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C
on este obxectivo cele-
brouse recentemente
unha xuntanza de tra-
ballo entre o presidente
da Xunta, Emilio Pérez

Touriño, a conselleira de Política
Territorial, María José Caride, o
delegado do Goberno en Galicia,
Manuel Ameijeiras e o xefe da
Garda Civil de Tráfico en Galicia,
José Luis Ulla. Trala xuntanza, a
conselleira de Política Territorial
expresou a preocupación do
Goberno galego polos altos índi-
ces de siniestralidade que se están
a rexistrar nas estradas galegas, e
enviou unha mensaxe de solida-
riedade aos familiares das vítimas
de tráfico.

Durante a súa intervención
ante os medios, a conselleira
insistiu en que os accidentes de
tráfico son un problema colectivo
e, polo tanto, a súa diminución hai
que abordala dende unha perspec-
tiva multidisciplinar sen esquecer
a responsabilidade individual de
cada condutor no seu comporta-
mento ante a estrada. Un exemplo
claro da necesidade de concien-
ciación cidadán ante comporta-
mentos perigosos na estrada é o
alto número de positivos nos test
de alcoholemia realizados, xa que
en Galicia rexistráronse nos últi-
mos meses unha medida de 35
positivos de alcohol ao día.

Para atallar os sinistros en
Galicia, os responsables autonó-
micos e estatais estableceron o
reforzo policial como unha medi-
da a executar a curto prazo e que
ten por finalidade, ademais dos
controis habituais de velocidade,
alcohol... detectar e disuadir –a

través de vehículos camuflados-
accións imprudentes e temerarias
na estrada. Neste sentido, acor-
douse que no vindeiro mes de
outubro incorporaranse 50 novos
axentes da Garda Civil de Tráfico
a Galicia e establécese como
obxectivo acadar a cifra de 1.050
axentes ao longo do ano 2008 (o
que supón incrementar en 225 os
822 efectivos actuais).

Así e todo, a conselleira de
Política Territorial explicou que
estas medidas están sendo com-
plementadas por outras deseñadas
polo Goberno galego e que apare-
cen plasmadas no Plan Galego de
Seguridade Viaria 2006-2010.
Neste sentido aludiu ás xa postas
en marcha como son o programa
Noitebús (un servizo de despraza-
mento nocturno nas zonas de

ocio), e o “Faite Ver”, unha cam-
paña de reparto de distintivos diri-
xida aos peóns coa fin de reducir
os atropelos. Polo que respecta a
esta última, a CPTOPT, en cola-
boración coa Consellería de
Sanidade, ademais dos 5.500 dis-
tintivos inicialmente repartidos,
en outono farase un reparto inten-
sivo de chalecos e brazaletes co
obxectivo de acadar os 80.000

neste ano. María José Caride
salientou a necesidade desta
medida debido ao gran número de
mortes por atropelo producidas en
Galicia xa que no que vai de ano
morreron atropelados un total de
36 persoas, fronte as 17 do mesmo
período do ano pasado, segundo
datos facilitados pola Dirección
General de Tráfico. 

A medio e longo prazo, o Plan
Galego de Seguridade Viaria esta-
blece, entre outras, actuacións de
mellora e conservación de estrada,
a construción de novas Vías de
Alta Capacidade, e a colocación
de medidas de seguridade para os
motoristas. Precisamente o colec-
tivo de motoristas é un dos máis
afectados pola siniestralidade nos
últimos meses xa que, segundo
datos da DGT, ata o 16 de agosto
deste ano rexistráronse 27 vítimas
mortais, seis máis que no mesmo
período do ano pasado.

Así mesmo, a conselleira
anunciou que se están ultimando
os trámites para a posta en marcha
–posiblemente este mesmo ano-
do Laboratorio de Metroloxía que
permitirá verificar e homologar os
aparellos utilizados no control do
tráfico. Este Laboratorio, que
conta cun investimento de
600.000 euros e que poderá dar
servizo a outras comunidades
autónomas, servirá para que ditos
elementos de control sexan opera-
tivos durante máis tempo. Tamén
se está a traballar na mellora da
lexislación estatal en materia de
estradas para establecer medidas
de redución de velocidade nos
pasos de peóns e nas travesías
urbanas.

A Xunta de Galicia e maila Delegación do Goberno en Galicia
acordaron o incremento de efectivos da Garda Civil para

efectuar labores de control e vixilancia nas estradas galegas e,
deste xeito, contribuír a atallar o número de accidentes e de
vítimas que se están a rexistrar na Comunidade Autónoma.

A Xunta e a Delegación do
Goberno acordan reforzar os efectivos
da Garda Civil co fin de atallar os
accidentes de tráfico en Galicia

A conselleira de Política Territorial e o delegado do Goberno en Galicia en rolda de 
prensa logo da reunion mantida co presidente da Xunta sobre seguridade viaria

FOTO DE ANA VARELA:
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Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados
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¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
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ELECTRÓNICO • LAMIAS DE ELECTRÓNICO • LAMIAS DE ALIAXE LIXEIRAALIAXE LIXEIRA

C
ada día aparece
algún invento novo
que fai a nosa vida
no coche máis
cómoda e incluso

divertida. A informática e as
novas tecnoloxías teñen moito
que ver en todos estes avan-
ces. Con todos estes “utensi-
lios e aparellos” tamén estrea-
mos máis motivos para des-
pistarnos, algo que pode pro-
vocar un accidente.

Antigamente os principias
elementos de distracción eran
cousas tan sinxelas como
mover o dial da radio para
buscar unha emisora, prender
un cigarro ou coller un pano
de papel na guanteira.
Amplos estudos realizados
por distintas entidades vincu-
ladas coa seguridade viaria
indican que moitos accidentes
con vítimas mortais foron
provocados por falta de aten-
ción. Coma noutros campos
da sinistralidade, aínda faltan
máis datos, mais todos temos
claro que as distraccións
foron e son un factor de acci-
dentalidade.

O simple feito de que o
condutor utilice unha man
para outra cousa que non sexa
a condución é un risco. Todos
os campos do noso cerebro
que en plena condución este-

an alleos á estrada e ao tráfico
están a restarnos seguridade.

Os tempos que veñen
incorporarán moitos máis ele-
mentos que á vez que inclúen
máis calidade de vida, enga-
den riscos para os condutores.
Temos que ter isto cada día
máis presente para estar aler-
ta. As institucións teñen que
darlle unha gran publicidade

aos perigos que poden levar
aparelladas estas innovacións
e educar dende a infancia para
que sexamos todos conscien-
tes de que poden ser incompa-
tibles cunha condución seria e
segura.

A penalización da utiliza-
ción destes novos elementos
de “distracción”, como por
exemplo a utilización do telé-

fono móbil e do navegador,
cremos que non é o camiño
absoluto. A madurez do con-
dutor a través da educación e
da propia crenza de que
mellorar a atención ao volan-
te é mellorar a seguridade de
todos, levaranos ao obxectivo
último de evitar desgrazas nas
vías públicas.

Os peóns tamén teñen o

seu espazo neste tema pois é
doado que por ir falando polo
móbil ou por levar os auricu-
lares dun aparato de audio
tapando os oídos, se despisten
e crucen erroneamente unha
rúa ou estrada, provocando un
accidente.

Non nos despistemos. A
nosa vida e a dos demais
están en xogo.
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Director: Xurxo Sobrino Morán
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D. Tráfico e D. Prudencio
D. Prudencio: Aproveitamos esta sección para achegar o noso grao de area ao ecoloxismo, que non está moi

sobrado de axudas.
Don Tráfico, nos anteriores “diálogos” quedou claro que hai unha relación entre o consumo dun

vehículo e a contaminación. ¿A parte de moderar a velocidade que outras cousas podemos facer
para reducir o noso consumo?

D. Tráfico: Para non consumir máis do axeitado o automóbil non debe levar accesorios innece-
sarios (bacas, portaequipaxes...) que poidan incrementar o consumo

entre un 10 e un 16 por cento, ao prexudicar a aerodinámica do
vehículo. Tamén gasta máis coas ventaíñas abertas, e con
pneumáticos en mal estado ou cunha presión inadecuada.
D. Prudencio: O aceite usado do propulsor tamén é contami-

nante?
D. Tráfico: Si, é moito máis do que pensamos. Por iso ao cambiar o aceite

do motor, debe evitarse a vertedura no campo ou nos sumidoiros. O
aconsellable é levalo a establecementos especializados.
D. Prudencio: A auga tamén é un ben que temos que empezar a non

“desbaratar”, aínda que nesta terra teñamos “superavit” dela.
D. Tráfico: Cando lavemos o coche, é interesante e doado aforrar auga. Os consumos varían moito segun-
do o método de lavado empregado. Por exemplo, nun túnel de lavado de coches consúmense uns 25
litros. Cun cubo e unha esponxa, uns 20 ou 25 litros. Cunha mangueira, chégase a consumir máis de 400
litros de auga.

Coa colaboración da:  Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade da Xunta de Galicia
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O
Peugeot 308 prepá-
rase para ser
comercializado en
Europa dentro de
tan só unhas sema-

nas. Nova berlina compacta no
seo do segmento dos vehículos
da gamma media, compite con
argumentos propios para seducir
a unha clientela cada vez máis
ampla grazas ao seu deseño de
arquitectura semi-alta, xenerosa
habitabilidade, visibilidade e
luminosidad.

O concept car 308 RC Z está
animado por un motor 1.6 l
THP herdado da nova oferta de
motores deseñados e desenvol-
vidos en cooperación entre PSA
Peugeot Citroën e BMW
Group, trátase do EP6DTS que
equipa o 207 RC de serie cunha
potencia de 175 CV. Este 1.6 l
THP, grazas a unha calibración
do propulsor concretamente
desenvolvida para este concept
car, acada aquí unha potencia
de 218 CV.

S
koda presentará no
próximo Salón
Internacional do
Automóbil de
Frankfurt o novo

Fabia Combi. As dimensións
do novo vehículo medraron
respecto ás do modelo actual.
O novo Fabia Combi é 7 milí-
metros máis longo e 46 milí-
metros máis alto. A lonxitude,
largo e altura (4.239 mm,
1.642 e 1.498 respectivamen-
te) constitúen unha sólida base
na que se enmarca un espacio-

so interior.
A capacidade do maleteiro

aumentou en 54 litros para
situarse nos 480. Cos asentos
posteriores abatidos, a capaci-
dade do portavultos do novo
Fabia Combi é de 1.460 litros,
235 máis que no seu predece-
sor.

A gamma de motoriza-
cións está formada por tres
propulsores de gasolina (1.2
12V de 70 CV, 1.4 16V de 85
CV e 1.6 16V de 105 CV e
outros tres motores diésel (1.4

TDI PD de 70 CV, 1.4 TDI PD
de 80 CV e 1.9 TDI PD de 105
CV), todos eles están equipa-
dos con caixa de cambios
manual de cinco velocidades.
A versión de 1.6 litros e 105
CV pode montar opcional-
mente un troco automático
Tiptronic de seis velocidades.
Ademais, os dous propulsores
diésel máis potentes, o 1.4
TDI de 80 cv e o 1.9 TDI de
105 CV, poden incorporar
opcionalmente o filtro de par-
tículas diésel DPF.

O
Clio Grand Tour
estará presente en
primicia mundial
no Salón
Internacional do

Automóbil de Frankfurt, o pró-
ximo mes de setembro. O seu
deseño retoma as estilizadas

liñas do Clio Grand Tour
Concept desvelado no último
Salón de Xenebra. O Clio
Grand Tour ilustra o compro-
miso co espazo, a través dun
maleteiro moi xeneroso (439
dm3), sen renunciar a un des-
eño dinámico.

Trátase dun vehículo com-
pacto (4,20 m) vinculado ao
universo do tempo libre, que
sabe aproveitar as vantaxes da
gamma do Novo Clio, conser-
vando o pracer de condución e
a súa habitabilidade, confort e
seguridade.

308 RC Z

A
s características
principais do suce-
sor do Kalos que
será desvelado ao
público por primei-

ra vez no Salón Internacional do
Automóbil de Frankfurt son un
característico deseño exterior,
un interior de gran calidade e un
novo, e máis económico, motor
de gasolina. Ao igual que a ver-
sión de tres volumes chamarase
Aveo en toda Europa. O novo
modelo de tracción dianteira
estará nos Distribuidores a par-

tir de marzo de 2008.
O Aveo de dous volumes

ofrece o novo estilo de deseño
de Chevrolet coa súa caracterís-
tica e ampla grella do radiador
cunha larga liña horizontal en
cor da carrozaría que salienta o
logotipo da marca. Haberá dous
motores de gasolina dispoñibles
para o novo Chevrolet: un novo
1.2 de 84 CV e o existente de
1.4 litros, que agora ofrece unha
potencia de 98 CV e está dispo-
ñible con caixa de cambios
automática.

Novo Aveo de
dous volumes

Clio Grand Tour no
Salón de Frankfurt

O Skoda Fabia 
Combi en Frankfurt
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O
Grupo Brea
p r o v o c o u
unha sorpre-
sa xeral este
verán pre-

sentando dinamicamente o
seu superdeportivo Audi
R8 no circuíto de Braga.

Ata alí desprazámonos os
medios de comunicación
especializados no motor
para rodar cunha auténtica
delicia de catro rodas e un
corazón V8 que rende 420
CV. Deste modelo os nosos
lectores teñen máis infor-

mación na toma de contac-
to que publicamos neste
número.

Queda patente a nosa
presenza na foto de fin de
festa no circuíto portugués
de Braga. Tódolos xorna-
listas quedamos coas ganas

de seguir dando voltas co
R8.

Antes de tomarmos
contacto cos 420 cabalos,
puidemos rodar, para ir
quentando, co Audi TT
(250 CV) e o novo A5, un
TDI de 240 cabalos.

S
e algo lle faltaba á
marca alemá Audi
era un tremendo
cupé. Este acaba
de chegar aos con-

cesionarios para alegrar a

vista e a vida dos amantes
dos automóbiles. O A5 esti-
vo presente nas probas diná-
micas do circuíto de Braga e
sorprendeu a todos coas súas
cualidades no circuíto, aínda

que é un coche para gozar da
súa condución e do seu seño-
río nas estradas e autovías.
As súas liñas denotan ele-
gancia e estilo. Audi acer-
tou.

GAS GAS 
presentou a
gamma 2008

o señor 
dos “catro aneis”

Presentación no 
circuíto de

G
AS GAS presen-
tou a súa gamma
de motocicletas e
cuadriciclos para
a tempada 2008,

unha completa exhibición de
modelos equipados con moto-
rizacións de 2 e 4 tempos que

teñen como obxectivo seguir
liderando o sector off road,
especialmente nos apartados
de trial e enduro. Salienta da
nova gamma a nova máquina
de trial: a TXT Prol. Unha
auténtica profesional do equi-
librio sobre dúas rodas.



O
voceiro do BNG no
Congreso acaba de
rexistrar unha ini-
ciativa parlamenta-
ria con esa recla-

mación. Francisco Rodríguez
destaca que Galicia ten determi-
nadas singularidades que non se
están a ter en conta á hora de
aplicar os plans de choque esta-
tais.

Sprint Motor: Que medidas
proporían vostedes, se puidesen
xestionar este tema?

Francisco Rodríguez: A pri-
meira delas é que a responsabi-
lidade política do tema do
Tráfico e da seguridade viaria
ten que estar en mans do máis
próximo, que no noso caso é o
Goberno galego. Isto é así por
varios motivos. O primeiro é
que, segundo os datos oficiais, a
maioría dos accidentes graves
producidos aquí están sendo na
rede de estradas secundarias,
que son competencia da comu-
nidade autónoma. Mesmo os
corredores que chamaban rápi-
dos, como os da Barbanza e O

Salnés, que teñen uns rexistros
de sinistros moi altos, son tamén
construción e competencia da
Xunta. Non ten ningún sentido
ese paradoxo de que a constru-
ción e a competencia sexa do
Goberno galego e, en cambio, o
control do tráfico sexa compe-
tencia do Goberno español, no
cal non participa para nada a
Xunta de Galicia.

O primeiro que teriamos que
facer é adecuar ben a sinaliza-
ción das estradas conforme a un
criterio pensando nuns paráme-
tros climatolóxicos, nas caracte-
rísticas das infraestruturas e
contando máis coa prevención
que cunha punición. Coa trans-
ferencia os problemas non ían
desaparecer, pero está claro que

se podía articular un mellor sis-
tema en relación coas caracte-
rísticas propias do noso país.

SM: A Xunta xa reclamou
máis axentes nas estradas gale-
gas para disuadir aos conduto-
res “temerarios”. ¿Secunda
vostede esta petición?
¿Parécelle acertada?

F.R.: Se se reclaman máis
gardas civís, pero estes por
exemplo, en vez de faceren labo-
res de seguridade viaria e teren
unha mentalidade de axuda ao
condutor, a mentalidade é a de
se poñeren detrás dunha esqui-
na para cazar a alguén ou sim-
plemente de estaren nunha ofici-
na, como está a pasar neste
momento, entón isto non ten
nada que ver co que necesita

este país.
Na actualidade, de 800

números da Garda Civil de
Tráfico case 400 están nas ofici-
nas facendo tarefas burocráti-
cas. De aí que mesmo a súa
política represiva teña uns perí-
odos de resolución burocrática
longuísimos. Un comete unha
infracción e non se lle comunica
ata case 3 meses máis tarde, se
non é detido “in situ”. Esta é
unha práctica recadatoria que
pouco ten que ver coa rectifica-
ción de comportamentos erróne-
os. A actitude que tivo o
Presidente e a conselleira de
Ordenación do Territorio creo
que segue un camiño que me
parece que non é o correcto.
Penso que neste momento máis

que necesitar máis números de
gardas civís, necesitamos pen-
sar en termos do propio país no
problema. Isto pasa por unha
reivindicación clara da transfe-
rencia das competencias de trá-
fico e seguridade viaria e dunha
policía autonómica nosa con
esta función. Hai que empezar a
camiñar con esta orientación. O
outro pode quedar ben para
contestar nunha rolda de prensa
ou puntualmente para cantidade
de sucesos lutuosos, que eu xa
digo que non é que se vaian
solucionar coa transferencia,
pero si que se vai poder empezar
a pensar en como solucionalo.
Isto é o que pode variar todas
estas cuestións nun sentido posi-
tivo.
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TEXTO: Xurxo Sobrino 
FOTOS: Xabier Vilariño

O BNG di que se a Xunta xestiona 
as estradas é lóxico que tamén 

administre as competencias de Tráfico

As estradas galegas
están a rexistrar uns

datos de accidentes e
de vítimas moi altos, a

pesar da introdución
do carné por puntos e

doutras accións da
Direción Xeral

Tráfico. O BNG
entende que estes

datos demostran que
as medidas postas en

marcha polo Executivo
central para tratar de
frear a sinistralidade

nas estradas non están
a dar resultado en
Galicia. Ou polo

menos non o resultado
desexado. Por iso o
Bloque acáballe de

reiterar a súa demanda
ao Goberno para que

lle transfira á Xunta as
competencias en

materia de tráfico.

A falta de
planificación e de
organización nos

transportes públicos
causa un uso

desmedido dos
vehículos particulares.
Ás veces por riba das

capacidades
económicas das

familias
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SM: O PP reclama agora a
reactivación da comisión parla-
mentaria para estudar a seguri-
dade viaria creada na lexislatu-
ra pasada. ¿Cre que serviu para
algo?

F.R.: Eu penso que non. Estes
instrumentos son positivos, se se
toman como antesala do obxecti-
vo político final, que é contar
cunha policía de tráfico propia e
un modelo competencial adecua-
do nesta materia, similar ao cata-
lán ou ao vasco. Se a ruta que se
vai seguir é esta, entón paréceme
ben. Se se toma como unha medi-
da porque hai unha alarma social
ou para aparentar que se fan cou-
sas, creo que entón non ten moita
utilidade.

Hai capacidade dabondo no
país para facer as cousas ben
neste tema. Incluso hai moitas
persoas traballando nas autoes-
colas e noutros ámbitos que
poderían colaborar eficazmente.
Podiamos articular un modelo
propio que fose dende a escola
ata a educación social e a pre-
vención na estrada con todos os
medios da Administración auto-
nómica e do sistema educativo
galego que non se están a utilizar.

SM: Hai unhas semanas o
director xeral de Tráfico, Pere
Navarro, falaba da psicoloxía
dos galegos e do pesimismo
como unha das causas da alta
sinistralidade nas estradas gale-
gas. ¿Que resposta merecen

estas manifestacións?
F.R.: En primeiro lugar hai

que dicir que son impropias dun
político que teña un mínimo de
responsabilidade. Que unha
Administración diga que temos
unha tendencia negativista por-
que non acabamos de valorar
positivamente as medidas que se
toman porque non hai unha
redución dos accidentes creo
que é impropio dun político. En
todo caso, se hai un problema
psicosocial demostrable, terá
que dicir “señores terán que res-
ponsabilizarse vostedes porque
nós non acabamos de compren-
der o que pasa nese país”. Pero
eles saben que o problema é a
transferencia. Hai unha reticen-
cia brutal en recoñecernos a nós
o que lles concederon a Euskadi
e a Cataluña. Este si que vai ser
un problema e penso que Touriño
faría ben en empezar a remar
noutra orientación e non quere
remar noutra orientación porque
quere ser conivente con que aquí
non é necesario ese tipo de
transferencia. Creo que aí é onde
temos o problema político.

SM: Como valoraría os
transportes públicos en Galicia?

F.R.: Un desastre. Galiza
está baseada principalmente,
polas súas características de dis-
persión xeográfica entre outras
cousas, no transporte privado.
Podemos ver rutas colapsadas a
diario onde a maioría dos vehí-

culos só levan o condutor. Dous
exemplos claros son A Coruña-
Ferrol e Vigo-Pontevedra. Que
ocorre se un cidadán quere facer
unha destas rutas, por exemplo
en tren, pois que tanto as fre-
cuencias coma os tempos da via-
xe quedan moi por debaixo da
calidade requirida nestes tem-
pos. Co cal a utilidade que lle
ten ao cidadán está moi por
debaixo do que se necesita. En
Galiza nin o tren está á altura
das circunstancias nin as liñas
de autobuses. Non hai unha ade-
cuación dos horarios de ambos
os dous transportes, co cal,
polas características nosas, é
dificilísimo compaxinar unha
viaxe entre autobuses ou tren,
simplemente para ir dende unha
cidade a unha parroquia dunha
vila. A falta de planificación e de
organización nos transportes
públicos causa un uso desmedi-
do dos vehículos particulares. Ás
veces por riba das capacidades
económicas das familias, que se
ven abocadas a utilizar o seu
coche porque os servizos de
transporte colectivos non lles
resolven o seu problema de
mobilidade. Este é un problema
que hai que superar.
Curiosamente o que é a coordi-
nación e planificación do trans-
porte a responsabilidade máxi-
ma é da Xunta, agora que, se
logo non ten capacidade para
obrigar a Renfe a poñer uns ser-

vizos de proximidades ou para
poñelos ela, entón dificilmente
pode amañar nada. Un exemplo
claro é o do aeroporto de
Santiago, onde, pasando o tren a
3 quilómetros del, non ten acce-
so por tren.

SM: Unha das achegas para

que os mozos e mozas non con-
duzan cunha “copa de máis” é
o Noitebús. ¿Que opina desta
iniciativa?

F.R.: Son iniciativas positivas
pero limitadas. Pode facerse con
certa eficacia nos concellos
grandes. Para mover a xente
moza entre estes e os da perife-
ria. Creo que é unha boa medida
esta utilización do transporte
colectivo para evitar sinistros.

SM: Cal sería a súa aposta
pola seguridade viaria dende o
Goberno galego?

F.R.: O primeiro de todo
sería lograr do Goberno español
que a DXT en Galiza fose máis
transparente, menos burocrática
e cunha política menos sancio-
nadora e de máis presenza de
axentes nas estradas. Segundo:
garantir que todas as sinaliza-
cións son as adecuadas e están
correctamente situadas. Por últi-
mo, comezar canto antes a nego-
ciación co Goberno español
para a transferencia das compe-
tencias nesta materia. Todo isto
acompañado dunha coordina-
ción entre as autoescolas e os
distintos actores que poidan
colaborar nunha política de
seguridade viaria activa; cunhas
campañas ben realizadas e arti-
culadas a prol dunha concien-
ciación social para que todos
poidamos contribuír a dimuír a
sinistralidade do tráfico en
Galiza.

Eles saben 
que o problema

é a
transferencia.

Hai unha
reticencia brutal
en recoñecernos
a nós o que lles
concederon a
Euskadi e a
Cataluña

Que unha
Administración
diga que temos
unha tendencia

negativista
porque non

acabamos de
valorar

positivamente as
medidas que se
toman porque
non hai unha
redución dos

accidentes creo
que é impropio

dun 
político
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O
centro de deseño
logrou unha liña
elegante que encai-
xa perfectamente
coas pretensións de

moitos potenciais clientes do
segmento C. Estamos a falar
dun automóbil de carácter fami-
liar, con catro portas e amplo
maleteiro. As súas dimensións
son 4,56 metros de longo, 1,73
m de ancho e 1,50 m de alto,
sorprendendo unha capacidade
de carga que supera os 500
litros. Trátase do vehículo máis
longo da súa categoría cun
grande espazo interior.

Exteriormente a calidade
dos acabados parécese á de
automóbiles de maior categoría
e prezo, e non faltan os croma-
dos en defensas, asideiros, pro-
teccións laterais… que sempre
aportan prestancia. A propósito
de acabados, o nivel máis bási-
co denomínase Active, o inter-
medio é Dynamic e o máis
completo é o Emotion, dispo-
ñéndose ademais dun elevado
número de extras. Sen ánimo de
extendernos, o equipamento é
moi completo xa dende a ver-
sión máis básica, podendo dis-
poñer ata de sistema mans
libres con tecnología Bluetooth,
sensor de chuvia ou sensor de

aparcamento… por poñer uns
exemplos.

Inicialmente está dispoñible
con dúas motorizacións, unha
de gasolina e outra de gasóleo.
A de gasolina de 1.4 litros e 77
cabalos e a diésel de 1.3 litros
con 90 cabalos, esta última foi a
unidade probada por nós, cedi-
da xentilmente polo concesio-
nario oficial Fiat en Santiago
(Noyastar). Os 90 CV extráense
grazas a utilizar as últimas
innovacións tecnolóxicas: deza-
seis válvulas, turbo de xeome-
tría variable e inxección de alta
presión de combustible. O
resultado son unhas prestacións
suficientes e uns consumos
absolutamente ridículos: na
nosa proba non chegou a consu-
mir nin 5 litros por cada 100

quilómetros percorridos.
Proximamente tamén se comer-
cializarán mecánicas máis

potentes, se ben é certo que as
actualmente dispoñibles son
máis que suficientes dada a

filosofía do modelo e as restric-
cións nas nosas estradas en
materia de velocidade.

Luis Penido
TEXTO E FOTOS

Na Rede de Concesionarios Fiat púxose recentemente á venda un vehículo derivado do Grande
Punto pero con tres volumes e catro portas. Na súa presentación internacional foi denominado

Fiat Línea e prevense unhas vendas de máis de 2.500 unidades no noso país.
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❍❍ Fiscal
❍❍ Administrativo
❍❍ Mercantil

❍❍ Laboral
❍❍ Subvencións
❍❍ Familia

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

A
s sensacións ao
volante son moi
agradables, direc-
ción precisa, pedais
que requiren pouco

esforzo e asentos que permiten
múltiples regulacións de cara a
atopar a mellor postura.
Esixirlle a este tipo de vehícu-
los unha deportividade extrema

é ilóxico, pero o Fiat Línea per-
mite unha certa conducción de
carácter deportivo con total
seguridade e aportando en todo
momento nobleza nas súas

reaccións. A súa longa batalla
aporta unha boa estabilidade en

curvas de radio amplo e as sus-
pensións gozan dun adecuado
compromiso entre a suxección
do vehículo e o confort. Dende
o punto de vista dinámico non
se lle poden poñer “peros”. A
insonorización si que se podía
mellorar un pouco xa que se
aprecia certa rumorosidade pro-
cedente do motor (sobre todo
en frío).

O que dende logo aporta
este vehículo é unha gran rela-
ción calidade/prezo, o que está
facendo que se concreten ven-
das xa dende o seu lanzamento
con facilidade. Algo lóxico xa
que é factible dispoñer dun Fiat
Línea dende pouco máis de
12.000 euros. Neste momento
está vixente unha oferta de lan-
zamento, moi interesante, cun
desconto de ata 2.300 euros na
Rede de Concesionarios Fiat.

MMoottoorr:: 4 cilindros en liña

CCiilliinnddrraaddaa:: 1.248 cc

PPootteenncciiaa:: 90 CV/4.000 rpm

PPaarr  MMááxxiimmoo:: 20,4 kg/1.750 rpm

CCaammbbiioo:: manual, 5 marchas

TTrraacccciióónn:: dianteira

CCoommbbuussttiibbllee:: gasóleo

PPeessoo:: 1.185 quilos

As sensacións ao volante son moi agra-

dables, dirección precisa, pedais que

requiren pouco esforzo e asentos que

permiten múltiples regulacións

DESTACADO:

Ficha técnica

As sensacións ao volante 
son moi agradables, 
dirección precisa, pedais 
que requiren pouco esforzo 
e asentos que permiten 
múltiples regulacións
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É
o primeiro deportivo
de Audi con motor
central, e coma se dun
Ferrari se tratase exhi-
be orgulloso o seu

motor V8 de 420 CV detrás do
habitáculo e baixo unha cuberta
transparente.

En proporcións e deseño, a
estampa do Audi R8 é irrepro-
chable, a característica grella
frontal cos aros no capó, as
espectaculares tomas de aire
laterais (dispoñibles opcional-
mente en carbono) e unha longa
parte traseira que con dúas saí-
das dobres por cada flanco,
garanten a atención de todos os
que se crucen ao seu paso.

O seu interior é unha combi-
nación entre deportividade e
luxo, os mandos e a instrumen-
tación son marca da casa co logo
de R8 claramente visible e o
habitáculo ofrece un xeneroso
espazo para os dous ocupantes,
grazas ás amplas dimensións da
súa carrozaría.

O Audi R8 é un automóbil
capaz de plantar cara a deporti-
vos de firmas como Ferrari ou
Porsche, pero foi concibido
como un produto máis racional
que radical. É dicir, é apto para
dar guerra nun circuíto pero á
vez foi planeado para un uso
diario. Vamos, que é algo máis
cun xoguete.

A particularidade do R8 con
respecto á competencia é que é
un vehículo que pode ser levado
a un altísimo ritmo cunha segu-
ridade e precisión ata agora des-
coñecidas no seu segmento. As
súas extraordinarias calidades
dinámicas e a súa tecnoloxía fan
que vaia practicamente sobre
raíles. Non é necesaria moita
experiencia nin dotes de piloto
para lle poder sacar partido.
Sofisticado, atractivo, recha-
mante pero non extremista,
seguridade e control priman por
riba de todo.

X
a tiñamos visto
ao R8 en varios
actos e presen-
tacións, pero a
opo r tun idade

de probalo nola deu o con-
cesionario de Audi en
Santiago, “Brea Móvil”,
concretamente no circuíto
de Braga. Curiosamente é
o noso lugar de probas
habitual de onde xa posuí-
amos referencias, ademais
é o único lugar accesible
para os galegos posto que
as leis neste tipo de apare-
llos, permítennos ir en ter-
ceira como moito.

A suxeción dos asentos
e a posición é perfecta. A
palanca de cambios está
situada nunha posición
idónea, aínda que a unida-
de probada era a versión
con caixa R-tronic e non
tivemos que usala máis
que para arrincar xa que
en todo momento levamos
as mans no volante utili-
zando as levas.

Nada mais xirar a cha-

ve óese un suave ruxido
detrás dos oídos que pro-
cede do compartimento do
propulsor e a medida que
se acelera soa a poderío. A
resposta do acelerador é
fulgurante e empurra
coma un poseso. O Audi
R8 non está limitado
como os demais modelos
da marca. Podemos acadar
os 300 quilómetros por
hora!

A conf iguración do
motor central fai que o

coche teña un reparto de
pesos ideal (44/56) e que
o seu comportamento en
curva sexa idóneo, é unha
autentica táboa. A direc-
ción directa é moi sensible
e os xigantescos freos, son
se cabe, o mellor do con-
xunto.

O devandito irrepro-
chable, impecable estam-
pa e prestacións de auten-
tico bólido por bastante
menos que a competencia.
Prezo: 124.000 euros.

Audi, co
impresionante
R8,
preséntanos a
súa
candidatura
aos pesos
pesados do
motor. A súa
experiencia
e irreprochable
currículo en Le Mans
deu lugar a unha
creación que dará que
falar na categoría dos
superdeportivos.
O modelo prodúcese
na Planta de
Neckarsulm, dun
modo practicamente
artesanal e cunha
previsión de
fabricación dunhas
2.000 unidades anuais
das cales 60
destínanse ao noso
país.

CONTACTO

Ray Mosquera 
TEXTO E FOTOS

Impresións

Elegan



O
cambio secuencial
R tronic propor-
ciona unhas
mellores presta-
cións e uns cam-

bios de marcha máis rápidos.
Eleva a experiencia de conducir
un R8 a unha nova dimensión;
os cambios poden realizarse
manualmente coas levas situa-
das no volante ou coa panca de

cambio secuencial de
novo deseño, cun
modo automáti-
co en dous
niveis e,
non menos
importante,
co Launch
Control para
unha saída inme-
diata.

O embrague manéxase a
través do sistema hidráulico,

un segundo bloque de
válvulas substitúe o
accionamiento de
troco mecánico.

En comparanza
con solucións simi-
lares da competen-
cia, o R tronic de

n o v o
desenvolvemento e optimiza-
do en todos os seus detalles se
caracteriza por unha banda

pola súa mínima interrup-
ción da forza motriz e,

por outra, pola sua-
vidade dos cam-
bios. A velocidade
de funcionamento
varía segundo as

revolucións e o
programa de cambio

seleccionado. O modo S

posibilita tempos de cambio
extremadamente breves. Con
este modo seleccionado, o R
tronic realiza o cambio de
marcha incluso con máis rapi-
dez ca un condutor profesio-
nal. O modo S pode seleccio-
narse tanto co accionamento
manual como co programa
automático. Neste último, as
revolucións de cambio son
maiores que no programa
estándar.
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a g o s t o  2 0 0 7

13

C/ VIA EDISON, 54 - POL. DEL TAMBRE
15890 SANTIAGO (A CORUÑA)

Telf.: 981 578 066 - Fax: 981 563 090

www.adgruporegueira.es
comercial@regueira.com

Emocionantes
cambios de
marcha

cia e sofisticación
FFiicchhaa  TTééccnniiccaa::

MMoottoorr::
V8/ 32 válvulas

CCiilliinnddrraaddaa::
4.163 cc

PPootteenncciiaa:: 420 CV/7.800 rpm

PPaarr  MMááxxiimmoo::
43,9 mkg/

4.500-6.000 rpm

CCaammbbiioo::
Secuencial 

6 vel. R-tronic

TTrraacccciióónn::
Total Quattro

CCoommbbuussttiibbllee::
Gasolina

PPeessoo::
1.565 quilos
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A
chegada da KTM
990 Superduke mar-
cou un antes e un
despois para a firma
austríaca. Xa non só

se adican a facer excelentes
motos de campo senón que
tamén empezaron a facer motos
de estrada de alto rendemento.
Este concepto de “naked”, fai
que sexa posible sentir as sensa-
cións das motocicletas máis
deportivas, a partir dunha postu-
ra máis confortable e sen protec-
ción aerodinámica.

Visual e tecnicamente a
KTM 990 Superduke, é un cara-
melo, está claro que os deseña-
dores buscaban un look futuris-
ta, con formas angulosas e deco-
ración rechamante. Os plásticos
son minimalistas con detalles
racing, como un pequeno spoiler
sobre o cadro ou a dobre saída
de escape traseira por debaixo
do colín, que ensalza aínda máis
o seu agresivo estilo e radicali-
dade.

O corazón desta besta é un
bicilíndrico de 990 cc e 120 CV
cunha inxección electrónica que
fai que ao menor xiro do pulso
se traduza nun aluvión de caba-
los ao chan. Esta potencia trans-
mítese por mediación dun cam-
bio de seis velocidades. As sen-
sacións son intensas e os baixos
pletóricos. Para parar a esta bes-
ta montáronse dous discos de
freo dianteiros de 320 mm con
pinzas radiais de 4 pistóns e un

traseiro de 240 mm cunha pinza
dun só pistón, todo iso a cargo
do “mestre Brembo”.

O cómodo manillar Renthal
aloxa un cadro de mandos, que
vai equipado cun velocímetro
dixital, conta voltas analóxico e
unha serie de pilotos para indi-
car diversas funcións, básico
pero suficiente.

Máis lixeira, áxil e agresiva
que ningunha a KTM 990
Superduke redefine a categoría
das “naked”. É un moto orixinal
e sen compromisos. Poderiamos
dicir que é unha mestura entre
prestacións e paixón. A súa par-
te ciclo ten reservas de sobra e
apoiado nos poderosos freos é
posible metela practicamente
por onde se queira. A xeometría,
dimensións e peso deste excep-
cional chasis de tan só 10 quilos,
fano posible.

A suspensión dianteira é
unha forquilla invertida de 48
mm a cargo de White Power, con
comprensión, rebote e precarga
de muelles regulables. Sendo
posible axustala facilmente para
diversos usos ou trazados. O
monoamortecedor traseiro vai
conectado directamente ao bas-
culante e tamén é totalmente
regulable.

TEXTO: Ray Mosquera 
FOTOS: Sprint Motor

Paixón 
prestac



A
si é, A Superduke é
unha desas motos
que che entrán polos
ollos nada máis apa-
recer, angulosa,

musculosa, grande... Esa é a
impresión que dá dende fóra,
pero ao subirse nela, un dáse
conta de que é baixa de asento
moi cómoda e maniobrable.
Feito que dá seguridade en para-
do e confianza aos máis baixi-
ños.

A posición de condución é
moi boa, o manillar longo axuda
e os estribos están colocados de
forma que os xeonllos acaban
abrazando o depósito. Manexar a
moto é doado e parece que imos
montados nunha deportiva.

Aínda que lle fixemos moi-
tos quilómetros por estrada,
achegámonos ao circuíto de
Braga, o noso lugar de referencia
para poder comparar e sacar con-
clusións.

A partir do primeiro momen-
to un dáse de conta que este bili-
cilíndrico ten moitos baixos e
empurra con forza ata a zona
vermella. Os cabalos están ase-
gurados, hai potencia de sobra e
a curta relación do cambio é ide-
al. O accionamiento deste é sua-
ve, preciso e a palanca ten pouco

percorrido, sen pegas. As vibra-
cións son as típicas das bicilín-
dricas, sen ser esaxeiradas.

No apartado das suspensións,
a posta a punto de serie estaba
acorde co noso gusto. Nas apura-
das máis esixentes a moto com-
pórtase de cine, se afunde un
pouco de diante e a zaga se ali-

xeira, sen perder a esta-
bilidade, ideal para
apoiar co freo de atrás
ao máis puro estilo
Supermotard. Ata nas
apuradas máis brutas o
frontal xamais dá sínto-
mas de soltura e man-
tense estable en todo
momento, unha auténti-
ca pasada.

No paso por curva
tampouco dá síntomas
de flaqueo e un pequeno
toque de freo en plena tumbada
fai que se levante soa, ollo isto
ten as súas vantaxes e inconve-
nientes hai que coñecela e facer-
se a ela.

Está claro, a Superduke é
unha desas motos que nos gaña o
corazón, vela probádea e ache-
garvos a un concesionario
Laranxa, porque se buscades
emocións fortes, a filosofía
KTM vos convencerá.
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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

con altas
cións

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa::

MMoottoorr:: 2 cilindros, 4T, V75º

CCiilliinnddrraaddaa:: 999 cc

PPootteenncciiaa:: 120 CV

CCaammbbiioo:: 6 velocidades

CChhaassiiss:: Multitubular

SSuussppeennssiioonn  DDiiaanntteerraa:: Forquilla

invertida WP USD Ø 48 mm

SSuussppeennssiioonn  TTrraasseeiirraa::

Monoamortecedor White Power

PPeessoo:: 184 kg

CCaappaacciiddaaddee  ddoo  ddeeppóóssiittoo:: 15 litros

Puro músculo

Máis lixeira, 
áxil e agresiva

que ningunha a
KTM 990

Superduke
redefine a

categoría das
“naked”
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J
orge Mira, profesor de
electromagnetismo na
Universidade de San-
tiago, explica moi ben os
efectos dun golpe cun

vehículo. Empezando por avisar
que, para os que aínda non o sai-
ban, a chuvia incrementa, dende
o punto de vista científico, o ris-
co de accidente nun 60% porque
diminúe a adherencia. Unha por-
centaxe suficientemente elevada

como para levantar o pé do ace-
lerador coas primeiras pingas.

Outra forma de elevar o nivel
de risco e algo tan sinxelo e
común como levar un pasaxeiro.
O feito de levar unha persoa
connosco incrementa bastante o
risco de accidente. Se por riba
nos poñemos a discutir en plena
condución as probabilidades
multiplícan proporcionalmente
o ton da rifa.

Que pasa cando temos un
sinistro? Empézase a xogar,
ademais bastante en serio, á físi-
ca. En definitiva a enerxía. Este

é un concepto do que se abusa
moitas veces, como por exemplo
cando empregamos frases tan
manidas como as de: “enerxía
positiva” ou “enerxía verde”. A
enerxía é basicamente a capaci-
dade dun sistema para realizar
un traballo. É unha capacidade
que se manifesta de moitas
maneiras. Un corpo que ten
masa pode adquirir enerxía de
moitas maneiras. Unha delas
sería tendo unha certa velocida-
de. Neste caso adquiriría “ener-
xía cinética”. Esta é a enerxía
debida ao movemento. Un

exemplo gráfico sería se nos
guindan unha pedra, entón des-
cubririamos que leva esa ener-
xía. Como cuantificamos esa
enerxía nun vehículo, que
entraría en acción no caso de
teren un choque? Pois ponse en
xogo dun xeito que non sería
moi intuitivo, porque nós pode-
riamos pensar: “se vou a 50
km/h e me pego un “cacharra-
zo”, a magnitude do golpe sería
a metade da que me pegaría se
vou a 100 por hora”. Pois non,
porque a enerxía cinética
aumenta ao cadrado da veloci-

Moitas 
persoas pensan

que a magnitude
do golpe é

directamente
proporcional á
velocidade do

vehículo

Que ten que ve
velocidade coa

Un aspecto
curioso e á vez
interesante dos

accidentes de
tráfico é o

punto de vista
científico

destes.
Decimos

interesante
porque

pensamos que
reflexionar

sobre as
consecuencias

dos sinistros
pode facernos

máis
prudentes.

fernando Cuadraro 
TEXTO E FOTOS
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er a 
a altura?

dade. É dicir, o golpe que leva-
mos a 50 km/h non é a metade
do golpe que levariamos a 100,
senón que é catro veces menos.
Esa enerxía que vai no noso
vehículo polo feito de estarmos
movendo é a que despois nos vai
pasar factura se paramos de gol-
pe, ela mesma vaise empregar en
deformar o automóbil e en esna-
quizarnos a nós.

Como podemos visualizar
esa enerxía? Podemolo facer
dun xeito bastante claro. Imos
imaxinar a magnitude deste acto
comparándoo co dunha caída

libre dende un piso. Cando nós
temos un corpo e lle proporcio-
namos enerxía cunha certa velo-
cidade podemos transformar esa
velocidade en altura. Podemos
facer o símil coa corresponden-
cia da altura que equivalería a
ter un choque a 50 km/h.
Descubrimos que un choque a
esta velocidade equivale a caer
dende uns 19 metros de altura;
ou o que é o mesmo caer ao
baleiro dende un sexto piso. Se
alguén vive a esta altura pode
quitar a cabeza pola ventá mirar
cara a abaixo e saberá que unha
caída dende aí equivale a un
choque nun vehículo a 50 km/h.
Se esta velocidade a aumenta-
mos a 100 km/h a equivalencia
en altura sería de 70 metros, ou
o seu equivalente en altura: un
piso 30. Esta e unha realidade da
que non somos normalmente
conscientes é que moitas perso-
as pensan que a magnitude do
golpe é directamente proporcio-
nal á velocidade do vehículo.

Unha forma crúa pero real
do que pode significar un golpe.
Aí queriamos chegar.
Supoñamos que temos a mala
sorte de chocar. O noso corpo
empeza a sufrir as consecuen-
cias. Como se manifestan
estas? Nese momento incremén-
tase o noso peso aparente, o
coche ao chocar defórmase, a
nosa aceleración aumenta moití-
simo na dirección do coche. Se
imos a 50 e o noso coche se
esnafra e encarta uns 25 cm,
nese momento o noso corpo
multiplícase por 40 (se pesamos

50 kg pesaría 2 toneladas) a par-
tir de aquí o resultado final de
como se “deformará o noso cor-
po” dependerá de moitos facto-
res. Como por exemplo dos ele-
mentos de seguridade que leve-
mos activos: airbag, cinto de
seguridade ou a propia rixidez
da estrutura do coche. Se alguén
tivo a desgraza de ter un acci-
dente de bicicleta ou moto con-
tra un muro puido observar que
cando se levantou o manillar
estaba dobrado e que cando
intentou poñelo no seu sitio,
incluso coa axuda doutras perso-
as, non puido. Foi incapaz por-
que cando chocou o seu corpo
multiplicou o seu peso por 40 e
este exerceu unha forza de dúas
toneladas. Ollo! isto afecta
tamén a todos os obxectos que
levamos dentro do vehículo. A
nosa recomendación, ademais
de moderar a velocidade, é a de
non levar obxectos soltos no
interior do automóbil, nin seque-
ra na bandexa traseira. Por
exemplo: un libro de 1 quilo no
hipotético accidente anterior
pasaría a ter un peso de 40 qui-
los. Ou sexa un arma mortal.

Elementos como os airbags e
o cinto de seguridade reducen o
noso peso aparente ao mellor
por un factor redutor de 30. As
consecuencias reduciríamolas
por 20, co cal os danos se verían
aminorados. As leis da física
dinnos que na realidade os ele-
mentos de seguridade que incor-
poran os fabricantes salvan
vidas. Sempre que fagamos bo
uso deles.

Un libro de 1 quilo no caso
dun accidente pasaría a ter

un peso de 40 quilos

As leis 
da física

aplicadas
aos 

accidentes
de tráfico

O
vindeiro 16 de
setembro vaise
celebrar na loca-
lidade costeira de
Muros o “I

Memorial Manuel Lojo”.
Unha proba de Slálom puntua-
ble no campionato galego des-
ta especialidade.

O piloto Manuel Lojo,
recentemente falecido nun
accidente de tráfico, foi o
campión galego de Slálom no
2006. Manuel era unha persoa
moi querida e apreciada entre
os deportistas e afeccionados
do mundo do motor e tamén

en Muros. Vila que aproveita
esta proba para renderlle unha
sentida e deportiva homenaxe.

I Memorial
Manuel Lojo

A chuvia
incrementa,

dende o punto
de vista científico,

o risco de
accidente nun
60% porque

diminúe a
adherencia
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C
on motivo do
Salón de
F r a n c f o r t
2007, Citroën
presenta, en

primicia mundial, a súa
interpretación do converti-
ble: o C5 Airscape. Este
concept-car asocia unha
silueta que expresa poten-
cia e dinamismo cun habi-
táculo de alto standing,
que asegura o agrado do

condutor e o de tres pasaxeiros.
Dotado dun sistema antiesvaramento Snow

Motion de última xeración, a súa motricidade é moi
similar á dun vehículo con tracción integral. A estas
prestacións engádense as posibilidades do dispositi-
vo UrbanHybrid, que asegura ao concept-car a
ausencia de ruído e de vibracións ao parar o motor,
o agrado do efecto “boost”, que aumenta puntual-
mente o par motor, e o respecto ao medio ambiente.

O posicionamento alto de gamma do C5
Airscape reafírmase pola presenza do propulsor 2,7
V6 HDi de 208 CV dotado de FAP. Combina poten-
cia e sobriedade, desenvolve 208 CV a 4.000 rpm e
ofrece un par de 440 Nm a 1900 rpm.

Citroën C5
Airscape

Novo Polo
BlueMotion,

menos é
máis

O
novo BLS Wagon non é só o primeiro
coche familiar nos máis de 100 anos de
historia da marca Cadillac -con dous
novos motores tamén lidera unha nova
era de versións de motorizacións para a

marca. Hai un novo 2.0 litros Flexpower que funcio-
na con bioetanol E85 respectuoso co medio natural
e un 1.9 turbo diésel de alta tecnoloxía con turbo
compresor de dúas fases de 180 CV de potencia e
400 Nm de par máximo.

O
Polo BlueMotion, o
primeiro vehículo
da gamma
Volkswagen que
estreou este concep-

to, bate agora o seu propio récord
rebaixando as cifras de consumo
e de emisións de CO2, e conver-
téndose así no referente do mer-
cado. Agora que inicia a súa
comercialización no mercado nacional, o Polo
BlueMotion pode presumir de ofrecer un consumo
de tan só 3,8 litros aos 100 quilómetros (antes 3,9),
e de dar un paso máis na batalla das emisións de
CO2, alcanzando a reducida cifra de 99 gr/km
(antes 102 gr/km).

A capacidade de aforro de combustible queda
reforzada externamente, cunha aerodinámica opti-
mizada. O spoiler dianteiro e o revestimento do
radiador caracterizan o frontal do modelo, mentres
que na parte traseira se incorporou un spoiler de tei-
to.

O prezo do novo Polo BlueMotion é de 17.540
euros.

Cadillac 
BLS Wagon,
respectuoso

co medio
natural
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D
espois dos consoli-
dados e exitosos
Rías Baixas
Redcom e Ourense,
a terna galega no

nacional de asfalto achégase a
Ferrolterra, que cumpre o seu
terceiro ano de vida entre os
“grandes”. E tras dous exerci-
cios no mes de setembro, aposta
agora polo último sábado de
agosto como día da súa trixési-
mo oitava edición.

Germán Castrillón –por cer-
to, alcalde do concello de
Cabanas dende o pasado xuño–

e todo o seu equipo deberán tra-
ballar de arreo para levar a cabo
unha boa proba. Na cita non fal-
tarán os habituais equipos do
campionato, encabezados polo
líder Miguel Fuster, aínda que
poderían ausentarse pilotos
como Puras o Hevia, escasos de
orzamento. A ausencia da única
copa de promoción, o Desafío
Peugeot, mermará a lista de ins-
critos, o que pode ser un hándi-

cap á hora da puntuación, agora
que Sierra Morena e Shalymar
puxan por retornar ó nacional.

Poucos cambios no esquema
da carreira departamental, que
volverá a percorrer ás súas clási-
cas especiais na zona do Eume e
As Pontes, selectivas, estreitas e
cheas de trampas como demos-
traron nas edicións anteriores
onde triunfaron Dani Sordo
(2005) e Pedro Burgo (2006).

Agosto é un mes no que en liñas xerais a actividade diminúe, por razóns lóxicas e coñecidas. Curiosamente nin os
campionatos de España e de Galicia de ralis tiñan probas neste período nos últimos anos. O 2007 vai ser diferente,
pois ámbolos dous terán citas puntuables en Galicia e separadas por menos de cen quilómetros. Coincidencia de

dúas probas señeras que centrarán a atención automobilísica e obrigarán a elixir o vindeiro sábado 25.

Reportaxe de Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

Rali de
Ferrol

Rali 
San Froilán

A
nalizando os
calendarios ó ini-
cio da temporada,
a ninguén lle
pasou desaperci-

bido que dous ralis con histo-
rias, en certa medida, similares
na súa traxectoria coincidían o
mesmo día do ano. E aínda por
riba, os dous eran en Galicia,
separados quilometricamente
falando por non moito. Tamén
destacaba a súa principal dife-
rencia, chamada puntuabilida-
de para estatal e autonómico
respectivamente.

Ferrol e San Froilán, esas
son as citas, véranse as caras
–permítaseme a expresión–
cando agosto festexe o seu
último sábado, vintecinco para
ser máis precisos. E paradoxi-
camente ese vial moderno cha-
mado A6, autovía que une a
Galicia do norte coa meseta,
terá nas súas marxes e perco-
rrendo estradas máis sinxelas
os treitos de ámbalos dous
separados por menos dun cen-
to de quilómetros.

Esta é a realidade, nun mes
que non tiña normalmente
ralis, que significaba un parón
merecido e que no exercicio
actual ofertará dúas opcións.
Unha situación que poido ser
modificada hai pouco tempo,
cando os escudeiros lucenses
barallaron a opción de optar
pola data do aprazado
Botafumeiro e evitar así a
coincidencia. Pero os organi-

zadores composteláns manti-
veron as súas datas ata o últi-
mo intre, como era lóxico,
buscando un xesto que lles
permitise salvar o aprazado
rali santiagués.

Coincidencia estrana,
curiosa, atípica, con certos
precedentes, que perxudicará
os dous ralis, obrigando a
diversos pilotos e equipos a
decantarse por unha ou outra
manga. É o caso de baluartes
como Burgo ou Vallejo perde-
rán a cita de casa por razóns
obvias e de interese no nacio-
nal. ¿E a afección?
Decantarase por un ou outro,
segundo as súas preferencias
ou incluso poderá apostar por
medio rali nun lugar e medio
noutro. Pese a este trasiego, a
situación invita a unha refle-
xión e a buscar solucións nun-
ha terra como a nosa onde os
reinos de Taifas soen aflorar
con demasiada frecuencia.

Dous si, pero…
Por Miguel Cumbraos

Parque pechado

N
a súa historia a cita
lucense é a primeira
vez que concorre
no mes de agosto,
aínda que xa ten

desenvolto edicións no discorrer
do verán. A que será a sexta
manga do galego do 2007 estará
esta vez máis preto da propia
capital da provincia.

Seguindo un esquema habi-
tual nas citas autonómicas, a
escudería Miño-Lugo plantea un
total de catro treitos cronometra-
dos a dobre paso, cos seus
correspondentes parques de tra-
ballo intermedios.

Os concellos de O Corgo e
Guntín acollerán as especiais da
mañá, ámbalas dúas variantes
das clásicas Adai e A Mota. Pola
tarde a competición estará situa-
da nos municipios de Outeiro de
Rei, onde se repite o treito do
2006, e Castroverde, que aporta
unha cronometrada inédita.

O aprazamento do
Botafumeiro, cos consabidos
problemas de realización da pro-
ba compostelá, e a sombra que
planea sobre O Lacón e o seu
desenvolemento, fan da cita
lucense unha carreira que pode
ser clave para dilucidar o titulo.
Bamarti e Vilariño serán os prin-
cipais favoritos á vitoria nunha
manga de coeficiente seis que
incluso podería ser a penúltima
do calendario.

Galego de ralis:

San Froilán
Preto da muralla

Nacional: 
38º Rali de Ferrol

A loitar

Victor Senra será un dos galegos presentes en Ferrol

os equipos lucenses non faltarán a cita provincial



COMPETICIÓN
a g o s t o  2 0 0 7

21

TEXTOS: Miguel Cumbraos
FOTOS: Sprint Motor

Reforzado
Asi saíu Marcus Gronholm do liderato do

Mundial de ralis despois do seu cuarto triunfo do

ano, esta vez na cita de casa en Finlandia. O piloto

de Ford venceu outra vez, sendo escoltado no

pódio polo seu compañeiro Hirvonen e o galo

Sébastien Loeb. Mentres Dani Sordo veíase obriga-

do a abandoar Xevi Pons era sexto no seu debú cun

Subaru.

E xa van tres
Rentable está sendo o verán para o piloto asturianoJavi Villa, un dos representantes españois na GP2Series. O membro da escudería de Alfonso de Orleansvenceu nas citas de Francia, Alemaña e Hungría, estaúltima acompañado no pódio polo vallisoletán RoldánRodríguez. Outro que venceu foi o madrileñoAlejandro Núñez, dominador da segunda carreira dareunión húngara das World Series by Renault.

Competido
O mundial de turismos visitou neste

tempo dúas pistas moi variadas. Por unha

banda a urbana de Boavista, no populoso

barrio portugués de Porto, onde as vitorias

foron a parar a mans de Priaulx e Menu. E

por outra na pista sueca de Anderstop, onde

os triunfos corresponderon a Rydell e Huff.

O liderazgo do WTTC é cousa de Jörg

Müller, seguido de Farfus e Priaulx.

Máis perto
As belas estradas da illa portuguesa de Madeira

acolleron a quinta manga do IRC, tralas celebradas

en Kenia, Turquía, Bélxica e Rusia. Vitoria para o

italiano Basso (Fiat), despois de que o seu compa-

triota Travaglia fose excluído na verificación final.

O terceiro posto acadado polo cántabro Enrique

García Ojeda permítelle situarse segundo na xeral

provisional de este novidoso campionato de corte

europeo, a tan só un punto do líder, o devandito

Basso.

Experiencia obrigada
O piloto francés de Mitsubishi Stephan

Peterhansel acadou a vitoria na Baja España,

cita estatal válida para o Mundial da especiali-

dade. Era a primeira vez que o galo vencía nes-

ta carreira, onde

Nani Roma foi

segundo, ámbo-

los dous con

Mitsubishi. No

apartado de

motos a vitoria

recaeu no man-

resán Gerard Farres, sendo David Oliveras o

mellor en camións. Algo máis de 1.400 quiló-

metros percorreron os participantes seguindo un

rutómetro trazado polas comunidades de

Madrid, Castela-León e Aragón.
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Galicia é tradición
automobilística. E

nese terreo as
subidas teñen un

apreciado empaque.
Se algunha reflicte

ben esa
característica é

Chantada, no
mesmo corazón da

autonomía. Cámara
en ristre, caderno e

lápis na man,
démonos unha volta

polo singular
percorrido entre

viñedos do sur
lucense.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

Entre os
escollidos

Consolidando o seu historial
persoal, o asturiano Óscar Palacio
forma parte xa dos anais desta
subida. Loitou toda a fin de
semana co experimentado Luis
Martínez e soubo aproveitar a
baixa deste. Novo triunfo en
Galicia, esta vez cun bipraza, para
un dos sólidos valores do
Principado.

Sen rival

Centrado nesta especialidade e
fiel a súa cita con Chantada,
Manuel Senra non deu opción
entre os carrozados. Foi o mellor
turismo, liderou o grupo X e
pechou a nómina dos dez
primeiros. Completa performance
para o veterán piloto de Dumbría
aos mandos do seu habitual 306
Maxi.

Profeta
en casa

Outro dos epicentros da actual
temporada nas costas galegas é o
grupo N. En Chantada
reproduciuse o de Víctor López-
Bernardo García de Castro, ambos
con Mitsubishi. O triunfo recaeu
no primeiro, á postre mellor piloto
local, tendo atrancos mecánicos o
segundo, que non poido
participar nunha das mangas
oficiais. E falando de lucenses con
Mitsubishi, o mellor foi Pedro
Burgo, igualmente líder 
no grupo A.
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O seu 
turno

Alternaban os triunfos
Simca, Mini e Escort no
panorama dos vehículos
históricos. Co Talbot
Sumbean que lle foi
dando nome, o ourensán
Jesús López
“Pijo”aproveitou a súa
ocasión ás ribeiras do
Miño. Encinas e Batista
completaron o pódio da
categoría.

Man a
man

No presente exercicio Benito
Varela, co seu Fórmula

Montiño, e José Antonio
Gómez, ó volante do seu

Martini Hyupersa,
protagonizan as pelexas polo

primeiro posto do
campionato galego. Non

cambiaron as tornas en
Chantada, onde o segun foi

segundo, á par que primeiro
autonómico. Os cabalos de

potencia marcaron neste
percorrido a súa estricta

pauta.

Áxiles e
válidas

Os vehículos das categorías CM1 e
CM2, á moda no asfalto estatal,
non faltaron nesta cita. Galegos e
foráneos completaron unha
granada lista, en cantidade e
calidade. Jesús Álvarez, ó volante
dun Speed Car GT, foi o mellor na
primeira, correspondéndolle o
turno na segunda ao Radical RS2
de Marcos Martínez.

Ruxindo

A variedade de grupos e clases na
montaña ten tamén un oco para
os bautizados como P. Ruxindo
estrada arriba o afinado Seat
León do verinense Simón
Martínez Saldaña impuxo a súa lei
por diante do Porsche de Sergio
Díaz e o GT Turbo do estradense
Carracedo.
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O
rganizado polo
Club Galego de
A u t o m ó b i l e s
Antigos, celebrou-
se a I Volta

Dunhill-Jael de Automóbiles
Antigos os días 24 e 29 do mes
de xullo pasado. Entre os patro-
cinadores podiamos encontrar
firmas con tanto como “gla-
mour” coma a marca de xemel-
gos para homes “Dunhill” e as
xoierías “Jael”. Isto confirma a

elegancia do evento.
As idades de fabricación

dos vehículos participantes
estaban datadas entre os anos
1918 a 1973. As principais mar-
cas que concorreron a esta cita
foron: MG, Rolls Royce,
Morgan, Mercedes, Jaguar e
Chevrolet.

Todo comezou en Vigo, des-
pois dunha concentración de
todos os participantes, a comiti-
va completa desprazouse ata
Cáceres. Os vehículos foron
transportados en varios trailers.
O número de automóbiles que

fixeron a ruta completa foi de
26, en Compostela incorporá-
ronse parcialmente outros 15

vehículos, co que a participa-
ción total a organización cifrou-
na en 41 coches e 82 partici-
pantes.

Unha bonita proba que fai
que moitos condutores se ani-
men a mimar as súas máquinas
e á vez crear afección por este
tipo de “reliquias”.

Unha vez na cidade estre-
meña iniciouse a Volta que esta-
ba organizada en 6 etapas.

>>>>  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

TEXTO: Fernando Cuadrado 
FOTOS: Miguel Cumbraos

Etapas

Cáceres – Plasencia1ª
Plasencia – Coreses (Zamora)2ª
Coreses – Ponferrada3ª

Ponferrada – Sarria4ª
Sarria – Santiago5ª

Polas rúas de Santiago6ª

I Volta Dunhil-Jael de
Automóbiles Antigos

Elegancia clásica
nas estradas


