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A
presentación ó
público do Plan,
logo de ser exposto
ante o Parlamento
de Galicia e de ser

aprobado polo Consello da
Xunta, contou coa presenza de
representantes de moi diversos
colectivos que traballan en
Galicia a prol da mellora da
seguridade viaria. No acto inter-

viron tamén, xunto ó titular da
CPTOPT, o director xeral de
Tráfico, Pere Navarro, así como
as titulares das Consellerías de
Sanidade, María José Rubio, e
Educación, Laura Sánchez
Piñón.

Pere Navarro, salientou en
Santiago que o Plan Galego de
Seguridade Viaria vai servir de
referencia a outras Comunidades

Autónomas –entre as que citou
Valencia, Baleares e Madrid-
para redactar iniciativas simila-
res neste eido co obxectivo de
diminuír as porcentaxes de sinis-
tralidade e de mortos nas estra-
das. Segundo o máximo respon-
sable da DXT, para lograr acadar
resultados satisfactorios, é nece-
sario vertebrar as políticas de
seguridade viaria entre todas as
Administracións.

Durante o acto de presenta-
ción do Plan a representantes de

diversos colectivos que traballan
a prol da mellora da seguridade
viaria, Pere Navarro aplaudiu
esta iniciativa desenvolvida pola
Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e
Transportes e que foi un dos pri-

meiros compromisos adquiridos
polo presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño. Pere Navarro
expuxo, así mesmo, que levar á
práctica o Plan é unha tarefa difí-
cil polo que “hai que ser perseve-
rantes”.

Plan de Seguridade
A conselleira de Política Territorial, Obras
Públias e Transportes, María José Caride,
presentou recentemente en Santiago o

primeiro Plan de Seguridade Viaria co que
conta Galicia e no que se abordan dende
unha perspectiva integral as medidas que
hai que poñer en marcha para atallar o
número e o alcance dos accidentes de
tráfico que se rexistran nas estradas
galegas. A aplicación destas medidas

suporá un investimento mínimo de 2.800
millóns de euros para o período 2006-
2010 e implicará a tódalas Consellerías.

María José Caride presentou o Plan ós diversos colectivos implicados en Galicia

N
o acto tamén
interveu a conse-
lleira de
Educación e
O r d e n a c i ó n

Universitaria, Laura Sánchez
Piñón, quen salientou que co
novo Plan de Seguridade
Viaria de Galicia a
Administración educativa
reforza o seu compromiso coa
introdución de contidos sobre
seguridade e prevención de
accidentes no ámbito educati-
vo. En concreto, referiuse a
algunhas das accións que a
Consellería desenvolve neste
plan, como a convocatoria do
Plan Valora, que premia pro-
xectos baseados en valores

democráticos, entre os que se
atopa a seguridade viaria. O
plan incluirá ademais, segundo
afirmou Sánchez Piñón, cam-
pañas de educación viaria diri-
xidas ós estudantes nos distin-
tos niveis do sistema educati-
vo, así como a adultos,
mediante cursos de formación;
e un programa de capacitación
a distancia de profesores en
materia de seguridade viaria.
Por outra banda, o departa-
mento educativo galego poten-
cia a figura do acompañante
no transporte escolar, que este
curso 2006-2007 estará
implantado no 100% das rutas
de transporte escolar que o
precisan.

Educación Viaria

A
conselleira de
Política Territorial,
María José Caride,
destacou que “non
se pode ter un papel

pasivo” ante a problemática dos
accidentes de tráfico en Galicia.
Para a conselleira, trátase dun
problema compartido “que ten
toda a sociedade e entre todos
debemos atallalo”. Neste senso,
Caride fixo especial fincapé en
abordar “de maneira conxunta”

as actuacións necesarias para
minorar as cifras de accidentes e
de mortos nas estradas galegas.

A conselleira salientou a
colaboración doutras
Consellerías, da Delegación do
Goberno, da DXT e dos colecti-
vos e asociacións relacionados
coa seguridade viaria, entre
outros, para abordar a elabora-
ción do Plan de Seguridade
Viaria dende unha perspectiva
multidisciplinar e transversal.

Así mesmo, a conselleira aludiu
ás iniciativas concretas que se
están a por en marcha dende o
departamento que dirixe como
son, entre outros, a construción
de variantes de poboación que
permiten desconxestionar o trá-
fico nos centros urbanos, a bus-
ca de alternativas ó transporte
privado potenciando o transpor-
te público e a construción de
sendas peonís para incrementar
a seguridade dos peóns nos seus
desprazamentos entre núcleos
de poboación.

Perspectiva multidisciplinar



EDITORIAL
f e b r e i r o  2 0 0 7

3

Editor: Arrincamos, S.L.
Director: Xurxo Sobrino Morán

Redactores e Colaboradores:
Miguel Cumbraos, Ramón Novo, Xan M. Pérez,

Sevi Martínez, César Raña, Edu Lavandeira, 
Félix Doce, Fernando Cuadrado, Xabier Vilariño,

Ray Mosquera e Rodrigo Medina.

Deseño e maquetación: AURADISEÑO
auradiseno@wanadoo.es

SPRINT MOTOR: Urb. San Sadurniño • Rúa B, nº 21
Tfno. e Fax 981 801 458 •

redaccion@sprintmotor.com
www.sprintmotor.com

IMPRIME: Gráficas La Capital  
Depósito Legal: C–138/97

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

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

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78

VENDVENDA • REPA • REPARAARACIÓN CIÓN 
• MONT• MONTAXE E EQAXE E EQUILIBRADO • UILIBRADO • ALIÑADOALIÑADO

ELECTRÓNICO • LAMIAS DE ELECTRÓNICO • LAMIAS DE ALIAXE LIXEIRAALIAXE LIXEIRA

O
s patrocinadores
seguen sendo os
grandes esqueci-
dos do motor en
Galicia. Abúsase

da confianza e das boas rela-
cións para redondear os orza-
mentos da tempada. Poucos
son os que coidan estes inves-
timentos e fan que sexan ren-
dibles para o “sufrido pagani-
ni”. Hai que avanzar e moito
para mellorar todo o contorno
dos equipos respecto ós
“sponsors”. Dende os deseños
ata os comunicados de prensa
puntuais, pasando por unhas
boas relacións públicas de
cara a estes mecenas. Estaría
ben tomar algunhas notas do
que sucede na Fórmula 1 para
telo como o máximo referen-
te.

Os tapóns para os oídos
que o equipo Ferrari ofrece ós
seus invitados ós grandes pre-
mios gárdanse nuns pequenos
botes con tapa vermella.
Miden uns tres centímetros
escasos, pero hai espazo para
que aparezca o logotipo do
principal patrocinador da
escudería. Calquera lugar é

bo para vender imaxe na
Fórmula 1, unha plataforma
mundial de negocio. Aquí fai-

se ben visible a globalización.
Os aleróns, as rodas, o

mono... calquera sitio é váli-

do. Os logotipos buscan cal-
quera currunchiño para asula-
gar os monoprazas de vinilo.

Queda patente que a publici-
dade impregna esta especiali-
dade raíña do mundo do
motor dunha forma contun-
dente.

A resposta a calquera
mutación é instantánea. Se
hai que cambiar algunha cor
ou algún logotipo por unha
incidencia de última hora, a
resposta será inmediata. “No
problem”. Aquí funciona
estupendamente o dito de
“quen paga manda”. Os des-
eños, as liñas e os matices
cromáticos reprodúcense cun-
ha exactitude milimétrica e
perfecta. Os distintivos das
marcas son sagrados... son un
milimétrico investimento.

Evidentemente sen tantos
cartos, coma na Fórmula 1, os
deportistas do motor en
Galicia poden facer moitas
destas cousas con traballo,
vontade e ganas. É cuestión
de interese. Está demostrado
que os equipos que sementan
ben esta parcela dos patroci-
nios recollen boas colleitas
nas seguintes tempadas.
Aprendamos dos grandes,
¿por que non?

Patrocinadores e
motor galego
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F
iat iniciou a comerciali-
zación en España do
Fiat Sedici, a aposta da
marca italiana no seg-
mento dos todocami-

nos compactos. O Sedici marca
un auténtico salto no panorama
dos SUV (Sport Utility Vehicle),
convertendo a “liberdade de
elección” no seu elemento carac-
terístico. O novo modelo é a
fusión de diferentes tipos de
automóbiles: combina o pracer
de condución e as características
dun compacto coas prestacións
propias dun todocamiño. A súa
vocación de todoterreo “” xa

está contida no seu nome:
“Sedici” (“Dezaseis”), o resulta-
do “matemático” da siglas
“4x4”.

Está equipado con dous
motores (un 1.6 gasolina e un
1.9 turbodiésel) ambos axusta-
dos a cambios manuais, de cinco
ou seis velocidades. No noso
país ofrécese só no acabado
Emotion (gamma alta) e ata en
10 cores diferentes. O prezo de
venda é de 22.000 euros para a
versión de gasolina, e 23.000
euros en motorización diésel. En
ambos casos, existe actualmente
un desconto de 3.000 euros.

T
ralo éxito do lanza-
mento do visiospace
Grand C4 Picasso (7
prazas), Citroën
amplía a súa gamma

de monovolumes compactos
comercializando, a partir do pri-
meiro trimestre de 2007, un
segundo Visiospace cunha silue-
ta específica: o C4 Picasso (5
prazas).

O C4 Picasso distínguese
dende a primeira ollada polo seu
estilo dinámico e atractivo. Une
ás vantaxes dun monovolume ás
prestacións inéditas que aporta
o concepto visiospace, visibili-
dade periférica e luminosidade
excepcionais, modularidade moi

sinxela, espazo interior despexa-
do e confort do máis alto nivel.
Ao pracer de condución deste
vehículo, engádese un compor-
tamento en estrada particular-
mente seguro.

Dispón, no seu lanzamento,
de catro motorizacións de altas
prestacións, con consumos opti-
mizados e un bo balance
medioambiental:

- en gasolina, o motor 1.8i
16V de 127 CV DIN, asociado a
unha caixa de cambios manual
de 5 marchas e o motor 2.0i 16V
de 143 CV DIN dispoñible cun-
ha caixa de cambios manual
pilotada de 6 velocidades ou
unha caixa automática de 4 rela-

cións.
- en diésel, dúas motoriza-

cións equipadas de serie co fil-
tro de partículas: o propulsor
HDi 110 FAP, asociado a unha
caixa de cambios manual de 5
velocidades ou a unha caixa
manual pilotada de 6 relacións e
o HDi 138 FAP cunha caixa
manual pilotada de 6 marchas
ou unha automática, tamén de 6
marchas. Esta última, suave e
reactiva, equipa xa ás berlinas
C4, C5 e C6, así como o Grand
C4 Picasso.

O C4 Picasso fabrícase sobre
a mesma plataforma que o
Grand C4 Picasso, no centro de
produción de Vigo.

Sedici, para a
cidade e para o

campo

C4 Picasso
(5 prazas)

V
olkswagen lanza un
nova versión de Golf:
o exclusivo
CrossGolf, que se
presenta como un

modelo “crossover”, mesturando
as mellores cualidades dos SUV
e dos MPV. Deseñado por
Volkswagen Individual, a divi-
sión da marca encargada da per-
sonalización de vehículos, parte
da base do Golf Plus tanto na súa
estética como no seu equipa-
miento.

No lanzamento do modelo,
que está previsto no noso país
para o segundo trimestre de
2007, estarán dispoñibles dous
motores turbodiésel, de 105 e

140 CV respectivamente, e a
destacada mecánica TSI de 140
CV. Todos estes motores desta-

can polas súas excelentes cuali-
dades dinámicas, combinadas
cun consumo de combustible

moi axustado, tanto co cambio
manual como co DSG, ambos de
seis velocidades, que se ofrecen

para todos eles. O CrossGolf TSI
de 140 CV é capaz de acelerar de
0 a 100 km/h en tan só 9,5 segun-
dos, alcanzando unha velocidade
máxima de 195 km/h, cun consu-
mo medio contido de 7,3 litros.
Pola súa banda, o TDI de 140 CV
ofrece unhas cifras similares,
cunha aceleración de 0 a 100
km/h de 9,9 segundos, unha
velocidade de 195 km/h (193
km/h con DSG) e un consumo
medio de 5,9 litros.

Sprint Motor 
REDACCIÓN

Os prezos da gamma CrossGolf no país son:

1.4 TSI 140 CV Manual 6 vel 25.740 euros

1.4 TSI 140 CV DSG 6 vel 27.620 euros

1.9 TDI 105 CV Manual 5 vel 26.510 euros

1.9 TDI 105 CV DSG 6 vel 28.160 euros

2.0 TDI 140 CV Manual 6 vel 28.750 euros

2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel 30.310 euros

CrossGolf, unha 
combinación de SUV e MPV
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O
concepto moderno
do que debe ser un
atlético bipraza
atopa a súa defini-
ción no novo Opel

GT. Como os roadster clásicos,
ten un potente motor situado en
posición dianteira, propulsión ás
rodas posteriores, un habitáculo
con instrumentación deportiva e
unha capota de lona a medida.
Cunha poderosa aparencia, a súa
elegante silueta, o seu capó alon-
gado de apertura cara adiante e
os seus curtos voladizos, presen-

ta unhas proporcións típicas da
súa categoría. O Opel GT tamén
aporta un novo encanto a este
xénero cunha personalidade pro-
pia e inconfundible, grazas ás
súas excitantes formas nas que
contrastan bordos afiados con
superficies curvas para crear
unha aparencia dinámica; e pola
súa configuración, que permite
unha experiencia de condución
refinada ata en longas viaxes,
segundo o fabricante. O prezo
do GT tamén resulta atractivo,
por 29.900 euros (prezo reco-

mendado de venda en España,
incluíndo impostos. Suxeito a
variación), os clientes lévanse
nada menos que 264 CV proce-
dentes dun motor turboalimenta-
do de alta tecnoloxía con inxec-
ción directa de gasolina. Para
acelerar de 0 a 100 km/h necesí-
tanse menos de seis segundos. O
novo bipraza fai gala do seu len-
dario nome porque continúa a
tradición do primeiro Opel GT
(1968-1973) e, como o orixinal,
compite nun dos segmentos
máis excitantes.

D
ous anos logo da
comercialización
do Logan, do que
se venderon máis
de 400.000 unida-

des, Dacia enriquece a súa
gamma coa chegada do Logan
Break. Vehículo habitable e
con gran capacidade de carga,
este modelo aproveita tódalas
vantaxes do Logan Berlina
engadíndolle modularidade e
reforzando a polivalencia de
uso.

Cunha capacidade de ata 7
prazas de adulto, este familiar
revoluciona o mercado do bre-

ak. Este Dacia comercialízase
xa en Rumanía e chega agora
aos principais mercados de
Europa Occidental. En
España,a comercialización do
Logan Break iniciarase este
mes.

Este modelo incorpora as
motorizacións que contribuí-
ron ao éxito do Logan Berlina
e que xa foron probadas en
modelos da gamma Renault.
Conta con dúas motorizacións
de gasolina (1.6 90 CV e 1.6
16v 105 CV) e unha motoriza-
ción de ciclo Diésel (1.5 DCI
70 CV).

Logan Break,
sete prazas
económicas

A
udi fai a súa entrada
no segmento máis
esixente do mercado
automovilístico da
man do deportivo con

motor central R8 coa firme inten-
ción de facerse inmediatamente
cunha posición líder. Avalado pola
ampla experiencia da marca no
deporte do motor e no ámbito da
construción de automóbiles
deportivos Premium, o R8 é sinó-
nimo de máximo dinamismo en
marcha, liderazgo tecnolóxico e
fascinante deseño. O propulsor

FSI V8 de 420 CV de potencia, a
tracción integral permanente quat-
tro e a carrozaría de aluminio en
tecnoloxía Audi Space Frame
garanten ao R8 unha posición des-
tacada entre os seus competidores,
do mesmo xeito que a súa grande
aptitude para o uso cotián e a típi-
ca perfección de Audi en canto a
calidade e acabados. As primeiras
entregas a clientes realizaranse no
segundo trimestre de 2007.
(Prezos no noso país:
116.800€ euros e 124.750 euros, o
R tronic)

O León incorpora á súa
oferta unha nova versión: o
“Sport Limited”, cun equipa-
mento que o fai máis atractivo
a quen busquen maior deporti-
vidade en combinación cos
motores de acceso á gamma: o
1.6 de 102 CV e o 1.9 TDI de
105 CV.

Por un competitivo prezo, o
Seat León “Sport Limited”
ofrece como equipamento de
serie os seguintes elementos:

asentos dianteiros e traseiros
deportivos, tapicería específi-
ca, volante en pel, lamias de
16” GAIA e faros antinéboa
dianteiros.

Ademais deste equipamen-
to, o León “Sport Limited”
ofrece ABS e TCS, dobre air-
bag frontal, airbag laterais
dianteiros e de cortina, avisa-
dor acústico para o cinto de
seguridade, control de presión
de pneumáticos, anclaxes

Isofix, elevalúas eléctricos
dianteiros con funcións “one
touch” e sistema antipinzamen-
to, retrovisores exteriores eléc-
tricos calefactables e en cor da
carrocería, aire acondicionado,
radio CD con MP3, entrada
Aux-in e seis altofalantes.

O prezo do León “Sport
Limited”, é de 16.992 euros
coa mecánica 1.6 de 102 CV, e
de 19.082 euros co 1.9 TDI de
105 CV.

Audi R8

Opel apúntase ao

Seat León “Sport Limited”
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Fiat Bravo

O
s clientes de
Audi teñen unha
cita coas emo-
cións fortes nas
inmediac iones

do Círculo Polar Ártico. O
“Audi Driving Experience”
retorna a Finlandia onde as
súas pistas nevadas volvense
converter no escenario per-
fecto do festival de emocións
fortes que implica a condu-
ción ao límite do Audi A4

2.0TFSI quattro sobre o bran-
co e xeado elemento. Un
escenario ideal para perfec-
cionar a técnica da condución
sobre neve e para descubrir
os límites do Audi A4 2.0
TFSI quattro.

Un ano máis, Audi previu
para os seus cursos de condu-
ción Audi Driving
Experience varios percorri-
dos que, distribuídos en dife-
rentes etapas, propoñen o

abano máis amplo de situa-
cións de condución propias
desta época do ano. Ao longo
das xornadas que duran os
cursos, cada condutor recibe
indicacións individuais e per-
sonalizadas a cargo de moni-
tores especializados, que rea-
lizan un seguimiento porme-
norizado dos seus progresos.

O Audi Driving
Experience terá lugar entre o
6 e o 11 de marzo en
Finlandia. Consiste nun total
de seis días de actividade,
dos que 45 están dedicados á
condución e o resto aos des-
prazamentos ao país nórdico.
Esta actividade, que conta
con prazas limitadas, desen-
vólvese utilizando como
vehículo de formación o
Audi A4 2.0 TFSI quattro. Os
interesados en vivir esta
experiencia inesquecible
poden resolver as súas dúbi-
das e reservar a súa praza
chamando ao número de telé-
fono 902 45 45 75.

A principios deste mes Fiat
presentou a súa nova aposta para
recuperar mercado no segmento
dos compactos, o novo Bravo.

Fabricado na fábrica de
Piedimonte S. Germano
(Frosinone, Italia), e desenvolvido
polo Centro Stile Fiat, o Bravo
caracterízase polo inconfundible
“estilo italiano” no seu deseño
exterior, outro paso máis na crea-
ción da nova identidade estilística
da marca. Inicialmente, Fiat confía
en producir 120.000 unidades
anuais deste novo modelo, que se
venderá en 55 países. En España,
o Fiat Bravo iniciará a súa comer-
cialización en abril de 2007.

O Bravo combina unha liña
exterior compacta de 5 “portas”
cunha extraordinaria habitabilida-
de interior: 434 centímetros de
lonxitude, 179 cm de anchura, 149
de altura, unha batalla de 2,60

metros e unha capacidade de carga
de 400 litros o sitúan no cume do
segmento.

Co lanzamento do nuevo Fiat
Bravo presentáronse –xunto á xa
probada gamma dos turbodiésel
Common Rail Multijet (1.9 de 120
e 150 CV) e ao gasolina 1.4 16 V
de 90 CV– unha nova xeración de
propulsores de gasolina sobreali-
mentados denominados T-JET
(1.4 Turbo de 120 e 150 CV), que
combinan emisións e consumos
reducidos con excelentes presta-
cións. Estes novos propulsores,
desenvolvidos por Fiat Powertrain,
estarán dispoñibles no noso país
pouco despois do lanzamento do
Bravo. En concreto, o 1.4 Turbo de
150 CV introducirase en maio, só
un mes despois do lanzamento
comercial do Bravo; e o 1.4 Turbo
de 120 CV chegará aos concesio-
narios o vindeiro outono.

Audi Driving Experience,
emocións fortes
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Edición Premios

Unha vez máis os le
masivamente á

Un ano máis os “Premios Sprint Motor” alcanzaron cotas de participac
través do seu voto. A elección realizada durante os dous últimos meses

Coche Sprint Motor 2007 Todoterreo Spr

1.Os lectores decantáronse por
un pequeno grande
automóbil da firma Opel
como Coche Sprint Motor

2007, o novo Corsa. Nesta ocasión
primou a elegancia e a
funcionalidade dun vehículo que leva
dando moitas alegrías á marca Opel.
Unha aposta deste fabricante que
seguro que dará bos resultados de
vendas ó longo dos vindeiros anos.

2.O trofeo de Monovolume
Sprint Motor 2007 vai para
unha firma con gran
raizame en Galicia,

Citroën. O C4 Picasso está tendo
unha aceptación excepcional no
mercado. O seu deseño e a súa

configuración interna de 7 prazas
vano facer un líder na súa categoría.
Probablemente estes datos os
vexamos contrastados durante os
próximos meses.

3.A grande aposta de Audi
no segmento dos 4x4 calou
moito nos amigos desta
publicación. Así o

decidiron cos seus votos, dándolle
unha vitoria clara ó Q7. Este enorme
off-road é o gañador do título
Todoterreo Sprint Motor 2007.

4.Celso Míguez é un
pontevedrés entregado
completamente ó mundo
do automobilismo dende a

súa nenez. Comezou a súa carreira
profesional competindo por estas
terras galegas cando aínda levaba
cueiros. Hoxe a súa traxectoria
internacional vese recompensada
polos nosos lectores cun merecido
trofeo de Piloto Sprint Motor 2007.

5.Os amigos desta
publicación elixiron
Patrocinador Sprint
Motor 2007 a marca

comercial “Lúzete”. Nesta elección
vai implícito o recoñecido cariño da
afección do automobilismo co que
foi un dos seus pilotos: o
compostelán Manuel Lojo,
Campión galego de Slálom a
temporada pasada.

6.Por último, o Galardón
Sprint Motor 2007,
concedido directamente
pola redacción do xornal,

é para Manuel Caeiro. O seu
esforzo e traballo ó longo de moitos
anos queda patente nunha mellor
organización do sector e, sobre
todo, nas instalacións que teñen
moitos concesionarios oficiais no
Polígono do Tambre. Un polígono
do que foi un dos grandes
promotores e impulsores; algo vital
e necesario para a capital de
Galicia, como quedou demostrado
co paso do tempo.

1 2
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ectores responderon
á convocatoria
ción extraordinarias. Os lectores non dubidaron en deixa-la súa pegada a
s deu como resultado cinco merecidos galardóns, que son os seguintes:

Monovolume Sprint Motor 2007rint Motor 2007

Piloto Sprint 
Motor 2007

Celso
Míguez

Manuel
CaeiroLúzete

Galardón Sprint 
Motor 2007

Patrocinador
Sprint 

Motor 2007

4 5 6

3
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L
ogo de vender
máis de 300.000
unidades en
todo o mundo,
Volkswagen lan-

za a nova xeración de
Touareg. Deportividade,
tecnoloxía, innovación e
exclusividade son as cla-
ves da súa aposta de éxi-
to. O novo Touareg loce
así un frontal completa-
mente redeseñado, e
incorpora un equipamen-
to en seguridade coa máis
avanzada tecnoloxía. O

Touareg é o primeiro
todoterreo con ABSplus
de serie (asistente para
reducir a distancia de fre-
ada en condicións Off-
road), ademais de ofrecer
outros sistemas revolu-
cionarios como o ACC,
Front Scan e Side Scan.
Tamén estrea o propulsor
deportivo V8 FSI de
inxección directa de 350

cabalos. Toda unha inxec-
ción de deseño e tecnolo-
xía no novo todoterreo de
VW.

O Touareg, con máis
de 2.300 pezas de novo
desenvolvemento, loce un
frontal redeseñado que
incorpora unha grella
cromada e uns faros dis-
tintivos. Os parachoques
e o tubo de escape foron

modificados, proporcio-
nándolle un aspecto máis
dinámico e deportivo. A
esta imaxe contribúen
tamén os espellos retrovi-
sores, os cristais laterais,
o spoiler traseiro, as luces
de freo e as de marcha
atrás, agora con cristais
escurecidos. Do lateral o
que máis destacan son as
novas lamias.

B
ouza Car o distri-
buidor Chevrolet
para a zona de
Ferrol e a súa área
de influencia, foi

galardonado co “Premio ao
Distribuidor do Ano” na súa
segunda edición. Este premio
distingue e recoñece ao
Distribuidor da Rede de
Chevrolet, formada por 106
empresas distribuidoras, que
alcanzou, no ano, as máis altas
cotas de calidade, profesiona-
lidad, eficacia e esmero no tra-
to ao cliente.

Guillermo Sarmiento,
Presidente e Conselleiro
Delegado de Chevrolet

España, entregaba a María
Bouza, gerente de
Sanfermóvil, unha placa con-

memorativa deste premio nun
evento ao que asistiu unha
nutrida representación de

Chevrolet España e todo o
equipo de Bouza Car.

Sarmiento eloxiou o labor
desempeñado polo equipo que
lidera María Bouza durante
2006: “Durante todo o pasado
ano, o equipo de Bouza Car
demostrou como, cunha xes-
tión adecuada e con traballo
duro, conséguense resultados
sobresalientes. En Chevrolet
España estamos moi satisfeitos
do conseguido por este distri-
buidor”. Bouza Car conseguíu
vender 272 coches na súa
zona, o que supuxo un 3,6 %
de cota de mercado, unha das
cotas que duplica á conseguida
pola marca no noso país.

BREVES

• A industria nacional do
automóbil rexistrou en 2006 o
maior déficit comercial da súa
historia e o terceiro saldo nega-
tivo anual consecutivo, a conse-
cuencia da tendencia de desace-
leración das exportacións e do
crecemento das importaciones.

• A falta de coñecer as cifras
do último mes de 2006, o sector
do automóbil acumula nos once
primeiros meses do pasado
exercicio un déficit comercial
de 5.611,5 millóns de euros,
cifra moi superior ao saldo
negativo de 4.237,5 millóns
contabilizado en todo 2005,
segundo datos do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio.

• Os coches de gasóleo con-
taminan ata catro veces máis
que os que funcionan con gaso-
lina, segundo advertiu o coordi-
nador do estudo ‘Calidade do
aire urbano, saúde e tráfico
rodado’, encargado pola
Fundación Gas Natural a
Xavier Querol. O informe foi
realizado en colaboración co
Centro Superior de
Investigacións Científicas
(CSIC).

• Segundo Querol, o equiva-
lente do que contamina un
coche de gasóleo é equiparable
a catro coches de gasolina.
“Con isto non quero dicir que
non se teñan que utilizar estes
coches, pero si coa tecnoloxía
adecuada” para reducir a emi-
sión de partículas en suspen-
sión e óxidos de nitróxeno
(NOx).

• Tata instalará os primeiros
motores de aire comprimido
nas súas marcas de automóbi-
les grazas a un acordo coa
compañía francesa MDI, pio-
neira no desenvolvemento des-
te tipo de tecnoloxía. Segundo
comunicou Tata Motors o acor-
do entre as dúas empresas abar-
ca o apoio por parte da compa-
ñía india para perfeccionar e
aplicar estes motores de van-
garda, respetuosos co
medioambiente.

Novo         Touareg

Lista de prezos do novo Touareg:
Touareg 3.6 V6 FSI 280 CV Tiptronic 52.950 euros

Touareg 3.6 V6 FSI 280 CV Tiptronic+Motio 56.380 euros
Touareg V 8 4,2 l. 350 CV Tiptronic 70.980 euros

Touareg R5 TDI 174CV Manual Country 44.330 euros
Touareg R5 TDI 174CV Tiptronic Country 46.770 euros

Touareg R5 TDI 174CV Manual 45.750 euros
Touareg R5 TDI 174CV Tiptronic 48.140 euros

Touareg R5 TDI 174CV Manual+Motion 49.180 euros
Touareg R5 TDI 174CV Tiptronic+Motion 51.570 euros

Touareg 3,0 V6 225 CV TDI 4Motion Manual 49.920 euros
Touareg 3,0 V6 225 CV TDI 4Motion Tiptronic 52.350 euros

Touareg 3,0 V6 225 CV TDI 4Motion Manual+Motion 53.350 euros
Touareg 3,0 V6 225 CV TDI 4Motion Tiptronic+Motion 55.780 euros

Touareg TDI V10 5,0 l. 313 CV 84.350 euros

“Bouza Car” mellor 
distribuidor Chevrolet 2007
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❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

S
eat presentou o equi-
po co que afrontará a
súa terceira tempada
no Campionato do
Mundo de Turismos,

co ánimo renovado e o desexo
de culminar este ano o seu
ascenso todo o máis alto do cer-
tame: se en 2005 conseguíu o
terceiro lugar na clasificación
de construtores e en 2006 o sub-
campionato, tódalas ilusións da
marca española están postas en
conseguir o máximo entorchado
no 2007.

O acto de presentación con-
tou coa asistencia dos catro
pilotos oficiais do equipo Seat
Sport, Jordi Gené, Yvan Muller,
Gabriele Tarquini e o recente-
mente chegado Michel
Jourdain, piloto mexicano cun-
ha grande experiencia nos cam-

pionatos americanos de mono-
prazas (IRL e Champ Car) e
Nascar.

Xunto aos pilotos oficiais,
Seat Sport prestará toda a súa
atención aos equipos que terán
consideración de semi-oficiais:
o flamante vencedor do Trofeo
Independentes 2006, GR Asia e
o seu piloto Tom Coronel, con
Emmet Ou’Brien nun segundo

coche; Seat Italia co campión
nacional italiano 2006 Roberto
Colciago; o equipo Exagon co
experto piloto belga Pierre Yves
Corthals; e as posibles incorpo-
racións doutros pilotos e equi-
pos desexosos de utilizar o León
WTCC e que están en negocia-
cións con Seat Sport.

Seat dispoñerá xa que logo
dunha Armada numerosa e ben

preparada cuxo único obxectivo
é gañar o campionato 2007,
nunha edición que se presenta
tremendamente emocionante e
competida, non en balde haberá
un total de 15! ¡coches oficiais
pertencentes a catro constructo-

res inscritos: Seat, Chevrolet,
BMW e Alfa Romeo. A tempa-
da comezará o 10 de marzo na
cidade brasileira de Curitiba e
terminará en Macau o 18 de
novembro tras disputar once
reunións noutros tantos países.

D
iego Vallejo e
Moncho López,
impartirán en Lugo
nas instalacións de
Recalvi Lugo un

curso de copilotos os días 24 e
25 de febreiro. O curso está
dirixido a tódolos copilotos que
queiran mellorar a súa técnica,
aos afeccionados que queiran
coñecer como é por dentro un
rali e en xeral a calquera persoa
que sinta curiosidade polo labor
dun copiloto. Non hai mínimo
nin máximo de idade. As prácti-
cas serán interactivas e, ao non
usarse vehículos de competi-

ción, os menores de idade
poden asistir. O prezo do curso
é de 120 euros por alumno e
inclúe todo o material didácti-
co.

Ao mesmo tempo, Diego
Vallejo creou un novo formato
de cursos personalizados dun
día nos que explica todos os
segredos dun rali.

Está dirixido a pilotos e
copilotos que queiran mellorar
o seu sistema e a súa forma de
“cantar” notas. O número máxi-
mo de persoas é de 2, piloto e
copiloto, aínda que pode asistir
un copiloto só.

Cursos DVF
de Copiloto

A Armada Seat preparada
para a nova tempada

C a m p i o n a t o  d o  m u n d o  F I A  d e  t u r i s m o s  2 0 0 7
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www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor compostelán

visite a nosa páxina web

www.sprintmotor.com

Continuouse a racha inicia-
da por Marques (1999), Santos
(2000), e continuada por Do
Paço (2004, 2005 e 2006), tan

só interrompida polas viguesas
irmáns Valverde (2002) e os
astures irmáns Sánchez (2003).
Na edición deste ano en curso,
outro éxito de participación e
organización, a menor bagaxe
de puntos correspondeu ó equi-
po luso formado por Pedro

VIII Rali de Inverno – Casino La Toja

Manda Portugal

Jerónimo e Hipólito continuaron co seu Porsche a racha de vitorias portuguesas

De novo Diego Vallejo e Noelia Alonso clasificáronse como os primeiros galegos

Carece de signo de admiración o titular desta
reportaxe, se pensamos de súpeto nunha
frase con outros significados. Non o ten

porque se busca outro fin, sinxelamente o de
lembrar como os equipos do país veciño

dominan esta proba ano tras ano, deixando
pouca opción ós galegos e españois.

TEXTO: Miguel Cumbraos
FOTOS: Sandy López 

e M. Cumbraos
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Jerónimo e Carlos Hipólito
(Porsche 356 Cabrio), que des-
te xeito forman parte do caro
palmarés da proba galega.

Pero para que iso acontece-
se entraron en xogo as penali-
zacións que impón o regula-
mento en materia de medidores
externos e antigüidade do
coche. Desta forma o 131
Racing de Borja-Tojeiro e o
Mercedes 300 SL de Valente-
Rocha mantiveron unha apreta-

da pugna nas dúas xornadas,
decantada a favor dos primei-
ros por tan só un punto de mar-
xe. Os citados hándicaps fixé-
ronos retroceder na xeral, sen-
do sexto o Fiat e terceiro o
coche xermano do equipo luso.

Como aconteceu na edi-
ción anterior os asturianos

Figaredo (MGA) foron o
mellor equipo estatal, dende a
segunda praza. O mesmo
aconteceu entre os galegos,
onde o primeiro foi o matri-
monio Diego Vallejo e Noelia
Alonso, ós mandos do seu
habitual Fiat 124 Spider.

A climatoloxía respetou

esta cita, con días soleados e
tan só un pouco de néboa na
parte final da primeira xorna-
da. Máis de 500 quilómetros
foron percorridos polos 105
participantes en dúas etapas
que tiveron como escenario
estradas variadas das provin-
cias de Ourense e Pontevedra.

Clasificación final
1) Jerónimo-Hipólito (Porsche 356 Cabrio - 1969) 216 puntos

2) Figaredo-Figaredo (MG A - 1957) 228 puntos

3) Valente-Rocha (Mercedes 300 SL Roadster - 1956) 229 puntos

4) Vallejo-Alonso (Fiat 124 Spider - 1969) 264 puntos

5) Dias-Teixeira (Ford Taunus GXL - Coupé, 1970) 267 puntos

6) Jiménez-Tojeiro (Fiat 131 Abarth, - 1976) 268 puntos

7) Iglesias-Serantes (BMW 2800 CS, - 1968) 277 puntos

8) Torres-Pires (Porsche 356 Cabrio, - 1963) 281 puntos

9) Baiao-Segarra (Ford Anglia, - 1963) 293 puntos

10) Alvarez-Figueiredo (Mini Cooper - 1962) 317 puntos

ata 105 equipos

Pontevedra, na imaxe, foi un dos puntos de paso da caravana  

O chanzo máis baixo do pódio foi para o Mercedes 300 SL de Valente-Rocha

O MGA dos asturianos Figaredo foi o mellor entre a representación nacional

Nesta edición,
que foi outro

éxito de
participación e
organización,

os equipos
portugueses
volveron a

brillar con forza
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Hórreo nº 23    Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11  Telf: 981 59 58 59
SANTIA GO 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

Pódese evitar unha picada?
Unha picada, que o pneumáti-

co perda o aire por un burato ou
deformación da lamia, é un impre-
visto e, como tal, nada ou ninguén
pode impedir que ocorra. Eso si, é
interesante seguir algúns consellos
para evitar percances.

• Vixiar o estado dos pneumá-
ticos regularmente. Se presentan
deformacións ou o caucho está en
mal estado, pódense reventar ou
picar en calquera momento.

• Ollo ás pedras e ramas se
circulas por un camiño, pois aínda
que sexan pequenas poden estar o
suficientemente afiadas coma
para producir un corte. Intenta
esquivalas e, se non é posible, pasa
sobre elas a moi pouca velocidade.

• Coidado cos bordillos. Se ó
aparcar os golpeas con brusqueda-

de poden provocar danos na lamia
e na goma e derivar nunha picada.

• Ollo ás obras. Nelas soe
haber moitas pedras e outros
obxectos cortantes. Intenta esqui-
var, se podes, todo o que non sexa
asfalto limpo.

• Coidado se hai un accidente.
Pode haber restos de cristal, de
plástico duro, parafusos… Se os
pisas é moi probable que termines
cunha picada.

• Vixía a válvula. É o lugar
onde se infla a roda; se a dañas ó
verificar a presión do pneumático
perderás todo a aire. É outro tipo
de picada, aínda que é máis difícil
que ocorra.

Como actuar
A pesar de ser un contratempo

habitual, o 25% dos condutores
non sabe cambiar a roda sen axu-
da. Por iso os fabricantes traballan
en novas solucións para evitar esta
molestia, e ofrecen xa varias alter-

nativas á tradicional roda de repos-
to. Na actualidade existen diversas
e variadas solucións en caso de
picada ou reventón:

De emerxencia
É unha roda cunha anchura

moi inferior á roda normal do
vehículo –135mm ou similar-. O
seu diámetro pode coincidir, pero
case sempre é máis pequeno.
Existe unha variante que vén des-
inflada para ocupar menos no
maleteiro, e inclúen un compresor
para inflalas. O mellor destas
rodas é que ocupan menos espazo
que unha roda normal. Isto supón
unha ganancia de, como moito, 20
ou 30 litros de capacidade de
maleteiro. Tamén é máis manexa-
ble polo seu peso e para os fabri-
cantes é máis barato producilas.

O peor destas rodas é que non
podes pasar de 80 km/h e, se vas
un pouco cargado, podes picar de
novo. A freada pódese alargar ata
un 40%, e, por último, a roda pica-

da moitas veces non cabe no oco
da de “galleta”.

Kit reparapicadas
Trátase dun kit composto por

un líquido especial que se introdu-
ce pola válvula e tapona o peque-
no burato polo que sae o aire.
(Recoméndase non quitar o cravo
ou corpo que causara a picada).
Inclúe un compresor para inflar
despois a roda. Empléano un 20%
dos modelos; sobre todo os de sete
prazas, polo problema que teñen
para gardar unha roda convencio-
nal.

O mellor deste sistema é que o
compresor, o bote do líquido que
tapona a fuga e o resto de utensi-
lios ocupan pouco espazo.

Hai que destacar que só serve
para picadas moi pequenas. Se se
produce un corte ou un reventón,
non serve para nada. Ademais non
poderás circular a máis de 80 km/h
e cuidar a presión cada 50 km, e
ten coidado co comportamento do
vehículo.

Run Flat
Son uns pneumáticos, inventa-

dos pola marca Goodyear, que, en
caso de picada conseguen manter
a súa estrutura sen que a lamia
toque o chan. Para iso, os laterais
do pneumático van reforzados
para que soporten o peso do vehí-
culo aínda que non exista aire na
roda. Lévano só o 5% dos mode-
los que se venden na actualidade,

xa que o seu custe é máis elevado
do normal, por iso só o ofrecen as
marcas “premium” ou modelos
exclusivos.

Permite circular ata 200 km
sen ter que parar a cambiar o pneu-
mático (eso si, a 80 km/h); que é
imposible que reventen, pois o
lateral do pneumático aguanta o
peso do automóbil sen aire. Non
necesita espazo ningún no male-
teiro, nin compresor, nin repos-
to… e ademais os modelos que o
incorporan levan un control de
presión de inflado dende a consola
do condutor para aumentar a segu-
ridade.

Desta opción destacamos que
non pode pasar de 80 km/h, e que
na práctica a reparación do pneu-
mático non é moi aconsellable.

Outras solucións
Existen outros dous sistemas

para reparar picadas, aínda que
ningún modelo de rúa os ofrece de
serie. Un é o PAX de Michelín, ou
produto autobturador, que vén
sendo un anel de goma dura pega-
do ó interior da lamia que soporta
o peso do vehículo se se pica, e o
outro sistema é a “mousse” dos
coches de ralis; unha espuma que,
ó picar, expándese e tapona a pica-
da aínda que esta mida varios cen-
tímetros; non se sabe se chegará ó
mercado de serie.

Continúa na páx. 16

Félix Doce
TEXTO

antes ou despois
acaba ocorrendo

O 60% dos accidentes provocados por
fallos mecánicos débense o mal estado

dos pneumáticos xa que segundo se ten
comprobado, se están desgastados, a

posibilidade de reventón multiplícase por
catro. Ademais da clásica roda de reposto,

a “galleta” e os kit de emerxencia, os
fabricantes de pneumáticos ofrecen novas

tecnoloxías chamadas “de rodaxe sen
aire”, que permiten circular sen presión

nas rodas en caso de picada, reducindo a
velocidade a 80 km/h e durante unha
distancia de 200 quilómetros. A última

novidade é un pneumático antipicada que
leva no seu interior un produto auto

obturador que impide picar. 

Para unha mellor seguridade viaria

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo
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NESTA
P Á X I N A

ATOPARÁ OS

MELLORES

PREZOS DO

MERCADO DO

AUTOMÓBIL

Modelo Prezo
147 desde 14.950 €
159 desde 23.900 €
159 SW desde 25.770 €
166 JTD desde 37.850 €
GT desde 23.950 €
BRERA desde 32.250 
SPIDER desde 35.450

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

▼

Manteña os 
sentidos na

estrada e non
perda puntos
inutilmente. A

súa seguridade é
o primeiro.

O consello da
semana



Vén da páx. 14.
Existen algunhas normas

xerais para saber reaccionar con
seguridade en caso de picada ou
reventón, que son necesarias
coñecer e que recordamos nestas
liñas.

Por un lado, é doado darse
conta de que se picou unha roda
porque ó escaparse o aire despazo,
vanse notando vibracións no
volante ou na parte posterior do
vehículo. Cando o pneumático
reventa aconséllase suxeitar con
forza o volante e reducir lentamen-
te a velocidade levantando o pé do

acelerador e freando con suavida-
de. Mentres isto ocorre convén
acercar o coche á beiraestrada.
Unha vez que se parou o coche, o
primeiro que se debe facer é
poñerse o chaleco reflectante e
colocar os triángulos de avaría
para que os demais condutores nos
vexan, xa que podemos vivir situa-

cións de perigo mentres repara-
mos a picada.

Para a substitución da roda,
empeza por afloxar os parafusos
antes de colocar o gato, e despois
colócao sobre chan firme e hori-
zontal para evitar que o automóbil
poida chegar a caer e sufrir danos
serios.

A ACTUALIDADE DO MOTOR 
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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

Existen algunhas
normas xerais para
saber reaccionar

con seguridade en
caso de picada ou
reventón, que son
necesarias coñecer
e que recordamos

nestas liñas.

antes ou despois
acaba ocorrendo


