración da:  Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade da Xunta de Galicia
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C
on cinco portas e cinco
prazas, o novo Opel
Agila non é só tan
práctico como o seu
antecesor, do que se

venderon máis de 440.000 unida-
des, senón que tamén ten un des-
eño moito máis dinámico. O
pequeno e versátil Opel será pre-
sentado por primeira vez ao públi-
co no Salón Internacional do
Automóbil de Frankfurt (do 13 ao
23 de setembro) e chegará ao

mercado na primavera de 2008.
Ofrece unhas proporcións moi
equilibradas, curvas suaves e ele-
mentos gráficos laterais distinti-
vos. Os pasaxeiros aínda se sen-
tan altos e erguidos, pero a liña do
teito rebaixouse de forma dinámi-
ca e ahora forma unha suave cur-
vatura cara a parte traseira. Este
coche urbano é agora 20 centíme-
tros máis longo e 6 cm. máis
ancho, pero tamén é 7 centíme-
tros máis baixo co seu antecesor.

O
c o n c e s i o n a r i o
oficial de Skoda
en Ourense
“Gadasa”, pre-
sentou aos

medios de comunicación o
novo Skoda Fabia. O evento
tivo lugar en Allariz onde esti-
veron dispoñibles para proba
as versións máis básicas do
modelo.

As mellores bazas a favor
do novo Fabia son un maior
espazo tanto para ocupantes
como para carga. É 22 mm
máis longo e 47 mm máis alto,
manténdose invariable a dis-
tancia entre eixes. A nova cara
do Fabia distínguese por unha
grella frontal integrada inspi-
rada no Roomster co marco
cromado e o logo da marca
claramente visible. Por detrás e
de perfil a súa estética é sobria
e novidosa. O interior mantén
os esquemas da anterior xera-
ción pero cunha disposición
dos mandos máis racional e
máis a man do condutor.

O novo Fabia ofrecerase
con 7 motorizacións aínda que

de momento só están dispoñi-
bles dúas versións de gasolina
de 1.2 litros con 60 e 70 CV e
dous diésel con motor 1.4 TDI
de 70 e 80 CV. Tamén ofrécen-
se catro niveis de acabados

para a gamma: Classic,
Ambient, Sport e Elegance.

A única carrozaría dispoñi-
ble é a de cinco portas pero
máis adiante chegará unha ver-
sión Familiar (Combi).

Presentación do
novo Skoda Fabia

C
ompostela Motor,
concesionario Seat
para Santiago foi
galardoado co pre-
mio “CUP Seat

2007”, como recoñecemento
aos obxectivos marcados pola
marca automobilística espa-
ñola en aspectos de obxecti-

vos, vendas, servizo e satis-
facción dos clientes. Nesta
edición dos premios, só dous
concesionarios nacionais
obtiveron tal distinción. A
entrega do “CUP Seat 2007”
tivo lugar no marco da pre-
sentación mundial do primei-
ro vehículo “todocamiño” de

Seat, o Altea freetrack, que
tivo lugar en Santiago de
Compostela, coa participa-
ción de máis de 2.500 persoas
pertencentes a concesionarios
da marca de todo o mundo e
máis de medio milleiro de
xornalistas de distintos paí-
ses.

Novo Opel
Agila

O
pasado 11 de xullo
deixounos José
Ramón Losada,
persoa que durante
23 anos asumiu as

rendas da Peña Autocross de
Arteixo. Foi o final dunha inta-
chable traxectoria, na que
Losada coordinou e formou a
un equipo de xente que empe-
zou organizando probas auto-
mobilísticas, e que hoxe, un
cuarto de século despois, des-
envolve a súa actividade nun
circuíto permanente en Morás,
que dende xuño do 2006, e
como acto de homenaxe cara a

el, recibía precisamente o nome
de “Circuíto José Ramón
Losada”.

A marcha de José Ramón
Losada supón unha importante
perda para o automobilismo, e o
adeus dunha persoa que no seu
día tivo o recoñecemento de
todos os estamentos deste de-
porte: Federacións, organiza-
cións, deportistas, afeccionados
e amigos, así como das institu-
cións de Arteixo, unha localida-
de que obtivo máis relevancia
nacional grazas ao Autocross ca
ningún outro deporte.

Ata sempre “Presi”.

Ata sempre
“Presi”CUP Seat 2007
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O
pasado marzo,
Volkswagen poñía
en marcha un
microsite, a través
da páxina web

http://www.volkswagen.es, no
que os clientes potenciais do
Tiguan podían realizar un segui-
mento do desenvolvemento do
novo modelo, dende o concept
ata o de produción. Tres meses
despois, a denominada Tiguan
Base, entra na súa Fase 3, na
que os usuarios teñen a posibili-
dade de ver o aspecto real do
vehículo, ata agora Concept
Tiguan, descubrindo todos os

seus detalles grazas a un visor
interactivo que permite visuali-
zalo dende diferentes perspecti-
vas.

A partir de agora, e ata a
presentación oficial do modelo
no Salón do Automóbil de
Frankfurt, os usuarios deste site
terán a oportunidade única de
coñecer en exclusiva as seguin-
tes fases de desenvolvemento do
modelo de produción. Máis
adiante poderán realizar unha
proba dinámica virtual coa súa
configuración personalizada
deste SUV.

C
ompostela Móvil,
concesionario Toyota
para Santiago foi
galardonado cos
dous premios máis

importantes que pode chegar a
conceder a marca:

1º“Toyota Ichiban Euro-
pean Customer Satis-

faction Award”. Compostela
Móvil recibiu o prestixioso pre-
mio Toyota Ichiban 2007, reco-
ñecemento de carácter europeo
á excelencia mediante a conse-
cución de clientes completa-
mente satisfeitos, sendo o pri-
meiro ano en que se implanta
este premio de carácter europeo

e no cal participaron 10 paises
e en cada un deles 4 concesio-
narios oficiais Toyota.

Un motivo de especial ale-
gría ao tratarse dun galardón
que se concede tras coñecer as
opinións dos propios clientes
sobre a calidade, servizo e aten-
ción por parte dos concesiona-
rios.

2º“Club de Oro”. Com-
postela Móvil foi premia-

do, por sexto ano consecutivo,
co premio “Club de Oro” de
Toyota 2007, unha distinción
moi selecta e que lle distingue
como un dos dez mellores con-
cesionarios nacionais no man-

temento dos máis altos estánda-
res de calidade da marca xapo-
nesa.

A importancia deste premio
é moi significativa, xa que se
valora a xestión dos concesio-
narios en apartados referentes á
calidade e cantidade de vendas,
grao de satisfacción dos clien-
tes en todo o concerniente á
postvenda, solvencia financeira
e outros parámetros de calida-
de. Compostela Móvil fíxose
merecedora desta distinción de
forma ininterrumpida dende a
súa creación no 2001, o que
avala a calidade do seu servizo
en todos os aspectos.

F
iat iniciou este mes a
comercialización no
noso país do Fiat
Línea. Esta berlina, de
liñas elegantes e diná-

micas, foi deseñada polo centro
Stile Fiat. Fiel á tradición estéti-
ca italiana, creouse un automó-
bil de 4 portas esbelto, elegante

e, ao mesmo tempo, de dimen-
sións xenerosas que o sitúan no
cume do seu segmento: ten
unha lonxitude de 4,56 metros,
unha anchura de 1,73 m, unha
altura de 1,5 m e unha batalla de
2,6 metros, ademais de contar
cun amplo maleteiro de 500
litros.

E
stá dispoñible cun
motor de gasolina (1.4
8v de 77 CV) e un tur-
bodiésel (1.3 Multijet
16v de 90 CV con tur-

bina de xeometría variable),
ambos acoplados a cambios
manuais de cinco velocidades.
En outono ofrecerase tamén co
1.4 16v Turbo de 120 CV que
pertence á nova familia T-Jet.
Todos estes propulsores foron
producidos por Fiat Powertrain.

O equipamento, ben de serie
ou opcional, propón contidos de
segmentos superiores, tanto a
nivel de seguridade (ESP, ABS,
ASR, Hill Holders, 6 airbags,
etc) como de confort (climatiza-
dor, MP3, Cruise Control, sensor
de chuvia e aparcamento) ou tec-
noloxía (Blue & Me).

Os prezos van dende 12.990
euros do modelo base ata os
17.990 do 90 CV Emotion, o
máis alto da gamma.

Coñece o VW Tiguan

Motores, equipamento e prezos

Chega o Línea

Dous galardóns para 
Compostela Móvil



O
aspecto exterior do
Scout dálle unha
forte imaxe de
vehículo de campo.
Os protectores dos

baixos cor aluminio na parte
dianteira e traseira, os paracho-
ques, os aletíns pásenos de roda,
maior altura co chan, pinas de
aliaxe de 17 polgadas, son
algúns dos aditamentos externos
que lle dan personalidade propia
o Skoda Scout. Para completar a
configuración de vehículo pre-
parado para circular tanto por
asfalto como por outras superfi-
cies contamos cunha transmi-
sión 4x4 permanente, regulada
cun embrague multidisco
Haldex responsable de transmi-
tir o reparto da forza do motor
nos eixes dianteiro e traseiro en
función da perda de tracción
dalgún deles.

No interior deste todocami-
ño pequenos detalles para lem-
brarnos que non estamos nun
Combi, unha asa cor prateada co
logotipo do Scout na guanteira
do acompañante, o pomo da
panca de velocidades coa inscri-
ción 4x4, os pedais de aluminio,
o volante de pel, os tapizados e
os acabados en xeral, danlle
carácter e personalidade propia
o novo Skoda, xa que as medi-
das e capacidades son as mes-
mas que no caso do Combi.

Aos mandos do Skoda
Scout, en primeiro lugar non e
difícil atopar unha postura

cómoda para a condución, as
distintas posibilidades de regu-
lación do asento, volante e cana
da dirección, permiten e facili-
tan acomodarnos. Xa circulan-
do, apreciase que as suspensións
son algo máis duras cas dun
turismo, pero sen penalizar o
confort. A estabilidade e o aga-
rre en curvas son moi salienta-
bles, non perdendo a compostu-
ra nin cando chegamos a niveis
de esixencia altos. Os freos de
gran capacidade e efectividade,
a tracción total con reparto de
maior porcentaxe no tren dian-
teiro, como xa dixemos cun sis-
tema que reparte en función do
estado do piso e da perda de
tracción dalgún dous eixes, xun-
to coa caixa de seis velocidades,
aos que temos que sumar os ele-
mentos de seguridade activa,
conforman un conxunto que
axudan o condutor e fan que se
sinta a seguridade e o confort
nunha porcentaxe moi equilibra-
da e razonable.

Durante a proba tratouse de
circular por unha gran variedade
de estradas e pavimentos. Por
autoestrada o comportamento e
bo, por estradas nacionais ou de
asfalto en moi boas condicións
pero no que os radios das curvas
son máis pequenos, o Scout non
amosou ningunha carencia. Por
estradas secundarias, viradas, co
asfalto en peores condicións –as
máis habituais desgrazadamente
na nosa comunidade– o compor-
tamento do Scout foi verdadei-
ramente salientable. A maior
dureza da suspensión, sobre
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A marca Skoda sitúa no mercado un
todocamiño. O Scout, toma como base o

Octavia Combi, dándolle despois os
deseñadores unha personalidade
específica que o diferenza. No

segmento dos todocamiño o Scout 

avantaxa aos seus competidores no prezo,
sendo máis económico que calquera

deles. Un aspecto interesante tendo
en conta que é un dos factores que
máis inflúen na compra dun
vehículo deste segmento.

César Raña 
SPRINT MOTOR
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todo no eixe traseiro, ao princi-
pio parecía que quería transmitir
a sensación de querer botar;
pero a pouco que rodamos por
este tipo de estradas, quedou
despexada esa sensación, man-
tendo en todo momento o traza-
do marcado coa dirección sen
facer ningún tipo de estraño;
incluso nas zonas máis viradas e
nas que requerimos do coche un
maior esforzo. A diferenza dou-
tros todocamiño, que transmiten
sensacións máis preto dos todo-
terreo, o Scout parécese máis a
un turismo; a pesar da maior
altura da carrozaría con relación
o chan,

Non quixemos perder a opor-
tunidade de rodar por algunha
estrada de terra. Atopamos unha
zona duns dous quilómetros, no
que o piso estaba en boas condi-
cións, a pesar das chuvias que
levaban caído aqueles días. A
verdade e que nos sorprendeu a
facilidade coa que podemos
colocar e descolocar a traseira do
Scout, sen ter a sensación de
estar xogando co límite. A sus-
pensión responde a perfección, a
tracción total co reparto automá-
tico achégase a un 50 % en cada
eixe xa que a perda de tracción
sobre terra, e mollada, era conti-
nua, pero salvando sempre as
situacións de sobreviraxe ou sub-
viraxe. Postos a probar, achegá-
monos a unha zona na que o
terreo non estaba precisamente
para transitar. Sen expoñer o

coche a sufrir rozaduras nos seus
baixos, pero sobre un terreo moi
irregular e mollado, o Scout, dei-
xounos claro que pode levarnos
a moitos lugares nos que as vías
de acceso están máis preto dos
camiños de monte e corredoiras
que outro tipo de vías.

Como complemento este
Skoda conta con varios adita-
mentos no eido da seguridade.
Tomen nota señores lectores:
oito airbags, control de estabili-
dade, DSR que é un novo siste-
ma de corrección dá dirección e
“Autohold” que axuda nos
ascensos e descensos en pen-
dentes pronunciadas. En capaci-
dade o maleteiro chega os 106
litros cos asentos posteriores
abatidos. Roda de reposto de
tamaño normal, algo que é de
agradecer. Dúas motorizacións,
unha de gasolina con motor de
tecnoloxía FSI de inxección

directa de 2.0 con 150 CV, e
outra de gasóleo con motor TDI
con 140 CV. Mentres cas extras
dispoñibles para o novo Skoda
Scout, dado o grande equipa-
mento, queda reducido o nave-
gador, os faros de xenon, os sen-
sores dianteiros e traseiros para
aparcar, teito solar e algunha
cousiña máis, como o portabi-
cis. Todo para facer do Scout un
atractivo vehículo para aqueles
que queren ter un coche máis
polivalente, cun prezo a partires
dos 26.000 euros para a versión
de gasolina e de 27.000 euros
para a de gasóleo. Con estes
prezos ir polo monte comoda-
mente é un gustazo.

Circulando
apréciase que as
suspensións son
algo máis duras
cas dun turismo

pero sen
penalizar o

confort
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N
o seu lanzamento, a
oferta do Altea fre-
etrack estará com-
posta por dúas
motorizacións, un

diésel 2.0 TDI con 170 CV e un

gasolina 2.0 TSI de 200 CV,
ambas con tracción ás catro
rodas mediante sistema de
transmisión Haldex. Como nota
destacada, as dúas versións ató-

panse á venda ao mesmo prezo:
29.900 euros.

En materia de prestacións, o
Altea freetrack coa mecánica de
170 CV acelera de 0 a 100 km/h

en 8,7 segundos, mentres que o
TSI de 200 CV faino en só 7,5
segundos. Respecto aos consu-
mos, o 2.0 TDI marca unha
media ponderada de 6,8 litros

aos 100 quilómetros, mentres co
2.0 TSI homologa 9,4 litros.
Todos estes datos son os que dá
o fabricante.

En canto ao acabado, as
dúas versións ofrecen un com-
pletísimo equipamento de serie,
incluíndo un sistema multime-
dia composto por unha pantalla
TFT de 7 polgadas situada no
teito e unha conexión RCA, á
que se poden conectar todo tipo
de aparatos multimedia, como
DVD, MP3, consolas e videoxo-
gos, entre outros.

Outros elementos que

encontramos de serie no Altea
freetrack son o climatizador de
dúas zonas, acendido automáti-
co de luces e sensor de chuvia,
sensor de aparcamento, control

de velocidade, ordenador de a
bordo, radio CD con MP3 e
mandos no volante, entre
outros. En materia de segurida-
de, inclúe de serie control elec-
trónico de estabilidade ESP, seis
airbags, sistema de dirección
electromecánica e testemuña de
presión de pneumáticos.

Por outra banda, no mes de
setembro tamén se poñerá á
venda unha versión do Seat
Altea freetrack con dúas rodas
motrices e motor 2.0 TDI de
140 CV, a un prezo de 26.500
euros.

Un “todocamiño”

orixinal
Fernando Cuadrado 

TEXTO

A marca Seat,
pertencente o

grupo alemán VW,
escolleu Santiago

de Compostela
para facer a

presentación
internacional aos

medios de
comunicación do

seu último modelo:
o freetrack, que é o

primeiro
todocamiño da

marca.

FOTO: SPRINT MOTOR

FOTO: SPRINT MOTOR
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❍❍ Fiscal
❍❍ Administrativo
❍❍ Mercantil

❍❍ Laboral
❍❍ Subvencións
❍❍ Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)

O
novo Seat Altea
freetrack destaca
pola súa versatili-
dade. Deféndese
ben na estrada e

impresiona en pistas forestais
onde saca a relucir as virtudes
do sistema de tracción Haldex e
unhas suspensións ben deseña-
das polos enxeñeiros da marca.

Realmente compórtase
coma un tracción dianteira
podendo mandar ata un 50% do
par motor ás rodas traseiras se
se detectan perdas de tracción.
Todo isto faino obviamente
unha xestión electrónica e case
sen que o condutor se dea con-
ta. O que apreciamos é unha
gran capacidade de tracción e
unha agradable sensación de
control e seguridade.

A elevación da altura do
chasis en 40 milímetros respec-
to ao Seat Altea XL evita
impactos contra o chan e é
determinante tamén para lograr
adecuados ángulos de ataque é
saída. Así e todo é importante
ser conscientes de que o Seat

Altea freetrack non é un todote-
rreo puro e duro senón un
“todocamiño”.

Inicialmente dispónse de
dúas mecánicas, unha de gasoli-
na de 200 cabalos de potencia e

a outra de
gasóleo de
170.

A unida-
de que proba-
mos tiña a
motorización
diésel de 170
cabalos, máis adiante chegará a
versión de 140. Este turbodiésel
é áxil e obtén un excelente com-
promiso entre prestacións e
consumos. Como único “pero”
pediríamoslle algo máis de elas-
ticidade xa que ata que sopra o
turbocompresor bótase en falta
algo máis de “punch”. A caixa
de cambios de seis relacións
facilita o mantemento do pro-
pulsor nas revolucións óptimas.

Prezos e combinación de motores e acabados

MMOOTTOORR  GGAASSOOLLIINNAA
2.0 TSI 200 CV 4WD ................................................29.900
MMOOTTOORREESS  DDIIEESSEELL
2.0 TDI 140 CV 2WD ................................................26.500
2.0 TDI 170 CV 4WD ................................................29.900

OOppcciioonnaaiiss  ........................................................................................................................................PP..VV..PP..
EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  EEXXTTEERRIIOORR
Teito eléctrico de cristal (1) ............................................750
Faros bixenon con AFS....................................................835
Pintura metalizada ........................................................400
Vermello Emoción............................................................152
EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRIIOORR
Cristais traseiros escuros ................................................101
Portaobxectos interior en teito (1) ......................................98
Sistema multimedia integrado no teito con 
pantalla TFT de 7 polgadas e conexión RCA (2) ..........369
Navegador con pantalla a cor e instalación 
teléfono Bluetooth........................................................2.527
Preinstalación navegador TomTom 710 ..........................25
Instalación teléfono Bluetooth ......................................276
Asentos dianteiros calefactados......................................178
Rede de carga con dobre piso con compartimentos 
de almacenaxe (2) ..........................................................163
SEGURIDADE ......................................................................
Airbags laterais prazas traseiras ..................................253

(1) Opcional unicamente na versión 2.0 TDI 140 CV 2WD
(2) Serie en versión 4WD, opcional na versión 2.0 TDI 140
CV 2WD

Luis Penido
TEXTO E FOTOS

Aos mandos do

FOTO: SPRINT MOTOR

FOTO: SPRINT MOTOR

FOTO: SPRINT MOTOR



PROBA
x u l l o  2 0 0 7

12

A
primeira vista cha-
ma a atención a
deportiva grella de
cromo dunha soa
peza e o paracho-

ques frontal con xenerosas
tomas de aire. Na traseira inclu-
íron un difusor gris platino
incorporado dentro do faldón,

que xunto cos dous tubos de
escape cromados, retrovisores
de aluminio e un spoiler no tei-
to, dan o toque final ao incon-
fundible estilo S.

No interior do novo Audi S3
atopamos unha acertada combi-
nación entre deportividade e
luxo, con materiais moi coida-
dos e da máis alta calidade. Os
asentos deportivos tapizados en
coiro e o panel de instrumentos
con esferas e agullas especiais;
ten unha gran terminacion. Os
pedais, panca de cambio e os
difusores de aire, son de alumi-
nio e delatan a súa clara inspi-
ración na competición.

O Audi S3 redefine os pará-
metros da súa clase no que a un
coche deportivo se refire.
Acada os 100 km/h en 5,7
segundos e unha velocidade
punta de 250 km/h. Implacable.
Posúe un motor turbo de dous
litros, con inxección directa FSI
de gasolina que empurra cun
poder absoluto ata o corte.

Esta forza transmítese ao
chan mediante unha caixa de
cambios de seis velocidades e a
tracción permanente ás catro
rodas, que xunto co novo siste-
ma de suspensión deportiva S
(aplicado ao S3), confírelle un
estilo de condución sumamente
deportiva.

No apartado chasis, o Audi
S3 conta con todas as calidades
dun coche deportivo de alto
rendemento. Subchasis diantei-
ro e traseiro, brazos transver-
sais triangulares na suspensión
dianteira e suspensión traseira
de catro brazos, que foron per-
feccionadas con relación a un
A3 convencional.

Os muelles e os amortece-
dores tamén foron mellorados,
son máis ríxidos e a carrozaría
é 25 mm máis baixa que nun
A3 coa suspensión estándar. A
dirección electromecánica
deportiva proporciona un maior
dinamismo e precisión. Unhas
pinas de aliaxe de 18 polgadas
e pneumáticos de 225/40 ase-
guran a firme adherencia ao
asfalto.

O sistema de freos comple-
menta coa súa potencia os
talentos do Audi S3. Catro freos
de disco autoventilados de
grandes dimensións encárganse
de proporcionar unha decelera-
ción segura e firme. Os discos
dianteiros miden nada máis e
nada menos que 345 mm de
diámetro. As pinzas pintadas en
cor negro, que mostran o
emblema S3, incorporan pasti-
llas de freo deportivas, capaces
de combinar un gran rendemen-
to cunha resposta contundente.

O Audi S3 ocupa unha posición
excepcional dentro da clase dos
compactos de altas prestacións. Cunha
potencia de 265 CV e tracción
permanente ás catro rodas, está un
paso por riba da competencia e
sobresae polo seu brillante
comportamento, a súa aparencia e uns
acabados de luxo.

Ray Mosquera 
TEXTO E FOTOS



O elemento principal da trac-
ción Quattro, é un embrague mul-
tidisco de accionamento hidráuli-
co e control electrónico. Este
embrague consta dun paquete de
discos bañado en aceite que pode
comprimirse por medio de presión
regulada hidraulicamente. Canto
maior sexa a presión, maior trac-
ción se transmitirá ao eixe traseiro
de forma continua. O dispositivo
de xestión do embrague analiza a
situación permanentemente base-
ándose nunha serie de datos.

Segundo o escorregamento
entre o eixe dianteiro e traseiro

establécese unha
presión de aceite
que presiona o
paquete de discos.
En casos extremos
ata un 100% da
forza motriz trans-
mítese sen escalo-
namentos a un dos
dous eixes. O siste-
ma electrónico
superposto é capaz
de regular a presión
do aceite e con iso a
distribución do par en
dependencia da situa-
ción.
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Telf.: 981 578 066 - Fax: 981 563 090

www.adgruporegueira.es
comercial@regueira.com

E
n termos de manexo, o
novo Audi S3 é un
monstro das presta-
cións, o seu paso por
curva é espectacular.

Este compacto deportivo ten
unha rápida dirección e conta
con características de manexo
precisas e seguras. Ao mesmo
tempo, grazas á tecnoloxía
“quattro”, permite obter unha
aceleración máxima nas curvas.

O motor de 2.000 centíme-
tros cúbicos é unha xoia, sexa
cal sexa a tarefa que o condutor
lle impoña ao motor, o potente
TFSI que rende 265 CV a 6.000
rpm, este cumpriraa á perfec-
ción. Como propulsor deportivo
de alto rendemento, xira sen
esforzo, responde de forma efu-
siva ao pedal do acelerador e
xenera un marcado son de
“música celestial”. Impresiona
pola súa poderosa elasticidade.
Xa a 2.500 rpm xenera 350 Nm
de par no cigueñal; este alto
valor mantense ata as 5.000 rpm.

O chasis goza dunha gran
rixidez e a estabilidade é

extraordinaria. Non hai indicio
algún de perda de tracción e os
sistemas de estabilidade fan que
vaia sobre railes. O cambio é do
mellor do segmento moi rapido
e preciso.

Pola nosa banda nin un só
reproche xa que para nós é o rei
da categoría e como apaixona-
dos dos coches de altas presta-
cións, só podemos gozar co
novo Audi S3. É pura diversion e
simboliza a efectividade de Audi
á hora de combinar prestacións e
seguridade. Prezo da versión
básica: 39.600 euros.

O mellor amigo
das curvas

Tracción
Quattro

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa::

MMoottoorr::  4 cilindros - 4v Turbo

CCiilliinnddrraaddaa:: 1.984 c.c

PPootteenncciiaa:: 265 CV/6.000 rpm

PPaarr  MMááxxiimmoo::  ((NNmm//rrppmm))

350/2.500-5.000

CCaammbbiioo:: Manual 6 velocidades

TTrraacccciióónn:: Quattro

CCoommbbuussttiibbllee:: Gasolina

PPeessoo  eenn  vvaalleeiirroo:: 1.455 kg
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A
Yamaha FJR 1300 loce
agora un novo frontal
con catro faros, separa-
dos dous a dous, e tres
tomas adicionais de ven-

tilación. A súa carrozaría foi renova-
da e optimizada. A postura de condu-
ción foi moi tida en conta e agora é
máis fácil atopar o triángulo ergonó-
mico ideal, grazas ao asento de dúas
posicións e ao manillar con tres.
Todas as compoñentes facilitan a
condución en ruta: pantalla de altura
regulable, completo cadro de mandos
de doada visualización e unha sinxe-
la regulación da amortiguación tra-
seira. O resultado, é unha perfecta
protección sen turbulencias incluso a
velocidades moi elevadas.

Como curiosidade e en época de
inverno podemos cambiar a dirección
das saídas de aire do motor e direc-
cionalas tanto para o condutor como
para o pasaxeiro. Isto incrementa a
comodidade de forma notable. Sen

ningunha dúbida será de gran valor
para os máis frioleiros.

Toda está tecnoloxía orientada a
facilitar e acomodar a máquina ao
piloto se engloba no que en Yamaha
chaman «GENICH», siglas para a
descrición dunha enxeñería eléctrica
de innovación e control tecnolóxico
baseada na sensibilidade humana.
Nese sentido quizais o máis sorpren-
dente é a versión con embrague auto-
mático, un mecanismo que aínda que
xa ten varios antecedentes na indus-
tria da moto, foi Yamaha a primeira
en montala nun modelo de serie de
gran cilindrada.

TEXTO: Ray Mosquera 
FOTOS: Sprint Motor

Os enxeñeiros da marca
dos tres diapasóns
esforzáronse por ofrecer
un produto totalmente
novo: a FJR 1300
A/AS YCC-S que
como detalle
excepcional, ten un
cambio automatizado que
non leva embrague.

E
ste sistema electrohi-
dráulico bautizado pola
marca como YCC-S
(Yamaha Chip
Controled-Shift) basea

o seu manexo na ausencia de
maneta de embrague e a incorpo-
ración dun botón no puño esquer-
do con punto morto antes de pri-

meira. Consta dun embrague e
unha caixa de cambio convencio-
nal e dunha central ECU de 32
bits que procesa a información
de: revolucións por minuto, velo-
cidade, marcha engranada e aper-
tura do acelerador. Con esa infor-
mación a electroválvula manda a
presión necesaria ao motor que
acciona o embrague cada vez que
se acciona indistintamente a pan-
ca de cambios ou a leva do guia-
dor. Un motor eléctrico con sen-
sor de posición de panca de cam-
bios, move o selector. Non é posi-
ble engranar unha marcha se á
central lé que vai supoñer pasar
de voltas o motor. A transición
entre elas prodúcese de forma
suave, natural e moi rápida.

Innovador sistema
de cambio



O
s cruceiros que se
poden manter con
esta moto son dos
que se contan en
voz baixa. O lon-

go desarrollo fixo que baixase
o xiro do motor e, desta forma,
as poucas vibracións e o consu-
mo deste agradable e poderoso
«tetra» de R1 tranquilizado.

A estabilidade é impecable
e, a pesares da considerable
superficie frontal e dunhas sus-
pensións tirando a brandas de
serie, a nova FJR non perde a
compostura con facilidade.
Con esta motocicleta pódese ir
moi rápido. O chasis de dobre
viga de aluminio e un bascu-
lante máis longo, incrementa-
ron o aplomo en recta e en cur-
vas de amplo radio, sen perder
a axilidade en vías sinuosas ou
estradas de montaña.

O rendemento en condución
deportiva é excelente para tra-
tarse dunha GT, cun tacto sport
que invita a gozar. Así e todo, a
distancia ao chan é moi reduci-
da, feito que fai que sexa fácil
rozar coa estribeiras ou o caba-
llete, incluso poñendo a regula-
ción do muelle traseiro na posi-
ción de precarga máxima. O
cambio é sumamente suave,
pero costa facerse á ausencia
de maneta de embrague. A
nova freada combinada ten un

tacto moi fino.
A mesma central do ABS
encárgase de xestionala
mediante unha válvula de com-
pensación. Este dispositivo de
última xeración é o comple-
mento ideal, pouco intrusivo na
condución pero sempre presen-
te «por se as moscas».

O vehículo desta proba foi
cortesía de “Manell Motor”,
de todas formas, se estivése-
mos interesados en gozar da
súa condución todos los días
poderiamos adquirilo por un
prezo de 17.990 euros.
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Hórreo nº 23    Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11  Telf: 981 59 58 59
SANTIAGO DE COMPOSTELA

FFFF AAAA CCCC EEEE MMMM OOOO SSSS CCCC AAAA MMMM IIII ÑÑÑÑ OOOO
EEEE NNNN SSSS IIII NNNN AAAA NNNN DDDD OOOO AAAA

PPPP EEEE RRRR CCCC OOOO RRRR RRRR EEEE LLLL OOOO VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
✆ 981 80 70 27 * 696 93 62 72 (MÓVIL)

ESPECIALISTESPECIALISTAS AS 
EN MOTOS DE EN MOTOS DE 

TTTT     RRRR    IIII     AAAA    LLLL

San Marcos, 72
15890 - Santiago

Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 052 187
Móvil: 646 531 942

Para unha mellor seguridade viaria

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa::

MMoottoorr::  4cilindros; 4 tempos en liña

CCiilliinnddrraaddaa::  1.298 cc

PPootteenncciiaa::  143 CV

CCaammbbiioo::  5 velocidades

CChhaassiiss::  Dobre viga aluminio

SSuussppeennssiióónn  ddiiaanntteeiirraa::  Forquilla

convencional con barras de 48 mm

SSuussppeennssiióónn  ttrraasseeiirraa::

Monoamortecedor

PPeessoo:: 268 quilos

CCaappaacciiddaaddee  ddeeppóóssiittoo:: 25 litros

Sen embrague
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O mercado de
todoterreos urbanos
é un dos segmentos

de maior
crecemento no noso

país e o Captiva
acaparou un

3,9% de cota
de mercado.
En a penas

nove
meses

Chevrolet
España
vendeu
máis de

4.000 unidades
do Captiva.

Ray Mosquera 
TEXTO E FOTOS O

prezo de entrada
para motores dié-
sel e as 7 prazas da
gamma Captiva,
permítelle compe-

tir tamén con coches doutros
segmentos, os monovolumes de
7 prazas do segmento compac-
to. Esta versión con tracción
dianteira segue sobresaíndo
pola súa versatilidade de uso en
todo tipo de terreos: cidade,
estrada ou campo.

O Chevrolet Captiva 2.0
VCDi LS7 conta cunha nova
versión non comercializada ata

agora do coñecido propulsor
diésel, que rende unha potencia
de 127 CV a 4.000 rpm. Dispón
de control de estabilidade ESC,
con todos os dispositivos que
incorporaba ata agora, ARP
(control antienvorco), DCS
(control de descenso), TCS
(control de tracción), HBA
(axuda á freada), TSA
(Trailoring Assistance), un
sistema de axuda cando o
vehículo tira dun remolque, e
o FBS (Fading Brake
Support).

O prezo do novo Captiva

de 127 CV, resulta, á vista dos
argumentos que presenta, un
dos seus maiores atractivos. O
prezo de venda ao público da
nova versión 2.0 VCDi 16v LS7

en Península e Baleares é de
27.350?, co que se converte na
nova versión de acceso á gam-
ma Diésel de Captiva e ás sete
prazas.
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C
ando faltan menos
de sesenta días para
a data prevista de
celebración, a
Deputación de A

Coruña non ten confirmada cal
será a cantidade coa que sub-
venciona a proba. A Xunta de
Galicia, a través da Dirección
Xeral para o Deporte no ano
2007 non contempla subven-
cións para a organización de
probas, xustificando que xa o
fai a Fundación Deporte
Galego. 

A o anteriormente dito,
temos que engadir que o
Concello de Santiago non ten

contemplado nos seus orza-
mentos do ano 2007 ningunha

partida para a proba, tal e
como nos foi comunicado polo

actual responsable da area de
deportes,  salvo as que puidese

aprobar pola vía da convocato-
ria de subvencións para activi-
dades puntuais, o que suporía
no mellor dos casos unha sub-
vención de sete mil euros,
sobre un orzamento previsto de
mais de cento vinte mil euros,
polo que consideramos que o
mais razoable e sensato, de
momento, e o aprazamento da
proba.

A todos aqueles que poida
afectar negativamente o apra-
zamento, queremos pedirlle
desculpas, esperando que sai-
ban comprender que son cau-
sas totalmente alleas a
Escudería Compostela.

U
n mes antes do pre-
visto, a fábrica euro-
pea de Kia Motors
en Zilina
(Eslovaquia) iniciou

a produción do novo cee’d
Sporty Wagon. En concreto, foi
o pasado luns 16 de xullo cando
apareceu ao final da liña de

montaxe a primeira unidade en
cor negra e con destino Italia.

Esta semana vanse fabricar
máis de 1.000 unidades do cee’d
SW, a mayoría destinada á rede
de concesionarios Kia nos cinco
principais mercados europeos:
Alemaña, España, Reino Unido,
Francia e Italia.

A
partir de media-
dos do 2008,
Audi iniciará a
produción en
serie da tecnolo-

xía diésel máis limpa do
mundo. Co seu sistema de
emisións ultra baixas, os
novos motores TDI combi-
nan as prestacións e rendi-
mentos de primeiro nivel dos
propulsores TDI actuais cun-
has cifras de consumos ver-
dadeiramente sorprendentes
e cuos índices de emisións
sumamente contidos. De fei-
to, estes serán capaces xa de
superar as esixencias dos
severos límites da normativa
anticontaminante que entrará
en vigor en Europa cando a

produción se inicie. Ó igual
ca gamma Audi ao completo
cumpriu os estándares anti-
contaminación Euro 4 e o
posterior Euro 5 anos antes

da súa entrada en vigor, a
marca de Ingolstadt volve a
asumir o seu papel pioneiro
no desenvolvemento de tec-
noloxía innovadora.

Escudería Compostela lamenta ter que comunicar que ó 
20º Rali Botafumeiro, previsto para os días 14, 15 e 16 de

setembro, queda de momento aprazado. Os motivos que nos
levan a ter que tomar esta decisión son unicamente

económicos. A falta de apoio dos distintos organismos
públicos, obríganos, de momento, o seu aprazamento.

Comunicado da
Escudería Compostela

www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor compostelán

visite a nosa páxina web

www.sprintmotor.com

Audi verde Kia cee’d
Sporty Wagon
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T
OPCAR & CLASSIC
FESTIVAL foi unha
proposta automobilísti-
ca pioneira na Península
Ibérica. O paddock do

mítico circuíto abriu as súas por-
tas ao público para mostrar dúas
amplas exposicións comerciais de
primeira orde, centradas en auto-
móbiles de ocasión de gamma alta
e nos vehículos clásicos e incluíu,
ademais, a celebración dunha
concentración de automóbiles clá-
sicos e premium, dun “track day”
para vehículos de altas prestacións
e dunha feira dedicada aos com-
plementos, accesorios, recambios,
pezas novas/usadas, coleccionis-
mo, miniaturas, publicacións... En
definitiva, cinco eventos simultá-
neos nun único espazo.

O “track day” permitiu rodar
sobre o circuíto a máis de 150
automóbiles, ó redor dun cento
deles de gamma alta de nova fac-
tura e uns cincuenta clásicos
deportivos. No “trak day” partici-
paron diversos clubs automobilís-
ticos como o BMW Auto Clube
de Portugal, Alfa Romeo Clube de
Portugal, Ferrari Clube Lisboa,
MG Clube de Portugal e o
Porsche Clube Portugal, entre
outros. Sobre o asfalto púdose
verificar a calidade de automóbi-
les como o Mercedes SLR
McLaren, Ferrari F40, F348, e
F360; Porsche 911 GT3 RS e 997

CUP; BMW M3 e M5; e Maserati
Barcheta, entre outros. 

TOPCAR & CLASSIC
FESTIVAL tamén ofreceu a posi-
bilidade de adquirir, a través das
exposicións comerciais de auto-
móbiles de gamma alta e clásicos,
o automóbil soñado a prezos moi
competitivos e con todas as garan-

tías. Os máis de medio cento de
expositores presentes en ambas as
exposicións mostraron ao público
auténticas xoias asinadas por mar-
cas como Volvo, Lamborghini,
Ferrari, Aston Martin, Audi,
BMW, Mercedes, ou Porsche,
entre outras.

Continúa na páxina 24

Festival Lisboa 2007

Fernando Cuadrado 
SPRINT MOTOR

A celebración de TOPCAR & CLASSIC FESTIVAL LISBOA congregou no circuíto de Estoril o 30 de xuño
e o 1 de xullo a preto de 10.000 afeccionados ao mundo do motor que tiveron a posibilidade de admirar algúns

dos automóbiles más espectaculares do mercado de gamma alta e dos clásicos e recrearse coa pericia dos
condutores que participaron no “track day” de vehículos de altas prestacións.

As motos tamén estiveron 
presentes neste evento
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C
alor e día de praia
acolleron ós máis de
130 participantes na
quinta manga do
galego, o terceiro

desprazamento a asfalto ponte-
vedrés. Era neste caso no Sur do
Condado, cun planteamento de
catro especiais a dobre paso,
cerca de 90 quilómetros crono-
metrados e coeficiente sete.

Dende o primeiro paso por
Ponteareas, os irmáns Burgo
deixaron claro que o rali era seu.
Fixérono ata o último treito, asi-
nando todos os mellores rexis-
tros e encadeando a terceira
vitoria do 2007 no campionato
autonómico.

A segunda praza tivo moita
loita, protagonizada por Meira e
Bamarti. Ó final da mañá era
propiedade do primeiro, que
rodaba sen quinta velocidade.
No terceiro bucle o actual cam-

Con leite, cortado, descafeinado ou só, así se toma
xeralmente o café. ¿Que pinta nunha reportaxe de ralis
esta reflexión? Pois que, como ben saben os nosos
lectores, o lucense Pedro Burgo leva o patrocinio
dunnha coñecida marca de café galega.
Como acontecera en Narón incontestable
vitoria do seu Lancer, que correu… só.

Reportaxe de Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

Penido rematou a carreira
conseguindo unha meritoria

quinta praza final

Meira, sen quinta velocidade, asinou un
gran rali que lle deu a segunda praza
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pión fíxose con ela, pero cedeu-
na na derradeira especial cando o
seu coche fallou mecanicamente,
con problemas de encendido e da
caixa de cambios.

Un pouco falto de ritmo e
tamén sen a quinta marcha,
Chelis Gómez foi cuarto, segun-
do entre os de serie, subindo
unha praza tralo abandono por
accidente de Álvaro Muñiz.
Quen aguantou a quinta foi Luis
Penido, con problemas nun man-
guito, resistindo o compostelán o
ataque de Vilariño, retrasado ini-
cialmente por unha picada.

Moita variedade houbo no
competido Volante RACC.
Pronto abandoaron pilotos como
Adrián Díaz, Pablo Rey ou Pablo
Pazó, sendo posteriormente des-
calificado Tino Iglesias. A vito-
ria correspondeu ó local Rodrigo
Rodríguez (Saxo) secundado no
pódio polos Peugeot de Rubén
Domínguez e Iván Ares, estes
dous últimos empatados a segun-

dos e décimas, dilucidando a súa
praza polo rexistro inicial.

O vigués Pérez Dacosta
(Ford Puma), o santiagués
Munín (106) e o lucense Marcos
Rodríguez (AX) lideraron as
ofertas promocionais Driver
Senior, Driver Junior e Montes
Motor GT2i. Se non hai cambios
a vindeira cita do galego será o
derradeiro sábado de agosto co
gallo do “San Froilán”, proba
que coincidirá en data co nacio-
nal da modalidade a disputar en
Ferrol.

Na cita “de casa” Rodrigo Rodríguez
liderou o Volante RACC

Primeira vitoria no Trofeo Driver
para o Puma de Pérez Dacosta

Terceira vitoria do ano para Burgo en Galicia
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P
arecía que todos tiñan presa en
facer os deberes nunha proba que
sempre contou con especiais moi
duras e selectivas. Decímolo por-
que Fuster empezou liderando,

perseguido por Vinyes e Marcelino Hevia,
ata que ambos abandonaron por sendas saí-
das de pista.

Rodábase rápido, o que facilitaba as caí-
das. Como a de Burgo (accidente), “Rantur”
(transmisión), Víctor Senra (dobre picada)
ou Alberto Meria (caixa de cambios). Deste
xeito, vendo como case todos os seus rivais
ían quedando polo camiño, Fuster empezaba
a reforzar un liderazgo que lle podía outor-
gar a segunda vitoria no exercicio actual.

Sabedor de que estes treitos non eran
apropiados para o seu Porsche, os irmáns
Vallejo empregaron unha táctica que lles
outorgaba a segunda praza, reinando en soli-
tario entre os GT visto que Entrecanales no
pasou polo acto de verificar. A mañá tamén
ofrecía un pulso entre Basols e Puras –vol-
vendo o cántabro trala ausencia de Vigo–
solventado de momento a favor do piloto do
RACC por escasa marxe.

Con Vallín fóra de carreira dende as pri-
meira especiais, Óscar Garre lideraba o
Desafío Peugeot. Noutra orde de cousas a
mañá ourensá deixou a Ferreiro primeiro dos
Históricos, co “hermanísimo” Antonio Sáinz
impotente ante o andar do Escort do meli-
dense.

A segunda cita do nacional de asfalto
en Galicia era o clásico ourensán,
caracterizado sempre polas altas
temperaturas e unhas especiais moi
selectivas. A calor foi inferior á
doutras edicións, pero os treitos
volvéronse moi duros, causando
moitísimas baixas. A lóxica imperou,
por outra banda, outorgando a vitoria
ó único S2000 presente, o Fiat do
alacantino Miguel Fuster.

Reportaxe de Miguel Cumbraos
FOTOS: SPRINT MOTOR

A carreira

Como moscas

Basols reforzou o seu liderazgo na
EVO Cup en terras ourensás



COMPETICIÓN
23

x u l l o  2 0 0 7

Q
uinta proba do
nacional de ralis,
segunda das tres a
celebrar en
Galicia. 62 inscri-

tos, 58 admitidos e 29 clasifica-
dos. Saída no Polígono de San
Cibrao, escenario igualmente
dos parques de asistencias, e
chegada no corazón do casco
vello ourensán. Día soleado e
veraniego, pero con temperatu-
ras soportables. Nas seccións
matinais os participantes afron-

taron un dobre paso polas espe-
ciais de Castrelo-Toén, Melón-
Avión e a recuperada de Pena
Corneira. Pola tarde mesmo
esquema para Cañón do Sil e
San Pedro de Rocas, confor-
mando as catro seccións un
total de 580 quilómetros, dos
cales 203 eran de velocidade
contra o reloxo. Máis segui-
mento por parte do público que
na edición precedente, donde os
afeccionados responderon en
menor medida.

A
tarde planteábase
co dobre paso polas
especiais de Cañón
do Sil e San Pedro
de Rocas, case 100

quilómetros entre elas, situadas
na Ribeira Sacra ourensá.

Nada cambiou na cabeza,
facéndose Fuster con unha doa-
da vitoria, a terceira nesta cita.
Tampouco variaron as cousas
no segundo posto, propiedade
dos irmáns Vallejo, autores
dunha moi completa “perfor-
mance”. Máis rápido dende o

inicio da tarde, Puras adiantou a
Basols no terceiro lugar, que-
dándolle o catalán a recompen-
sa da primeira plaza na EVO
Cup.

Estreando un novo EVO IX,
feito nos talleres de RMC, Javier
Paz reviviu a súa mellor clasifi-
cación neste rali, sendo de novo
quinto e igualmente o mellor
ourensán na chegada. O carballi-
nés precedeu a Yeray Lemes, a
Manuel Redondo –vencedor do
grupo A– e a Álvaro Muñiz, este
último buscando en todo

momento rematar.
O “punch” final deulle a

Jordi Martí a vitoria no Desafío
Peugeot, que segue encabezada
polo vigués Óscar Garre,
segundo nesta manga.
Monólogo entre os históricos
onde venceu con folgura Jesús
Ferreiro, seguido polo madrile-
ño Antonio Sáinz. A challenge
noroeste, como acontecera en
Vigo, foi propiedade do Clio de
Jorge Pérez e Alejo Souto,
remantando segundo o leonés
Alejandro López.

F
alar do Rali de
Ourense é pensar na
carreira que o finado
de Estanislao
Reverter puxo en

marcha nun xa lonxano 1967 e
que na edición deste exercicio
cumpría 40 anos.

Pero cando se falaba desta
carreira non se pensaba
somentes no seu mítico impul-
sor, nen no relevo das mans do
tamén falecido Colemán nen
nunha proba que pasou por
Europeo, Copa de España e
estatal de asfalto nas súas con-
trastadas edicións.

Se había algo que caracteri-
zaba a cita que ten unha singular
roda de afiar como trofeo máis
preciado era a palabra dureza.
Explosivo cóctel, formado por
uns treitos revirados, selectivos,
rotos, castigadores e a calor típi-
ca do mes de San Xoán, princi-
pal emprazamento desta manga,
que en moitas ocasións rozaba
no interior dos vehículos os 50
graos centígrados.

A edición 40º, que ven de
se disputar, seguíu derroteiros
similares. Os graos foron, des-
ta volta, soportables, algo
inusual por estas terras. Pero
as cronometradas dictaron
unha sentencia implacable,
traducida na nada despreciable
cifra de 29 abandonos, o 50%
dos que partiran; moitos deles
por saídas de estrada.
Esixencias, dureza e selectivi-
dade dun rali do máis compli-
cado do panorama nacional.

Con ou sen el
Por Miguel Cumbraos

Carné de rutaSen agobios

En cifras

O catalán Jordi Martí fíxose co Desafío na derradeira especial

Brillante prestación dos
irmáns Vallejo, segundos

nun rali durísimo

O melidense Jesús Ferreiro liderou comodamente a
categoría de Históricos Estreando un EVO IX Paz foi o mellor piloto ourensán

Fuster obtivo unha doada vitoria en
Ourense, a terceira no seu haber
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H
ai que
destacar
as pro-
p o s t a s
automo-

bilísticas de
Mercedes que mos-
trou o RO Car
Classic, a maior
colección privada
de automóbiles da
firma alemá en
Europa. Na exposi-
ción podíase admi-
rar un Mercedes
540K, un modelo
fabricado en 1936 e
un dos últimos auto-
móbiles de luxo que
saíron ao mercado
antes da Segunda
Guerra Mundial.
Este espectacular
vehículo está valo-
rado en catro
millóns de euros.
Outras das pezas

históricas en expo-
sición era un
Mercedes 770 que
pertenceu ao parque
móbil de Adolf
Hitler cando deten-
taba o poder en
Alemaña, e un
Mercedes 300SL
Gullwind, denomi-
nado popularmente
“Ás de gaivota”
pola peculiar aper-
tura das súas portas.

A organización
de TOPCAR &
CLASSIC FESTI-
VAL correu a cargo
da empresa galega
“Eventos del
Motor”, compañía
avalada pola súa
grande experiencia,
acumulada ao longo
de dezaseis anos na
posta en marcha de
monográficos vin-
culados ao mundo
do motor.

Festival Lisboa 2007

>>>>  EExxcclluussiivvooss  VVeehhííccuullooss  ddee  FFlloottaa  <<<<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
GETZ 1.5 CRDI GL 5P 88 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 10.500

TUCSON 2.0 CRDI STYLE 112 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 22.500

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 112 CV DICIEMBRE 2004 19.000

ACCENT 1.5 GLS 5P 102 CV AÑO 2004 7.000

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 COMFORT 125 CV AÑO 2006 KM O 24.500

Teléfonos: 981 56 96 32 - 981 56 96 30 – Boisaca  -  SANTIAGO

Fernando Cuadrado 
SPRINT MOTOR

Porsche,  unha marca que se identifica só con
verlle un cachiño da súa traseira.

Unha das pezas históricas en exposición era este 
Mercedes 770 que pertenceu ao parque móvil de Adolf Hitler


