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O
servizo, que foi pre-
sentado pola conse-
lleira de Política
Territorial, María
José Caride, e mais

pola directora xeral de Transporte,
Mar Chao López, articúlase como
un medio de desprazamento alter-
nativo destinado ós xoves para que
viaxen de xeito máis seguro e eco-
nómico.

O Noitebús porase en marcha
este Nadal nun total de 18 rutas
repartidas nas provincias de A
Coruña, Pontevedra e Lugo, o
dobre das que funcionaron durante
o pasado verán. En concreto, man-
téñense as liñas básicas da expe-
riencia piloto que de desenvolveu
en xullo e agosto e, a maiores, esta-
blécense outros nove percorridos
máis, algúns dos cales coinciden
con rutas integradas nos Plans de
Transporte Metropolitano das
cidades de A Coruña, Santiago e
Ferrol. 

Así mesmo, ó igual que acon-
tenceu durante o período estival, o
prezo das viaxes será de 1,50 €  ida
e volta durante toda a noite, finan-
ciando nun 75-85% pola
Consellería, agás nas áreas metro-
politanas, nas que o custe será o do
billete ordinario.

Na provincia da Coruña esta-
blécense un total de 12 servizos,
dos cales 3 xa funcionaron no
verán e o resto son servizos que se
incorporan ó Noitebús Nadal. Esta
é a provincia na que se establece un
maior número de rutas xa que,
aproveitando as liñas dos Plans de

Transporte Metropolitano, engá-
dense servizos totalmente novos
nas áreas da Coruña e Santiago e
incrementarse servizos na de
Ferrol.

O percorrido de cada unha das
rutas así como os horarios dos ser-
vizos poderán consultarse na páxi-
na web www.xunta.es, accedendo
á Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e
Transportes, no apartado de

Transportes, onde aparecerá un
ítem co Noitebús.

Trala experiencia piloto que se
puxo en marcha durante os pasa-
dos meses de xullo e agosto e que
tivo unha moi boa acollida (foi
empregado por máis de 20.000
xoves), a CPTOPT considerou
necesario poñer a disposición dos
xoves este servizo durante as datas
de Nadal, debido ó importante
número de desprazamentos noctur-

nos que habitualmente se realizan
neste período, ó coincidir no mes-
mo un período non lectivo a efec-
tos académicos e festividades for-
temente ligadas ó ocio nocturno.

Seguridade viaria
Esta iniciativa enmárcase

dentro da aposta da Consellería
de Política Territorial por reducir
a siniestralidade nas estradas,
especialmente entre a xente nova,

durante os desprazamentos noc-
turnos en períodos de fin de
semana e festivos. Precisamente,
o Noitebús é unha das medidas
que se inclúen no Plan Galego de
Seguridade Viaria 2006-2010
elaborado pola CPTOPT en cola-
boración con outras consellerías
da Xunta, as administracións
Central e Municipal e diversos
colectivos relacionados con esta
problemática.

La maquinaria más avanzada en equilibrado de discos de freno

Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
NNuueevvoo  mmooddeellooNNuueevvoo  mmooddeelloo
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No Nadal haberá
Noitebús para rematar

ben as noites
Sprint Motor 
REDACCIÓN

A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes porá en funcionamento de
novo o servizo de transporte nocturno Noitebús durante as festas do Nadal, concretamente, os

días 22, 23, 29, 30 e 31 de decembro e 5 e 6 de xaneiro.
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A
industria do auto-
móbil está en plena
reestruturación.
Isto é algo coñeci-
do por todos. As

empresas deste sector teñen un
peso moi importante na econo-
mía galega. A planta fabril que
o grupo PSA ten en Vigo, onde
se producen miles de unidades
anuais de modelos de Citroën e
Peugeot, é o epicentro deste
negocio. Sobre el pivotan unha
cantidade moi grande de fábri-
cas de compoñentes e outras
empresas relacionadas cos
automóbiles. Moitos postos de
traballo, directos e indirectos,
dependen deste sector. Polo
tanto, son milleiros de familias
galegas as que dependen de que
a industria automobilística siga
implantada en Galicia ou tome
outros camiños, como sería a
deslocalización das súas facto-
rías cara a países cunha man de
obra de baixo custo (preferen-
temente Europa do leste e
Asia).

Estamos no momento de
tomar medidas para que estas
industrias, que son un piar fun-
damental da nosa economía,
sigan por moito tempo instala-
das e producindo en Galicia. O
apoio das institucións e a cola-
boración entre as tres universi-
dades e o clúster galego do
automóbil preséntase como
imprescindible para desenvol-
ver un proxecto de futuro base-

ado na investigación e nas ini-
ciativas máis vangardistas e
creativas. Debemos ser todos

conscientes do que xogamos. A
deslocalización deste sector
cara a outros países crearía

unha crise económica nesta
terra.

Tódolos indicadores e as

referencias das empresas
implantadas en Galicia nos
indican que na actualidade
gozan de boa saúde e que a súa
rendibilidade as fai plenamente
competitivas. Isto ten que ani-
marnos a seguir nesta senda,
sen ser alleos ás demandas dos
empresarios, como pode se-la
demanda de solo industrial ou
unha mellora de determinadas
infraestruturas. Así e todo, o
futuro non está garantido. A
competencia é dura e as econo-
mías emerxentes están atentas
para leva-la súa parte do “pas-
tel”. Esteamos ben atentos; un
bo cacho do noso futuro depen-
de do motor.

A importancia da
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5ª Edición Premios Sprint Motor

Para participar no sorteo de seis sudadeiras de Alfa Romeo de APV Motor , enviar o cupón a:

Urbanización San Sadurniño, rúa B nº21   -   C.P. 15880 TEO (A Coruña)

Máis  in formac ión en www.sprintmotor.com

Un ano máis iniciámo-la busca do mellor
do mundo do motor, tanto máquinas coma
persoas. É o noso xeito de contribuír a
ensalzar eses modelos e esas persoas tan
admiradas polo seu bo facer. Con esta filo-
sofía naceron xa hai catro anos os premios
Sprint Motor, para premiar sobre todo, a tra-
vés dos nosos lectores, a todos eses homes e
mulleres que traballan duramente por mello-
ra-lo noso deporte e a nosa industria. Esta
edición os premios outorgados son os
seguintes:

• Coche Sprint Motor 2007
• Monovolume Sprint Motor 2007
• Todoterreo Sprint Motor 2007
• Piloto Sprint Motor 2007
• Patrocinador Sprint Motor 2007
• Galardón Sprint Motor 2007
Tódolos premios serán elixidos polos

lectores, agás o Galardón Sprint Motor
2007 que será outorgado pola redacción do
xornal a persoa ou entidade que máis contri-
buíse durante o 2006 a facer máis grande o
motor na área metropolitana de Santiago de
Compostela.

Como tódolos lectores desta publicación

sabedes haberá premios para os votantes
destes trofeos, exactamente temos 6 su-
dadeiras de Alfa Romeo, xentileza de 
APV Motor (Concesionario Oficial Alfa
Romeo en Santiago) que sortearemos entre
tódolos participantes. Para concursar hai
que cubri-lo boletín e envialo á redacción de
Sprint Motor. Este cupón sairá nos números
118 e 119. Tamén poderá facerse a través da
nosa páxina web: www.sprintmotor.com. 
Os nomes dos gañadores das seis sudadei-
ras, ó igual co resultado dos premios, publi-
caranse no número correspondente ó mes de
febreiro (120).

Coche 2007 ..........................................................................................................

Monovolume 2007 ................................................................................................

Todoterreo 2007 ....................................................................................................

Piloto 2007 ............................................................................................................

Patrocinador 2007 ................................................................................................

Galardón 2007 ......................................................................................................

Nome: ......................................................................................................Teléfono: ..................................

Enderezo: ....................................................................................................................................................

✃

Edición Premios
Para participar na V Edición dos Premios Sprint Motor hai que cubri-lo boletín e envialo á redacción do

xornal. Este boletín saíra nos números de decembro de 2006 e de xaneiro do 2007. Os nomes dos gañadores
do concurso, ó igual co resultado dos premios, publicaranse no número 120 (febreiro).



NOVAS
d e c e m b r o  2 0 0 6

5

G
eneral Motors con-
firmou que incor-
porará o novo
Astra á gamma de
modelos da súa

marca Saturn a finais do 2007.
As versións de 3 e 5 portas des-
te modelo compacto poñerase á
venda en Estados Unidos e
Canadá e serán producidas na
Planta de Amberes, Bélxica.

En Europa dende o seu lan-
zamento en marzo do 2004,
vendéronse máis de un millón

douscentas mil unidades da ter-
ceira xeración do Astra e
actualmente é o segundo mode-
lo do segmento compacto máis
vendido en Europa. A renovada
xeración do Astra, con liñas de
deseño máis actuais e novos
motores, estará dispoñible en
Europa a partir do mes de
febreiro do 2007. Os clientes
do Astra poderán elixir entre
unha ampla oferta de motoriza-
cións que van dende os 90 ós
240 CV.

Saturn engadirá o Astra á
súa gamma de modelos

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

A
nova fábrica de Kia en
Zilina (Eslovaquia) xa
está en marcha. O pri-
meiro Kia Cee´d desti-
nado para os clientes

europeos, fixo a súa aparición na
liña de montaxe. É un compromiso
da marca consegui-la mellor satis-
facción do cliente e por iso cada
vehículo disporá da garantía máis
alta ofrecida ata a data en Europa
por un fabricante de automóbiles,
con cinco anos para o vehículo
completo e outros dous adicionais
para a cadea cinemática. Estará nos
nosos concesionarios a partir do
vindeiro mes.

Comezou a produción

do Kia Cee´d

O Kia Sportage conseguíu
a máxima calificación en
seguridade, cinco estrelas,
dacordo coas últimas probas
efectuadas polo departamento
americano de seguridade de
transporte por estrada para

impactos frontais e laterais.
O Sportage vai equipado

na maioría das versións con
seis airbags de serie e as distin-
tas axudas electrónicas para
mellora-la condución como o
ABS e o TCS, entre outras.

Cinco estrelas 
en seguridade 

para o Sportage
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BREVES

• O secretario de Estado de
Facenda, Carlos Ocaña, confir-
mou no Congreso dos
Deputados que o seu departa-
mento excluirá ós vehículos de
“maior cilindrada e a todoterre-
os “do Plan Prever, como xa
adiantou o vicepresidente
segundo do Goberno e ministro
de Economía e Facenda, Pedro
Solbes, a pasada semana.

• A compañía de localización
de vehículos Detector recupe-
rou 66 automóbiles durante
2006, o que supuxo un aforro
para as aseguradoras de 3,8
millóns de euros en indemniza-
cións por roubos, sengundo a
propia empresa.

• Nissan prevé un crecemento
sostido en Latinoamérica, un
mercado cos seus directivos
califican de “dinámico” e que
admite unha categoría similar
al “Logan”, fabricado polo seu
socio Renault para economías
emerxentes.

• No segmento de automóbi-
les medios Nissan podería
introducir un modelo inteme-
dio parecido ó Logan de
Renault.

Unha firma, dous modelos:
as series especiais by Loeb, pre-
sentes dende este mes nos C2 e
C4 Coupé, acompañan o regre-
so de Citroën ó Campionato do
Mundo de Ralis 2007 e propor-
cionan unha nova dimensión a
estes vehículos. Diferentes gra-
zas ó seu acabado, as series by
Loeb destacan polo seu carácter
deportivo. O anagrama “by
Loeb” e o seu equipamento
específico diferéncianos dos
modelos orixinais, o C2 e o C4
Coupé.

Tanto o C4 Coupé coma o
C2 desta serie especial levan
uns adhesivos distintivos “by
Loeb” en distintos puntos da
súa carrozaría ademais dun
anagrama único e numerado.
Unhas lamias específicas ó
igual que outros detalles, tanto
interiores como exteriores, dis-
tinguen a ambos modelos.

Prezos:
Citroën C2 by Loeb:
1.6i 16v 125 CV 
by Loeb ........................13.455
Citroën C4 by Loeb:
1.6 16v 110 CV ............17.385
2.0 16v 180 CV ............21.965
HDi 110 CV..................19.955
HDi 138 CV ................21.155

Loeb asina dúas
series numeradas

dos Citroën C4 e C2
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O VW Touareg estrea o pro-
pulsor V6 FSI de 350 CV e
novos e máis exclusivos equipa-
mentos. A marca alemana inicia
a comercialización no noso
mercado do novo Touareg.
Ademais do seu aspecto renova-
do, este novo Touareg incorpora
unha gran cantidade de innova-
cións técnicas que ademais de
mellora-las súas prestacións,
reafirmarán sen dúbida, a súa
posición no noso mercado como
todoterreo de luxo. As primeiras
unidades chegarán ó noso país a
finais de frebreiro.

Este Touareg incorpora máis
de 2.300 pezas novas, ademais
de sistemas de seguridade tan
avanzados como o ABSplus, o
“Front Scan” e “Side Scan” e o

novo ESP con recomendación
de dirección e estabilización de
remolque. En canto á súa oferta
de motores, este modelo está
dispoñible, no inicio de lanza-
mento, con dúas versións de
gasolina, das que destaca o
novidoso V8 FSI de 350 CV, e
tres mecánicas turbodiésel de

inxección directa. Por outra
banda, o aspecto exterior deste
Touareg, tamén variou para
ofrecer unha imaxe máis robus-
ta e dinámica incluso ca do seu
predecesor: estrea frontal, rede-
señado con formas máis suaves
e redondeadas, novas lamias e
novas cores.

APV MOTOR S.A • Av. Rosalía Castro s/n • Milladoiro • Tfno: 981 534 057 • 15895 SANTIAGO DE COMPOSTELA www.apv.es

Prezos novo Touareg:
Touareg 3.6 V6 FSI 280 CV Tip.......52.950
Touareg 3.6 V6 FSI 280 CV Tip ......56.380
Touareg V8 4,2 l. 350 CV Tip ..........70.980
Touareg R5 TDI 174 CV 
Manual Country ................................44.330
Touareg R5 TDI 174 CV
Tiptronic Country..............................46.770
Touareg R5 TDI 174 CV Manual ....45.750
Touareg R5 TDI 174 CV Tip ............48.140
Touareg R5 TDI 174 CV 
Manual + Motion ..............................49.180

Touareg R5 TDI 174 CV 
Tiptronic + Motion............................51.570
Touareg 3.0 V6 225 CV TDI
4Motion Manual................................49.920
Touareg 3.0 V6 225 CV TDI
4Motion Tiptronic ............................52.350
Touareg 3.0 V6 225 CV
TDI 4Motion Manual........................53.350
Touareg 3.0 V6 225 CV TDI
4Motion Tiptronic ............................55.780
Touareg TDI V10 5.0 l. 313 CV ......84.350

A gamma Suzuki
2007 pronto estará
nos concesiona-
rios oficiais. A desta-
car dous modelos
totalmente novos:
unha naked espec-
tacular que co nome
de B-King rachará o
mercado por deseño e potencia
(1.300 cc) e unha nova Bandit
de 1.250 cc. Aínda que isto non
é todo, a GSX-R 1000 tamén
chegará este vindeiro ano
como novo modelo, a Bandit

650 cambia radicalmente e a
gamma off-road trae unha nova
RM-Z250 que se converte no
quinto novo integrante da gam-
ma para o 2007.

Novidades Suzuki 2007

José Ramón de la Fuente
Este mes deixounos un dos homes do motor

máis unido a esta publicación dende o seu inicio,
José Ramón de la Fuente. Unha persoa con carác-
ter, que tiña tempo para todo é máis. A política, a
asociación ARA, as taxacións, a súa chapistería, o

xornalismo e todo canto pasase por diante da súa porta o collía con
todo o entusiasmo e agarimo. Sempre expectante a novas iniciati-
vas, co corazón a tope de revolucións ata que este dixo basta. As
súas inquedanzas foron sempre por diante das prestacións do seu
corazón, a súa forma de ser non lle deixaba que fose doutro xeito.

José Ramón estivo presente en tódalas edicións dos premios
Sprint Motor, na próxima incluso quería participar máis activa-
mente; tiña que poñe-la súa pegada segundo as súas propias pala-
bras. Botarémoste de menos na quinta edición, porque a túa
“impronta” xa está unida a estas páxinas.

Ata sempre José Ramón.
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A
marca Jaguar
presentou o seu
novo deportivo
con motor sobreali-
mentado: o XKR.

Baseado no novo XK8. Sen dúbi-
da, encontrámonos ante un dos
deseños máis logrados dos últimos
tempos. Funde as liñas de antano
coas modernas tendencias estéti-
cas. As branquias laterais acabadas
en aluminio, lamias de 20 polga-
das, pinzas de freo co logotipo R e
catro saídas de escape non fan
senón realza-lo poderío desta acer-
tada carrozaría. Ademais, engadí-
ronse exclusivos asentos deporti-
vos con maior suxeición lateral
para condutor e acompañante, co
distintivo ‘R’nos repousacabezas e
un acabado en aluminio do interior
tamén exclusivo do XKR.

O novo XKR incorpora un
motor 4,2 V8 sobrealimentado de
420 CV e 560 Nm de par motor e

alcanza unha velocidade máxima
de 250 Km/h, limitada electronica-
mente. Este propulsor proporciona
unha relación peso/potencia de
3,96 quilos por cabalo, que dá
unhas cifras de rendemento de
infarto.

O cambio secuencial de Jaguar
acciónase mediante unhas levas
montadas no volante e unha panca
de selección de marchas conven-
cional, que permiten ó condutor
cambiar entre tres modos de caixa
de cambios, automático ou accio-
nado mediante as levas do volante.

O amortecemento do
XKR recalibrouse respecto ó do
modelo XK8, xunto ó sistema de
dirección “Servotronic”, no que se

realiza-
ron axustes mecánicos e electróni-
cos para darlle máis peso e mello-
ra-la resposta. O Sistema de
Control Dinámico de Estabilidad
(Trac DSC) tamén se recalibrou
para facer fronte á potencia adicio-
nal do propulsor sobrealimentado.

O chasis é unha estrutura
monocasco de aluminio, extrema-
damente ríxido e lixeiro. Os discos
de freo ventilados dianteiros son
máis grandes, 355 mm, e o seu
espesor, de 32 mm, permite unha
freada e unha resistencia ó desgas-
te do sistema extraordinarias. O
sistema de freado inclúe tamén
ABS.

En resumo, un rabioso GT para
o uso diario, que sen dúbida pro-
porcionará status e exclusividade
ós seus afortunados propietarios.

A marca Jaguar presentou o
seu novo deportivo con motor

sobrealimentado: o XKR.
Baseado no novo XK8. Sen

dúbida, encontrámonos ante un
dos deseños máis logrados dos

últimos tempos. Funde as liñas de
antano coas modernas tendencias

estéticas. As branquias laterais
acabadas en aluminio, lamias de 20

polgadas, pinzas de freo co logotipo R
e catro saídas de escape non fan

senón realza-lo poderío desta acertada
carrozaría. Ademais, engadíronse
exclusivos asentos deportivos con

maior suxeición lateral para condutor
e acompañante, co distintivo ‘R’ nos

repousacabezas e un acabado en
aluminio do interior tamén exclusivo

do XKR.

Ray Mosquera 
TEXTO

…potencia
e beleza
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P
ois ben, todos estes
avances e moitos
máis xa os incorpora
o novo Citroën C4
Picasso, auténtica

referencia tecnolóxica dende
agora no segmento dos monovo-
lumes.

Citroën demostra unha vez
máis estar á vanguarda e presen-
ta un vehículo innovador, equili-
brado, cun estilo persoal e
carente de complexos.

Se empezamos por analizar
a súa estética, estamos diante
dun monovolume de sete prazas
(pronto se comercializará tamén
con cinco) que se sitúa por
dimensións entre o Xsara
Picasso e o C8, cunha moderna
liña que recorda ós seus irmáns
de marca ultimamente comer-

cializados. Estamos a falar dun-
ha carrozaría cunha lonxitude
de 4,59 m, un ancho de 1,83 e
un alto de 1,69, o que unido a un
grande estudo ergonómico per-
mite unha capacidade interior
fabulosa, líder fronte á compe-
tencia. Outro punto forte deste
modelo é a gran luminosidade e
visibilidade interior posible gra-
zas a un deseño cunha superfi-
cie acristalada récord. Dispón
dun parabrisas dianteiro que
permite unha visión de grande
angular, moito máis alto do
habitual, un teito de cristal
panorámico (opcional) e unhas
ventaniñas laterais de gran
tamaño e con montantes moi
ben estudiados para facilita-la
visión. A calidade interior e
realmente boa cun deseño
moderno, práctico e funcional,
onde non faltan multitude de
ocos e bandexas portaobxectos.

O equipamento é completísi-
mo sen botar en falla nada do
que hoxe en día xa é habitual e

complementado neste caso, por
citar uns exemplos, cun sistema
de climatización cuadrizona,
control de estabilidade ESP, sete
airbags (dianteiros, laterais de
cortinilla, laterais en asento e de
xeonllos para o condutor), o
citado freo de man eléctrico,
faros bixenon autodireccionais
(opcionais), sistema de navega-
ción (opcional), e infinidade de
cousas máis , practicamente
todas instaladas de serie e per-
mitindo opcións máis específi-
cas para a clientela máis sibari-
ta.

O posto de condución ade-
mais da súa amplitude destaca
por non ter diante de si o cadro
de intrumentos, xa que este se
atopa no centro do salpicadeiro
e é completamente dixital. O
volante é con mandos centrais
fixos, e a dirección asistida é
variable en función da velocida-
de. Está dispoñible (segundo
versións) unha caixa de cambios
manual convencional ou un

Cambio Manual Pilotado, sendo
este último a opción máis reco-
mendable polas súas prestacións
e reducido custo.

Nas versións equipadas co
Cambio Manual Pilotado
(CMP), a habitual panca ubica-
da no piso neste caso queda
reducida á mínima expresión e
sitúase tralo volante. Este pan-
ca, moi suave no seu acciona-

mento ten catro posicións N
(neutral ou punto morto), R
(retroceso ou marcha atrás), A
(avance con automático) e M
(que introduce marchas manual-
mente coas levas dispoñibles
tralo volante). Con este CMP
podemos gozar cambiando
secuencialmente coma se pilotá-
semos un Fórmula 1 ou utiliza-
la posición automática e gozar
do confort que supón que o pro-
pio vehículo se encargue de
engrana-la marcha máis adecua-
da en cada momento.

En canto ás motorizacions
inicialmente están dispoñibles
dúas en gasolina con 123 ou 143
CV e outras dúas en gasóleo con
110 ou 138 CV. Esta última era
a que equipaba a unidade proba-
da e que movía con moita soltu-
ra o C4 Picasso cun consumo
moi contido.

Está dispoñible un C4
Picasso dende 20.000 euros con
motorización gasolina e dende
21.000 euros en diésel, unha
moi boa relación calidade/pre-
zo.

Foron tantas as sensacións
novidosas e positivas que nos
transmitiu o C4 Picasso que se
fai moi complicado transcribilas
a unhas poucas palabras. O que
si nos quedou moi claro é que
este modelo supón un paso
adiante moi importante e que
merece a pena probar unha das
unidades dispoñibles no conce-
sionario oficial Citroën
Noyamóvil de Santiago de
Compostela quen amablemente
nos facilitou unha delas para a
realización desta proba.

Cando probamos
un vehículo como o
novo Citroën C4
Picasso, dámonos
de conta de que o
avance tecnolóxico
non cesa e fai
posibles prestacións
que ata hai uns
anos calificariamos
de futuristas. Deste
xeito, se hai ben
pouco nos din que
imos conducir un
vehículo sin pancas
para cambia-las
marchas ou
acciona-lo freo de
man, ou cun
sistema que detecta
un abandono
involuntario de
carril, por poñer
uns exemplos, nos
parecería incrible.

Luís Penido 
TEXTO E FOTOS

Viva a innovación
e o deseño!
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T
an só no primeiro.
Agardábase un sábado
de choiva, pero os pro-
nósticos non acerta-
ron. Somentes na

especial inagural caía auga,
corréndose con tempo seco o
resto da xornada. Eso si, as cro-
nometradas estiveron delicadas
e moi esvaradizas, ocasionando
non poucas saídas de estrada.

Senra e… Ivan Raña.
Pendente dunha peza que asegu-
rara un mellor rendemento o seu
306, Manuel Senra decidiu non
competir pero sen embargo ofi-
ciar de coche 0. Outro que se
encargou de tarefas organizati-
vas foi Iván Raña, o atleta de
Ordes de recoñecido prestixio
no mundo do triatlón. Co seu
irmán Manuel no asento da
dereita pilotou o Clio RS da
familia en funcións de “00”.

Coñecidos. Pese a que o

planteamento inicial era unha
proba de serán/noite o cambio
de data obrigou a modifica-lo
horario do rali. Pasouse así a
unha carreira que empezou as
9h30 da mañá concluíndo dez
horas despois. O rutómetro esta-
bleceu un dobre paso por espe-
ciais coñecidas, aínda que con
modificacións. Cira, cunha nova
zona intermedia, foi recuperada,
percorréndose en sentido inver-
so o ratoneiro e cheo de cruces
Sarandón. Por outra banda
Xirimbao permitiu acadar altas
velocidades, mentres que Rois
resultou duro e dificil.

Amio e Teo. Como xa acon-
tecera noutras ocasións o
Recinto Ferial de Amio serviu
de epicentro da proba, pois alí
se desenvolveron verificacións,
saída, chegada, reagrupamento
intermedio e entrega final de
premios. Outro punto a subliñar

Doado e sen rival
Noutra dimensión, poderiamos dicir. Completando un ano cheo de éxitos os irmáns Burgo venceron
comodamente en Santiago sen necesidade de apretar a fondo o acelerador. Calidade e cantidade na
derradeira proba do galego do 2006, onde a chuvia só protagonizou unha parte da mañá e onde se

loitou ata o último quilómetro por outros apartados da clasificación final.

Estradas esvaradizas e complicadas ocasionaron non poucas saídas

Vilariño e o seu Clio S1600 loitaron contra circunstancias propicias ós 4x4 Cambiando as dúas polas catro rodas, Ivan Raña oficiou de coche “00”

Miguel Cumbraos 
TEXTO E FOTOSXIX Rali do 

Na cuneta
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❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

na proba foi o edificio do con-
cello de Teo, diante do cal se
detiveron os vehículos en dúas
ocasións por períodos de quince
minutos, tralos pertinentes
pasos por Cira e Sarandón e
antes de afronta-los de
Xirimbao e Rois.

Punto e final. De se-la sex-
ta proba do calendario o
Botafumeiro pasou a pechar un
campionato galego de ralis que
otorgou a José Miguel Martínez
Barreiro a súa primeira coroa a
nivel autonómico, Gómez (gru-
po N), Carracedo (X), Victor
Senra (Volante RACC), Adrián
Díaz (TrofeoDriver), José Luis
Castro (Autopark) e Lalín
(Escuderías) foron os outros
triunfadores nesta popular e moi
seguida modalidade.

Ficha técnica. Aprazado na
súa data inicial, é dicir o segun-
do sábado de setembro, o XIX
Rali Botafumeiro serviu para
pecha-la primeira fin de semana
de decembro o campionato de
Galicia de ralis de asfalto. Con
saída e chegada no recinto ferial
de Amio, onde tamén se situou o
descanso do mediodía, a proba
da Escudería Compostela pre-
sentou un esquema lineal de
catro especiais a dobre paso cor-
tadas cada dúas por un reagrupa-
mento en Teo, todo isto nunha
soa etapa e catro seccións. Os
124 equipos admitidos a compe-
tir, dunha lista inicial de 131,
afrontaron un total de 78,4 quiló-
metros de velocidade pura repar-
tidos nos coñecidos treitos de
Cira, Sarandón, Xirimbao e
Rois.

Festexando o título entre os de serie Chelis Gómez deu espectáculo e
rematou terceiro

O
s oito quilómetros
e medio de Cira,
delicados eles no
asfalto de Silleda e
Vila de Cruces,

deixaron ben claro como sería o
discurrir da cita santiaguesa co
galego de ralis. Nun gran esta-
do de forma e asumindo o rol
de favoritos, Pedro e Marcos
Burgo empezaron marcando
unha pauta que levounos ó final
do día a unha cómoda vitoria.
Non tiveron que empregarse a
fondo en ningún momento, vis-
to o hoco que abriron nas sec-
cións matinais, e tan só non
perde-la concentración nunhas
especiais traicioneiras e delica-
das.

Co Lancer lucense noutra
dimensión, o interese da com-
peticion estaba nas dúas prazas
de honra. Por elas xa non poido
pelexar Martínez Barreiro que
tras arrastrar males na caixa de
cambios todo o día acabou

abandoando en Xirimbao-2.
Nembargantes ben que o fixe-
ron Meira, á postre segundo,
Chelis Gómez, terceiro, e
Penido, cuarto, cedendo o pel-
dano máis baixo por unha pena-
lización no enlace final.

Magnífica prestación de
Víctor Senra, quinto na chega-
da e autor dun “scratch” no
segundo paso por Sarandón, o
único que non firmou Pedro
Burgo. O seu Mitsubishi supe-
rou ó veterán Javier Paz, sexto,
e ó Clio de Luis Vilariño, o de
Palas cun coche pouco apropia-
do para as circunstancias de
carreira. Pablo Rey, vencedor
no Volante RACC, Sergio
Bello, estreándose o de auto-
cross en ralis, e Óscar Garre, o
vigués  reafirmando a terceira
praza absoluta na novidosa
oferta promocional, pecharon a
lista dos dez primeiros clasifi-
cados.

A derradeira carreira do

2006 deixounos ademais outras
cousas de interese. Por unha
banda a vitoria do local Javier
Ramos no grupo X, despois de
que Villar abandoase e que
Carracedo se retrasara por mor
dunha saída. Na lista de 97
equipos que sobrepasaban o
control final da carreira estaban
igualmente Adrián Díaz (Saxo
VTS), que deste xeito procla-
mábase vencedor do
TrofeoDriver, e José Antonio
Lodeiro (Seat Marbella), pri-
meiro nunha Autopark xa deci-
didia na cita anterior de Lugo.

Como soe acontecer a dure-
za destas especiais e o ímpetu
dos partecipantes deixou fóra
de competición a un total de
vinteseis equipos. Ós citados de
Bamarti e Villar, engadir os de
Pedro Castañón (saída de estra-
da), Jesús Cebeiro (diferencial),
Manuel Lojo (polea do alterna-
dor) ou Agustín Sousa, entre
outros.

Película da proba

Atrancos mecánicos e unha ulterior penalización impediron a Penido,
mellor local na chegada, subirse ó podio

Botafumeiro

Clasificación final
POSTO PILOTO VEHÍCULO TEMPO TOTAL
1º PEDRO BURGO MITSUBISHI LANCER EVO VIII (1º grupo A) 00:26:57:300
2º ALBERTO MEIRA MITSUBISHI LANCER EVO VIII (1º grupo N) 00:27:41:000
3º CHELIS GÓMEZ MITSUBISHI EVO IX 00:27:44:200
4º LUIS PENIDO MITSUBISHI LANCER EVO VI 00:27:57:900
5º VICTOR SENRA MITSUBISHI LANCER EVO IX 00:28.39.300
6º JAVIER PAZ MITSUBISHI LANCER EVO VII MR 00:28:43:600
7º LUIS VILARIÑO RENAULT CLIO SUPER 1600 00:28:57:400
8º PABLO REY PEUGEOT 206 XS (1º Volante RACC) 00:29:06:600
9º SERGIO BELLO MITSUBISHI EVO IX 00:29:10:400
10º OSCAR GARRE CITROËN C2 00:29:11:600
ata 97 clasificados

Estreándose cun tracción total Víctor Senra permitíuse marcar un “scratch” e rematar quinto
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Birabongse Bhanudej
Bhanubandh (tai). O príncipe
Bira. Primo do rei de Siam, de
quen renegaba e facía contracam-
paña, deulle polos coches men-
tres se preparaba en Eton e
Cambridge. O mellor de si ofre-
ceuno na entreguerra e en compe-
ticións fóra de campionato. En 18
carreiras na F1 conseguiu relevo
pouco máis alá da súa singulari-
dade por estrato social e por pro-
cedencia.

Charles Pozzi (fra). Foi
importador oficial de Ferrari para
Francia. Nos anos 80 fixo partici-
par os coches italianos baixo a
divisa de Ferrari-France nas 24
horas de Le Mans co 512 BB e no
rallye de Montecarlo co 308
GTB. A súa conversación era tan
atraente coma os autos que ven-
día. Á fórmula 1 vincúlao sen
maiores consecuencias unha par-
ticipación co Talbot-Lago T26C
na carreira de Reims50.

Alfonso de Portago (esp).
`Fon´ é a versión reducida do
aristocrata Alfonso de Borja

Cabeza de Vaca y Leighton, mar-
qués de Portago. O segundo pos-
to compartido con Peter Collins
en Silverstone56 representou
para España a mellor bagaxe en
F1 no século XX. Por desgracia
colleuno de cheo a racha de tra-
xedias vividas na Ferrari daqueles
anos. En substitución do titular
Musso, De Portago arrea nas
Mille Miglia ata que, a pouco da
meta, sóltaselle unha roda do dis-
co a plena velocidade, sae a ban-
dazos e leva por diante dez espec-
tadores. Quedan no sitio o Ferrari
Berlinetta, Alfonso e o copiloto.

JimHall (eua). Enxeñeiro: o
Chapman texano foi pioneiro en
experimentar cos aleróns, as
transmisións automáticas e cun
efecto solo impulsado por venti-
lador. Propietario: nos anos
sesenta fundou a Chaparral, para
a que conseguiu éxitos nas cate-
gorías Cam Am e Sport.
Personalidade: “Jim foi un dos
grandes innovadores na historia
do deporte do motor, ademais de
ter os máis altos estándares
morais”, dedícalle Roger Penske.
Piloto: Pasou desapercibido no
63 cun Lotus con motor BRM.

RobertWilliamUnser (eua).
`Bobby´Unser abandonou en
Watkins Glen68 a única vez que
participou na F1. Ó estilo dos
tamén americanos Andretti
(Mario e Michael), Foyt
(AnthonyJoseph e Al) e Mears
(Rick e Ricky), é membro da
saga dos Unser: Al, Bobby e Al
junior.

GérardLarrousse (fra). Vén
dos rallies e da resistencia. Obtén
dous triunfos en Le Mans con
HenriPescarolo no 73 e no 74.
Abandona na súa única carreira
en F1 (Nivelles74). Tras dar pasos
en Renault Sport e Ligier, acaba
fundando a escudería Larrouse,
na fórmula 1 do 1987 ó 1994.

Maria Grazia “Lella”
Lombardi (ita). Está marcada
nos libros de ouro da fórmula 1
por obter medio punto. Desde
este punto de vista supera no ran-
king a Luca Badoer, David
Brabham, Adrián Campos,
Yannik Dalmas, Martin Donnelly,
Jan Lammers, Alan McNish... ata
catrocentos.

Paul Belmondo (fra). Sería
menos coñecido por ser fillo do
actor Jean-Paul Belmondo se

chega a comportarse co mesmo
ímpeto ca seu pai nas persecu-
cións polas ruelas de Marsella
nos Fiat 124. Pilotou a ritmo bai-
xo os últimos March-Ilmor.

Bertrand Gachot (fra). É
máis recordado por un suceso
extradeportivo ca por deixar asi-
nada para sempre unha volta rápi-
da no debutante Jordan 191. Un
xulgado británico condenouno a
pena de prisión por xiriscar a cara
dun taxista londiniense cun spray
antirroubo. Por aquel gaita o
asento vacante cubriuno Michael
Schumacher, de estrea na F1. É
fillo de político da cámara euro-

pea. Naceu en Luxemburgo, está
censado en  Francia, vive en
Londres e ten a familia en
Bruxelas. No 1991 impuxo o
Mazda rotativo 787B en Le Mans
canda Johnny Herbert e Volker
Weidler.

Giovanna Amati (ita). Para
circular por Roma adiante nunha
Honda 500 fai falta non ter medo
a nada. Na curta aventura na fór-
mula 1 custáballe caro clasificar
o esmorecente Brabham-Judd
BT60B. Pola teima dos xornalis-
tas en clasificar e agrupar, apare-
ce sempre cando se fala de Maria
Theresa De Filippis, Divina
Galica, Desiré Wilson e Lella
Lombardi.

Christian Fittipaldi (bra).
Ser fillo de Wilson e sobriño de
Emerson son boas credenciais
para facerse respectar pero malas
para ganarse o respecto. A princi-
pios dos noventa nin Minardi nin
Footwork eran gran cousa e no
terro espiritual São Paulo xa tiña
deus.

Ramón Novo
SPRINT MOTOR

O negriño Lewis Hamilton introduce
na fórmula 1 o punto de

pintoresquismo que faltaba. De
sempre, a nómina de personaxes F1

leva acollido parentes de pilotos,
príncipes, fillos de papá, mulleres,

mortos de fame, millonetis podres de
cartos, trompetistas de jazz,

enxeñeiros históricos, rodesianos,
indios...

nin malos.Nin bos

María Grazía “Lella” Lombardi
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✆ 981 80 70 27 * 696 93 62 72 (MÓVIL)
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EN MOTOS DE EN MOTOS DE 
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San Marcos, 72
15890 - Santiago

Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 052 187
Móvil: 646 531 942

P
ara evitar o risco de
esvarar na subida
podemos utilizar
unha combinación de
velocidades superior

á que utilizaríamos en seco.

A freada
É obrigatorio anticipar a fre-

ada avaliando a distancia de fre-
ado necesaria e utilizando alter-
nativamente o freo de motor e o
pedal do freo. A freada debe ser
progresiva para evitar que se
bloqueen as rodas, o que provo-
caría un deslizamento e a conse-
guinte pérdida de control do
coche.

En caso de bloqueo ou desli-
zamento, solte o pedal do freo
para recuperar a adherencia,
logo free outra vez, de maneira
progresiva, utilizando ó mesmo
tempo o freo de motor. Para
diminuír o risco de bloqueo das
rodas en baixada, pode utilizar
unha combinación de velocida-
des inferior á que usaría con
tempo seco.

Antes de enfrontarse a unha
dificultade (curva importante,
aminoramento da velocidade)
anticipe a freada para que sexa o
máis progresiva posible, utili-
zando o freo de motor.

O arranque
Cando arranque o automóbil

sobre neve, para evitar que o
coche esvare, é obrigatorio ace-
lerar de maneira moi paulatina.
Se as rodas patinan, utilice unha
velocidade superior para dimi-

nuír a forza aplicada ás rodas e
arrastrar o vehículo de maneira
satisfactoria.

A curva
Antes de introducirse nunha

curva, limite a velocidade, tendo

especial coidado en que a redu-
ción de velocidade se realice en
liña recta. Para dar a curva, a
acción sobre o volante deberá
ser flexible e constante, para evi-
tar que o pneumático perda o
contacto e non responda. Na

curva, manteña unha velocidade
lenta e regular, para que o coche
non perda o equilibrio. Se a par-
te dianteira xa non dirixe ó vehí-
culo, hai que tratar de recuperar
a adherencia. Para iso, reduza a
velocidade levantando o pé do

acelerador; se é necesario, pise o
pedal do freo lixeiramente sen
bloquear as rodas. Se o coche
culea (tracción dianteira), acele-
re para recobrar o equilibrio. En
ningún caso free, acentuaría o
desequilibrio da parte traseira.

Félix Doce
TEXTO

(I)
Conducir

Neste mes entramos na época máis delicada do ano, meteoroloxicamente falando, para os
condutores. Hai que ter presente que o estado das vías vai ser máis “crítico”. Por iso, agora
que andamos baixo condicións metereolóxicas adversas, algo típico da estación na que nos
atopamos, debemos ser consciente dos nosos propios límites e ós dos outros condutores á
hora de coller o noso vehículo. Concéntrese sempre no que lle rodea. Non debemos, por

exemplo, facer ningún movemento brusco, evitar os aceleróns fortes (teñen que ser
progresivos e pouco importantes) os freazos bruscos e as velocidades demasiado altas, ou

aumentar a distancia entre o noso coche e o que nos precede.
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NESTA
P Á X I N A

ATOPARÁ OS

MELLORES

PREZOS DO

MERCADO DO

AUTOMÓBIL

Modelo Prezo

147 desde 15.000 €

156 CROSSW desde 30.250 €

159 desde 24.850 €

166 JTD desde 37.850 €

GT desde 23.950 €

BRERA desde 32.250 €

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

▼

Nestas datas
navideñas teña

moita precaución
nos seus despra-

zamentos...
Boas Festas e

Feliz 2007

O consello da
semana



N
as súas páxinas, o
viaxeiro vai encon-
trar recomenda-
cións sobre bares
de tapas (132),

establecementos de turismo
rural (336) e direccións de bos
servizos ou produtos a prezos
razoables, como ocorre cos
establecementos distinguidos
co Bib Hotel (92) ou o Bib

Gourmand (239); á parte dunha
relación de establecementos
especialmente agradables (279)
ou moi tranquilos e aillados
(474), hoteis con habitacións
adaptadas para minusválidos
(1.309) e, por suposto, restau-
rantes que foron distinguidos
con estrelas de boa mesa. Isto é
polo que máis se coñece esta
Guía.

Na Guía 2007 tamén encon-
traremos un novo pictograma
que indica Carta de Viños, unha
dobre páxina dedicada ó modo
de emprego da Guía, que facili-
ta un mellor manexo, e un lista-
do alfabético de establecemen-
tos de Turismo Rural. A Guía
Michelin España e Portugal
2007 xa está á venda ó prezo de
24 euros.

A ACTUALIDADE DO MOTOR 

Redacción e administración:
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>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

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

Novidades da Guía Michelin
España e Portugal 2007

Viaxar como un

Esta trixésimoquinta edición ofrécenos información sobre un
total de 3.240 hoteis e 2.163 restaurantes, seleccionados
coidadosamente polo equipo de profesionais que realiza a

Guía, dacordo con estritos criterios de calidade nas
instalacións, os produtos e os servizos.


