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P
érez Touriño lembrou
que en abril deste mes-
mo ano se compromete-
ra a que o treito Dozón
Ourense fora libre de

peaxe co fin de contribuír á verte-
bración do interior de Galicia e ao
desenvolvemento da Galicia inte-
rior. O presidente galego insistiu en
que se está cumprindo o compro-
miso adquirido e avanzou que no
vindeiro ano se completará o treito
libre de peaxe entre Santiago-
Ourense.

O máximo mandatario autonó-
mico remarcou que coa entrada en
servizo deste treito se acaba cunha
discriminación e se elimina unha
barreira para o interior de Galicia.

Na súa intervención, o xefe do
Executivo galego lembrou o esfor-
zo do goberno que preside por aca-
bar coa Galicia das dúas velocida-
des, apostando polo reequilibrio
territorial e polo desenvolvemento
das zonas do interior da
Comunidade. Neste sentido, refe-
riuse concretamente á cidade de
Ourense, asegurando que ten unha
clase empresarial, unha poboación
laboriosa e os recursos naturais
necesarios para colocala no centro
do desenvolvemento do país.

“Ourense será porta de entrada e
saída a Galicia”, aseverou Pérez
Touriño, lembrando outras impor-
tantes infraestruturas que contri-
buirán ao desenvolvemento da
cidade como a autovía Lugo-
Ourense, a autovía Ourense-
Celanova-fronteira portuguesa, ou
o tren de alta velocidade que, ase-
gurou, tal e como comprometeu o
presidente Zapatero, chegará a
Galicia no ano 2012.

O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño,
salientou en Ourense que a inauguración do

treito Alto de Santo Domingo-Cea da autovía
AG-53 significa que o Goberno galego e o

presidente da Xunta cumpren a palabra dada.
Na súa intervención o presidente da Xunta

remarcou que este treito libre de peaxe
representa “o esforzo común e solidario”

realizado por toda a cidadanía “en beneficio
de Galicia enteira”.

O presidente da Xunta remarca que a posta en marcha do treito Alto de
Santo Domingo-Cea pon de manifesto que se cumpre coa palabra dada

Inaugurado un treito libre
de peaxe da AG-53

O titular do Goberno galego acompañado da conselleira de Política Territorial presidiu a 
inauguración do treito Alto de Santo Domingo-Cea da Autovía AG-53 libre de peaxe a Ourense

FOTO: XOÁN CRESPO

O
secretario xeral da Consellería
de Educación e Ordenación
Universitaria, Benito
Fernández Rodríguez; a direc-
tora xeral de Transportes, Mar

Chao López; e o subdirector xeral de
Xestión Orzamentaria e Recursos
Educativos Complementarios, José Manuel
Díaz García; participaron na reunión da
Comisión Galega de Transporte Escolar, á
que asistiron representantes das asociacións
de transportistas que realizan o servizo de
transporte escolar en Galicia.

Nesta xuntanza, durante a cal os repre-
sentantes da Administración trasladaron aos

membros das asociacións de transportistas o
seu recoñecemento á profesionalidade dos
condutores que realizan este servizo, deci-
diuse incidir na concienciación dos conduto-
res na seguridade viaria mediante a celebra-
ción dunhas xornadas de sensibilización,
organizadas pola Consellería de Educación,
nas que se recordará a normativa vixente e se
facilitarán unha serie de recomendacións
para garantir a seguridade dos viaxeiros.
Estas xornadas terán lugar previsiblemente
nas sete grandes cidades galegas e a elas
asistirán todos os condutores de autobuses
escolares da Comunidade. Nesta xuntanza, a
Administración educativa e os transportistas

aproveitaron para salientar o baixo índice de
siniestralidade deste tipo de transporte rexis-
trado nas estradas galegas.

Ademais, durante esta reunión tanto a
Administración como os representantes dos
transportistas salientaron que as infraccións
á Lei de seguridade viaria cometidas por
dous condutores de transporte escolar supo-
ñen casos illados e excepcionais.

Uns 2.300 autobuses realizan cada día o
servizo de transporte escolar en Galicia,
prestando servizo a máis de 93.300 alumnos.
A Comunidade galega, con 4.344 rutas, é a
Autonomía que posúe a maior rede de trans-
porte escolar de España.

Educación destaca a profesionalidade das empresas que 
realizan o servizo de transporte escolar en Galicia



EDITORIAL
o u t u b r o  2 0 0 7

3

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

CCaaffeetteerrííaa

¡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

Na actualidade a arteria
principal desta terriña é

indiscutiblemente a
autoestrada do Atlántico,

que une seis das oito
cidades principais

galegas. Nesta vía de
comunicación podemos

ver claramente un
exemplo desta

transformación pois
pasamos de ter unha mala
comunicación do norte co
sur, que era unha estrada

estreita e pasaba
continuamente por

distintas poboacións, a
unha autoestrada boa e

rápida. Isto, entre outras
cousas, significa que

pasamos de cambiar de
marcha seguido,

buscando as revolucións
óptimas en cada

momento e procurando
que o motor non se
quentase, a meter a

“directa” e manter unha
velocidade de cruceiro

constante (que
legalmente é de 120

km/h) ata saír da
autoestrada. Estas

prestacións son
“asumibles” por calquera

modelo actual incluso
polos de baixo custo. A

potencia de máis, que
dicían os nosos páis ou

avós para os
adiantamentos, xa non é

necesaria. En autoestrada
adianta calquera, só é
necesario ter ganas de

“rebentar” un radar.

Simplificando a cuestión, que
é máis interesante a día de hoxe
uns cabalos máis ou ter climatiza-
dor en vez de aire acondicionado?
Uns cabaliños máis ou levar
unhas ópticas de xenon? Ou se o
prefiren, uns cabalos máis ou uns
asentos máis cómodos e envol-
ventes? Os consumidores están a
facer cada vez máis estas pregun-
tas, que ven como premer o ace-
lerador supón un risco innecesa-
rio e, por outra banda, valoran un
bo equipamento de seguridade e
confort.

Os vindeiros anos veremos
modelos máis equipados e sofisti-
cados en detrimento das altas
potencias doutrora. A carga impo-
sitiva sobre os vehículos máis
potentes tamén terá moito que ver
neste cambio de gustos.

Comodidade e seguridade
imporanse claramente. Porque a
pouco que nos paremos a pensar,
de que nos vale unha potencia
desmesurada nun país onde non
se pode pasar de 120 km/h e onde
as estradas que máis frecuenta-
mos son de engranar unha mar-
cha longa e “tirar millas”?
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D. Tráfico e D. Prudencio
D. Prudencio: D. Tráfico, que lle parece se aproveitámos o espazo de hoxe para falarmos da seguridade,

pero non da seguridade viaria, senón da seguridade do noso vehículo, ese que nos custou tantos esforzos
e tantas mensualidades?

D. Tráfico: Teremos que empezar a dicir que, sempre que poidamos, debemos procurar aparcar en
zonas ben iluminadas e con moito tránsito, a fin de non facilitárlle-la tarefa aos cacos.

D. Prudencio: Tamén son importantes, ademais do vehículo, os vultos
ou cousas de valor que levemos no interior do automóbil. De
feito, unha das cousas que máis lle apetecen aos amigos do
alleo son os aparellos de son.
D. Tráfico: Para os equipos de son, na actualidade hai moitos

“inventos” para disuadir os ladróns. Pois no caso de roubo estes
quedarán inservibles.

Hai que prestar atención aos obxectos que levemos con nós, pois estes
non deberán quedar nunca á vista no interior do vehículo, senón que
deberemos gardalos no maleteiro. Por exemplo: máquinas de fotografar,

MP3, prendas de roupa ou bolsos que queden no habitáculo poden ser un reclamo para que nos rompan un
vidro e nolo rouben.
D. Prudencio: Don Tráfico, á parte destas medidas preventivas, ¿que opina da colocación dunha alarma?
D. Tráfico: Unha boa alarma sempre é recomendable, e non supón un custo excesivo respecto ao prezo do
coche. Na actualidade, o mercado ofértanos unha ampla variedade delas.

Coa colaboración da:  Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade da Xunta de Galicia
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A
nova xeración de siste-
mas de navegación de
Volkswagen que utilizan
pantalla táctil, dispoñi-
bles xa nos modelos

Touareg, Touran e en canto se lance
tamén no Tiguan, son un bo exemplo
de como deben deseñarse controles
pensando no usuario. “A pantalla tác-
til” facilita unha utilización sinxela,
intuitiva e claramente estruturada.
Tendo en conta que as funcións dos
sistemas electrónicos multiplicáron-
se na actualidade, a pantalla táctil
ofrece unha maior calidade simplifi-
cando o seu uso.

O concept presentado no Salón
Internacional do Automóbil de
Frankfurt, o Up!, ofrece un avance do
que poden ser estas interfaces (HMI
Fuman Machine Interfaces) deseña-
das para adaptalas ás necesidades dos
condutores. Moitas das súas funcións
están controladas a través dunha pan-
talla táctil dotada con sensores de
proximidade que fan que se adapte
incluso aos xestos do usuario.

Volkswagen
aposta pola 
tecnoloxía
intuitiva

O
pasado 24 de setembro
“Brea Móvil”, conce-
sionario oficial Audi en
Santiago de Compostela
organizou no Club De

Golf Val de Rois un Torneo de Golf
con motivo da presentacion do novo
Audi A5. Neste Torneo participaron
numerosos e coñecidos socios de este
Club.

Tódolos participantes quedaron
moi contentos coa organización da
proba, algúns comentaron que estaba
ao mesmo nivel que o Audi A5. Un
marabilloso cupé que chega ao mer-
cado para dar moita guerra. Como
anécdota comentar que cando se fixo
a entrega de premios se agasallou a
cada participante cun simpático
recordo: unha foto súa co primeiro
golpe de saída.

Torneo de
Golf Brea

Móvil-Audi
A5

O
s responsables de
Suzuki no noso país
presentaron os medios
de comunicación a gam-
ma actual da firma e

debullaron cales serán as liñas dos
modelos futuros da marca. A esta
presentación tamén acudiron os
representantes da firma xaponesa en
Galicia.

Na fotografía, de esquerda a
dereita: Manuel Lorenzo (Talleres
Fdez-Santiago), Sindo Dobarro
(Landauto Motor-Ourense), Óscar
Fernández (Tall. Fdez-A Coruña),
Ana Fernández (Auto Tracción
Lugo), Antonio Fernández (Auto
Tracción Lugo), Marcelino
Fernández (Tall. Fdez–Santiago),
Koji Tarumoto (Presidente de Suzuki
Motor Ibérica), Pablo Fernández,
Margarita Couto (Suzumoción-
Vigo), Juan López Frade (Director
Comercial Suzuki Motor Ibérica).

Suzuki 
presentou a
súa gamma

en Vigo

V
olkswagen presentou o
prototipo dun novo siste-
ma de axuda á condución
no Museo Alemán da
Hixiene. Nun futuro non

moi lonxano, este dispositivo terá o
tamaño dunha moeda dun céntimo e
será unha parte virtualmente invisi-
ble do vehículo que axudará a futuras
xeracións de condutores. Unha
pequena lente forma parte do prototi-
po deste sistema de asistencia á con-
dución que, no futuro, avisará ao
condutor cando este corra o risco de
durmirse ao voante. No Museo
Alemán da Hixiene de Dresde exhi-
biuse un primeiro prototipo precur-
sor deste dispositivo dentro da expo-
sición “Sono e soños” (“Sleep and
Dreaming”), que ofrece algúns dos
últimos avances acerca da somnolen-
cia.

A doutora Katharina Seifert,
Xefa de Proxectos de Investigación
do Grupo VW, afirma que “o desen-
volvemento deste tipo de axudas á
condución é unha importante área de
investigación para nós. Por principio,
nunca suplantaremos a responsabili-
dade do condutor. O sistema non
pode garantir que desapareza o risco
de durmirse para o condutor, pero
pode ofrecer unha gran axuda para
avisalo se o seu nivel de atención
diminuíu. El pode decidir entón se
debería deterse e descansar”.

Batalla 
contra o
sono ao
volante
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R
enault presen-
ta dúas novas
ofertas com-
plementarias
no segmento

B: Grand Modus e Novo
Modus. Pioneiro nos
monovolumes, o fabri-
cante francés aporta toda

a súa experiencia ao
Grand Modus. Cunha
lonxitude de 4.034 mm,
unha batalla de 2.575 mm
e a súa luneta traseira
lixeiramente inclinada,
Grand Modus incorpora
un carácter expresivo e
sedutor. O deseño expre-

sivo dos seus faros dian-
teiros, paragolpes con
proteccións alongadas e a
protección traseira refor-
zada e moi ben integrada
na carrozaría, inscriben
dunha maneira definitiva
ao Grand Modus no uni-
verso dos monovolumes.

Na parte traseira, un deta-
lle cromado enlaza os
pilotos e subliña o longo
do maleteiro. O cristal de
custodia agranda a
importante superficie
acristalada do vehículo e
acentúa a sensación de
espazo interior.

Ao conciliar o seu
aspecto compacto (3.873
mm) e á manexabilidade
dun cidadán, o Novo
Modus proporciona á
clientela unha astuta e
complementaria oferta
aos usuarios tradicionais.
Este monovolume está

destinado a unha clientela
que busca un vehículo no
que a postura de condu-
ción sexa alta e que ofre-
za unha excelente rela-
ción habitabilidade/tama-
ño. Ambos modelos
comercializaranse a par-
tir de primeiros de 2008.

Grand
Modus
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A
caban de nacer, son
urbanitas e gústa-
lles a estrada. O
Citroën C1 e o C2
presentan as súas

dúas novas versións: o C1

Audace e o C2 VTS HDi 110
FAP.

O C2 VTS é pura potencia;
a que lle proporcionan os 110
cabalos do seu motor 1.6 HDi
que, asociado ao FAP, conse-

gue que as emisións de partí-
culas á atmosfera sexan practi-
camente nulas. Ademais de
potencia e preocupación polo
medio natural, o C2 VTS ofre-
ce un completo equipamento,
tanto en termos de seguridade
como de confort, así como ele-
mentos que reforzan o seu
aspecto deportivo.

Pola súa banda, o C1
Audace é puro atrevemento,
tanto no seu deseño como no
seu equipamento. Conta, de
serie, con aire acondicionado,
dirección asistida eléctrica,
volante regulable en altura,
peche centralizado con mando
a distancia, molduras de pro-
tección laterais, gornecido dos
asentos en veludo, radio CD e
contarrevolucións, entre outros
equipamentos. A nova serie
especial Audace está dispoñi-
ble no C1 tanto no motor 1.0i
12V como no HDi 55.

Prezos C2 VTS HDi 110 FAP
VERSIÓN......................P.V.P.
HDi 110 VTS ..............14.620  
Prezos C1 Audace
1.0i 12v Audace 3p........9.310
1.0i 12v Sensodrive Audace 3p ......9.910
HDi 55 Audace 3p ......10.660
1.0i 12v Audace 5p........9.610
1.0i 12v Sensodrive Audace 5p ....10.210
HDi 55 Audace 5p ......10.960 

O Logan Break 
recibe un motor

diésel máis potente

Citroën C2 VTS HDi
110 FAP e C1 Audace

O
Logan Break
recibe a partir de
estes días a ver-
sión de 85 CV
do motor de

ciclo Diésel 1.5 dci. Neste
novo chanzo de potencia,
tanto a potencia como o par
aumentan, conferindo ao
Logan Break, maiores pres-
tacións dinámicas. A gamma
de vehículos Dacia Logan
segue sendo moi económica,
cun consumo moi baixo de
5,2 litros cada 100 km para o
Break en ciclo mixto. As
emisións de CO2 tamén

limítanse, con 137 g/km, no
Logan Break, o que lle situa-
rá na franxa do futuro
Imposto de matriculación do
4,75%. No noso país, este
motor 1.5 dci 85 CV estará
dispoñible nas versións
Ambiance e Lauréate, para o
Logan Break, á espera nun
futuro próximo da súa incor-
poración aos Dacia Logan,
en Lauréate e Prestige.
Dacia Logan break:
Ambiance 5 prazas 12.800 euros
Ambiance 7 prazas 13.300 euros
Lauréate 5 prazas 13.500 euros
Lauréate 7 prazas 14.000 euros
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BREVES

• Os fabricantes de automó-
biles europeos están dispostos
a asumir como obriga reducir
as emisións de dióxido de car-
bono (CO2) ata un límite de
135 gramos por quilómetro no
2015, fronte á proposta da
Comisión Europea de fixar
como tope máximo 130 gra-
mos de CO2 no ano 2012.

• Un estudo da Universidade
Politécnica de Valencia afirma
que a limitación de velocidade
nas vías interurbanas, como a
que se aplicará proximamente
na área de Barcelona, podería
incluso aumentar a contamina-
ción.

• Segundo o informe
“Velocidade e Medio
Ambiente”, coordinado polo
enxeñeiro industrial, profesor
de Transportes e director de
Calidade do Laboratorio de
Automóbiles da UPV, Juan
Francisco Dols, obrigar a dimi-
nuír a velocidade podería
aumentar a conxestión, o que,
pola súa vez, obriga a reducir a
marcha e, polo tanto, incre-
menta as partículas emitidas.

• As matriculacións de
motocicletas acadaron 19.108
unidades durante o mes pasa-
do, o que supón un descenso do
8% respecto ao mesmo mes de
2006 e a primeira caída que
sofre o mercado das dúas rodas
desde febreiro do ano 2003,
segundo datos difundidos pola
Asociación Nacional de
Empresas do Sector de Dúas
Rodas.

Os 60 anos
do Bully

A
celebración dos 60
anos do Bully, que
tivo lugar en
Hannover este mes,
foi un grande éxito.

Fans desta furgoneta de todo o
mundo puideron contemplar as
máis variadas versións destes míti-
cos vehículos, compartir experien-
cias, e gozar do mellor ambiente.
O broche de ouro púxoo o grupo
The Who, cunha interpretación
especial de “Magic Bus”. En total,
71.000 visitantes achegáronse ao
Centro de Exposicións de
Hannover para admirar os 5.100
Bullys que se congregaron alí. Ata
11.500 campistas de 28 países
diferentes asistiron á celebración e
550 xornalistas cubriron o evento.

C
itroën vai comer-
cializar o Nemo,
un novo modelo
que vai permitir á
marca ampliar a

súa colección de vehículos
comerciais lixeiros. Este
automóbil é o novo modelo
de entrada a esta gamma e
complementa aos outros tres
xa existentes: Berlingo,
Jumpy e Jumper.

As súas dimensións com-
pactas, cunha lonxitude de
3,86 metros, e a súa manio-
brabilidade, que lle dá a
mesma soltura nas rúas que
os turismos urbanos. O seu
deseño enxeñoso, que ofre-
ce, unha silueta compacta,
unha gran capacidade de
carga (2,5 m3 de volume útil
e 610 Kg de carga útil) e
equipamentos prácticos,
como portas batientes trasei-
ras asimétricas, reixa de pro-
tección modulable e unha ou
dúas portas laterais deslizan-
tes. O seu asento de copiloto
modulable Extenso permite
múltiples configuracións.

Os propulsores dispoñi-
bles son moi económicos,
tanto o de gasolina de 1.4
litros de 75 CV como o dié-
sel HDi de 70 CV. Este últi-
mo consume 4,5l/100 km en
ciclo mixto, cunhas emisións
de CO2 de só 119g/Km, o
que lle permite ser a referen-
cia do segmento dos vehícu-
los comerciais compactos.

Nemo:
O vehículo
comercial

enxeñoso e
atrevido

M
ichelin e a
Fundac ión
Mapfre lan-
zaron un
novo blog

temático que, baixo o título
“Circula Seguro”, trata de
recoller as noticias máis
importantes relacionadas
coa seguridade vial. A deci-
sión de escoller o formato
“blog” obedece a dous moti-
vos: por un lado, facilitar a
comunicación bidireccional,
creando un espazo no que o
usuario de Internet ademais
de ler información, pode
tamén participar cos seus
comentarios, dialogar cos
autores da información e con
outros usuarios. Ademais, o
formato “blog” facilitará o
acceso aos condutores máis
mozos, que están habituados
a usar Internet como canle
de comunicación. Máis
información en www.circu-
laseguro.com

A
caba de saír da
liña de montaxe
da fábrica de
Kia en Zilina, o
cee’d número

100.000. O primeiro vehícu-
lo coreano fabricado e desti-
nado exclusivamente para
Europa, que incorpora inno-
vadores estándares de calida-
de, é o modelo principal para
conseguir o obxectivo de
productividade de 100 uni-
dades por empregado e ano
cando a factoría funcione a
pleno rendemento.

O cee’d número
100.000, cuxo destino é un
cliente en Dinamarca, supón
un fito importante no desen-
volvemento da aínda peque-
na historia de Kia en
Europa.

Kia fabrica
en

Eslovaquia
100.000

cee’d

Michelin e a
Fundación

Mapfre 
lanzan un
blog sobre
Seguridade

Viaria

S
uzuki acaba de
lanzar ao mercado
unha edición limi-
tada do quad LT-
Z400. A promo-

ción, dispoñible para as
cores branca e amarela do
devandito modelo, que pre-
senta un aspecto máis depor-
tivo, está dispoñible nos con-
cesionarios ao prezo de
5.599 ?, o que supón un des-
conto de máis de 700 ? sobre
o prezo orixinal.

Os exclusivos modelos
do LT-Z400 presentan unha
funda de asento decorada,
porta números no frontal e
nas aletas traseiras, kit de
pegatinas e a grella orixinal
Suzuki. A edición limitada
deste quad estará dispoñible
ata o próximo 31de decem-
bro.

Edición
limitada do

LT-Z400
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• O voceiro de IU-ICV no
congreso dos deputados, Joan
Herrera, rexistrou unha inicia-
tiva pola que pide ao Goberno
que inclúa distintivos autonó-
micos nas matrículas dos vehí-
culos.

• A proposta, unha proposi-
ción non de lei, rexístraa IU-
ICV despois de que en Francia
saia adiante a reforma do sis-
tema de matriculación, que
incluirá na parte dereita da
placa un distintivo rexional e o
número do departamento
correspondente.

• O coche máis esperado
polos entusiastas de Subaru en
todo o mundo, o Impreza
WRX STI, está a piques de
darse a coñecer ao público en
todo o mundo, con motivo da
40 edición do Salón do
Automóbil de Tokio, o 24 de
outubro.

• O coche é o modelo de altas
prestacións de Subaru que
acaba de chegar ás exposi-
cións de todo o continente e
está sendo un auténtico éxito
grazas á atención prestada
polo público. Espérase que as
primeiras unidades cheguen
aos concesionarios Subaru en
marzo de 2008.

• Microcar, fabricante de cua-
driciclos (coches que non
necesitan carné de conducir e
non poden pasar de 45 Km/h),
informou que a nova gamma
dos seus vehículos terá un
motor máis potente de 523 cc.

• Agora os novos Microcar
poderán adquirirse con moto-
res Yanmar 523 cc a un prezo
base de 9.700 euros e en cinco
novas cores: vermella sport,
azul intensa, negro onyx e ver-
de highland.

• A Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación e
Recambios (Ganvam) felicitou
á dirección Xeral de Tráfico
(DXT) pola creación do
Informe Telemático de
Vehículos (Inteve), con motivo
da creación do Rexistro
Telemático de Tráfico, o pasa-
do 13 de setembro.

• Este Rexistro é un sistema
de entrada e saída de docu-
mentos, no que, nunha primei-
ra fase, pódese realizar a soli-
citude do permiso de condu-
ción, o seu duplicado, así
como a baixa do vehículo e o
informe do rexistro de vehícu-
los. A posta en marcha do
Inteve representa o primeiro
paso para a creación da
Xefatura Virtual de Tráfico,
segundo Ganvam.

N
o pasado Salón
de Francfort
Citroën fixo
pública a súa
e s t r a t e x i a

medioambiental. Co fin de
reflectir o seu compromiso e
a súa tecnoloxía no campo
do medio natural, Citroën
lanzou a sinatura medioam-
biental AIRDREAM, que
identifica aos vehículos da
gama máis respectuosos coa
contorna. AIRDREAM
demostra a ambición da
marca por participar activa-
mente na preservación do
aire e do medio ambiente,
grazas á redución das emi-
sións contaminantes dos
seus vehículos. Para incor-
porar o título AIRDREAM,
un modelo debe cumprir
tres criterios básicos.

Citroën e o
medio
natural

O
Touareg mello-
ra a súa gamma
de motores coa
introdución do
novo motor de

3.0 TDI de 240 CV de
potencia que substitúe ao
motor TDI de 225 CV. O
Touareg reforza o seu lide-
razgo e exclusividade no
seu segmento cunha novida-
de na súa gamma de moto-
res TDI. O novo 3.0 TDI de
240 CV, que substitúe ao
anterior de 225 CV de
potencia, mellora o rende-
mento do todoterreo de luxo
da marca cunhas excelentes
prestacións.

A entrega de potencia e
o par motor melloran nesta
nova versión equipada con
caixa de cambio Tiptronic
de 6 velocidades. A súa
capacidade de aceleración é
de 8,3 segundos (seis déci-
mas menos que o seu ante-
cesor) para acadar os cen
quilómetros por hora e con-
sume 9,9 litros aos 100 qui-
lómetros en traxectos com-
binados, case un litro menos
que a versión anterior. O seu
par máximo é de 550 Nm a
2.250 rpm.

Novo
motor TDI
de 240 CV

para o
Touareg

A
primeira interpre-
tación de Abarth,
que despois se
estenderá a outros
modelos, aplícase

ao Grande Punto, equipado
cun motor de 1.4 gasolina tur-
bo de 155 CV, que a partir des-
te mes estará á venda en Italia.
Ao longo deste ano comercia-
lizarase tamén en Suíza, e
durante o transcurso de 2008
estará dispoñible noutros mer-
cados, incluído o noso.

Cun cambio mecánico de
6 marchas, o propulsor permi-
te que o vehículo acade unha
velocidade máxima de 208
km/h e que acelere de 0 a 100
km/h en a penas 8,2 segundos.

Melloráronse sobre todo
as prestacións do vehículo,
modificando o propulsor, os
freos e a alineación. O motor é
un 4 cilindros de 16 válvulas
de 1.368 cc (sobrealimentado
cun turbo IHI de xeometría
fixa) que ofrece 155 CV a
5.500 rpm e un par máximo de
206 Nm a 5.000 rpm.
Ademais, activando a modali-
dade “power boost”, o par
máximo acada 230 Nm a 3000
rpm (un 10% máis) e a condu-
ción, con servomecanismo
eléctrico, modifica o calibrado
aumentando a carga para aca-
dar características máis depor-
tivas. Os freos son a disco en
todas as rodas, os dianteiros
ventílanse con pinza fixa
Brembo de dobre pistón. As
suspensións derivan do esque-
ma probado do Fiat Grande
Punto oportunamente revisado
e rebaixadas 10 mm. E para
confirmar a importancia
outorgada á seguridade no
deseño deste vehículo, o ESP
é de serie e non pode ser des-
activado.

Tamén no interior do vehí-
culo faise evidente a personali-
zación Abarth: consola central
“efecto carbono”, instrumen-
tos con deseño deportivo,
volante e pomo do cambio
revestidos de coiro negro con
costuras vermellas, redeseño
dos asentos e outros detalles
deportivos.

Grande
Punto
Abarth

O Outlet
chega ao
mundo do
automóbil

O
outlet shopping
é unha nova
forma de mer-
car que se puxo
de moda en

toda Europa. Grandes mar-
cas venden os seus produtos
de tempadas anteriores en
condicións verdadeiramente
especiais. Ata agora, o
outlet, era algo reservado
para o mundo da moda. Por
fin, isto cambiou, Lancia
converteuse na primeira
marca de automóbiles en
crear o seu propio outlet:
Fashion outlet by Lancia.

Durante só dous meses
(ata 31/12/07), Lancia ven-
derá un número limitado de
automóbiles a un prezo real-
mente interesante. A campa-
ña desenvolverase nos seus
concesionarios, con accións
de apoio en centros comer-
ciais e nunha websitesite
especialmente creada para o
Fashion Outlet (www.fashio-
noutletbylancia.es).



E
stamos referíndonos a
un coche único no
mercado porque fun-
ciona con gasolina
pero gasta menos que

un diésel. Como se consigue
isto? Grazas á combinación de
dúas motorizacións á vez, unha
de combustión de gasolina de
alto rendimiento enerxético e
outra motorización eléctrica que
ademais de axudar a desprazar o
vehículo permite xenerar ener-
xía eléctrica nas retencións para
almacenalas nunha gran batería
que o alimenta. O funcionamen-
to dos dous propulsores non é
permanente, senón que o vehí-
culo dispón dun procesador
electrónico que busca a maior
eficiencia enerxética, activando
primeiro o motor eléctrico (se
hai suficiente enerxía dispoñible
na batería loxicamente) e logo o
de explosión (para conseguir esa
potencia extra ou recargar a cita-
da batería). Estas conexións e
desconexións realízanse sen que
o condutor practicamente as
detecte xa que a suavidade é
extrema. Unha das cousas que
máis sorprende é que o vehículo
apaga o motor de explosión can-
do se detén nun semáforo sendo
entón a sonoridade “inexisten-
te”, xa que só saberemos que
temos o vehículo disposto para
circular (ou sexa “aceso”) por
un indicador no cadro de instru-
mentos.

Así mesmo, é frecuente que
o motor de explosión deixe de
funcionar e o Prius circule uni-
camente con propulsión eléctri-
ca polo que non hai consumo de
combustible nin contaminación
algunha. Cando se circula a bai-
xa velocidade a suavidade é
inalcanzable por ningún vehícu-
lo convencional.

O Toyota Prius é máis doado

de conducir que calquera auto-
móbil con cambio manual ou
automático porque a minúscula
panca de cambios só ten catro
posicións e por suposto non
existe o pedal do embrague.
Temos marcha adiante (D), mar-
cha atrás (R), punto morto (N) e
máxima retención (B). Así pois,
o Toyota Prius non ten un núme-
ro determinado de marchas
senón que estas se poden consi-
derar infinitas xa que o calcula-
dor eléctrónico determina cal é a
combinación máis adecuada a
cada situación dependendo das
esixencias do condutor, da pen-
dente da estrada... isto é posible
grazas á desmultiplicación con-
tinuamente variable controlada
electronicamente (denominada
E-CVT).

Pode parecer que ó Toyota
Prius só lle atopamos vantaxes
pero a verdade e que son moi
poucos os defectos que detecta-

mos. Entre eles sorprende que
dispoñendo dun botón que
acciona o freo de estacionamen-
to eléctrico (P) tamén se teña
que accionar un pedal que actúa
como “freo de man” mecánico
(está situado á esquerda do
pedal de embrague). Supoñemos

que actúa como freo de seguri-
dade, pero nun vehículo tecnolo-
xicamente tan avanzado non se
debería permitir que o vehículo
iniciase un desprazamento se
este último freo de estaciona-
mento non é desconectado.

En canto á suspensión esta
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TEXTO E FOTOS:
Luis Penido

Prius híbrido

O futuro xa está aquí:

Xa levamos probados uns cantos vehículos
para “Sprint Motor”, tratando de transmitir
aos lectores as impresións que nos
transmiten. Neste caso imos escapar de dar
frías cifras e centrarnos nas sensacións de
conducir un vehículo híbrido como o Toyota
Prius porque éstas son moi especiais.

As conexións e desconexións
realízanse sen que o condutor

practicamente as detecte xa que 
a suavidade é extrema



pode pecar de ser un pouco dura
ao superar obstáculos pero
garantiza unha estabilidade
soberbia na estrada.

O equipamento é de primei-
ra liña e non se bota nada en fal-
ta, dispoñendo ademais dunha
pantalla táctil que nos informa
estupendamente e que ademais

é moi intuitiva na súa utiliza-
ción.

A estas alturas da proba
algún lector xa estará preocupa-
do pola fiabilidade dun vehículo
tecnoloxicamente tan avanzado
e polo custo dunha eventual ava-
ría. Á fama que ten Toyota de
fabricar os vehículos máis fia-

bles do mercado súmase unha
garantía de oito anos de dura-
ción para todo o sistema híbrido
(HSD) incluída a batería de alta
tensión. Por certo que esta bate-
ría está deseñada para durar tan-
to como o coche, non estando
prevista a súa substitución salvo
accidente. Para o resto do vehí-
culo a garantía é de tres anos ou
100.000 quilómetros. Ante isto
pouco máis se pode aclarar.
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❍❍ Fiscal
❍❍ Administrativo
❍❍ Mercantil

❍❍ Laboral
❍❍ Subvencións
❍❍ Familia

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

O Toyota 
Prius non ten un 

número
determinado de
marchas senón

que estas se
poden

considerar
infinitas

MMoottoorr::  4 en liña/1.497 cc

PPootteenncciiaa  mmááxx::  78 CV a 5.000 rpm

PPaarr  mmááxxiimmoo::  115 Nm a 4.000 rpm

CCoommbbuussttiibbllee::  Gasolina

MMoottoorr  eellééccttrriiccoo::  

Síncrono de imán permanente

BBaatteerrííaa  hhííbbrriiddaa::  Niquel-metal hidruro

PPootteenncciiaa  ccoonnxxuunnttaa::  111 CV

FFrreeooss  ((ddiiaanntteeiirroo//ttrraasseeiirroo))::  

Discos ventilados/discos

PPnneeuummááttiiccooss  ((ddiiaanntt//ttrraass))::  195/55R16

CCaarrrroozzaarrííaa:: 5 portas

LLaarrgg--AAnncchh--AAlltt  ((mmmm))::  

4.450 - 1.725 - 1.490

PPeessoo  eenn  bbaalleeiirroo::  1.300 kg

MMaalleetteeiirroo::  408 l

CCoonnssuummoo  mmiixxttoo::  4,3 litros

Ficha técnica



O
s fabricantes xapo-
neses de vehículos
levan anos inves-
tindo en I+D+i
para encontra-lo

motor eléctrico máis competiti-
vo do mercado. Na procura des-
te “Santo Grial” están metidas
de cheo marcas como Toyota (a
primeira empresa de Xapón),
Honda e Mitsubishi. Nun país
no que o respecto polo medio
natural é unha relixión, a tecno-
loxía de impulsión eléctrica
goza de moi boa prensa. De fei-
to, este tipo de motores orixinan
unha enerxía que non emite dió-
xido de carbono ou outras subs-
tancias contaminantes.

Segundo explican os exper-
tos, os acumuladores celulares
dos motores permiten a produ-
ción directa de electricidade a
través da reacción electroquími-
ca hidróxeno/osíxeno. O hidró-
xeno pódese obter de varias
substancias, desde o gas natural
ó biogás. E xa que os acumula-

dores celulares non queiman
combustibles, xeralmente non
emiten á atmosfera gases conta-
minantes. Os especialistas
apuntan, ademais, que este tipo
de baterías teñen unha taxa
de eficiencia do 60 por
cento na conversión
enerxética, porcenta-
xe que pode
aumentar ata o
80 por cento
en caso de uti-
lizar tamén
calor irradia-
do. Pero isto
non deixa de ser
unha simple
explicación téc-
nica. O máis
importante para o
consumidor é
saber como pode
se-lo coche eléctrico
que poida conducir no
futuro.
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Dar unha volta por
Xapón permite descubrir
unha cultura da
automoción
completamente distinta á
europea. En xeral, os
vehículos que
circulan
polas
estradas
niponas
son máis
pequenos,
de menor
consumo e
menos
contaminantes
cós que se
comercializan no Vello
Continente. O reto dos
fabricantes xaponeses de
cara ós próximos anos é

seguir cos seus plans
para desenvolve-los

motores eléctricos
que combinen o

maior
rendemento
de potencia
posible co

máis baixo
consumo de
enerxía.

Xapón 
aposta polo
coche 
eléctrico

TEXTO E FOTOS 
Emilio Blanco

Imaxe dun prototipo de coche eléctrico nas instalacións
da multinacional Tokio Electric Power

A multinacional Tokio Electric P
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Xapón leva anos
investindo en

I+D+i para
encontra-lo

motor
eléctrico máis

competitivo do
mercado

O automóbil eléctrico
contamina menos, pero os
expertos advirten que será

máis caro

Os condutores nipóns son moi respectuosos cos límites de velocidade

Ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s O

coche eléctri-
co caracterí-
zase por ser
notablemente
máis silen-

cioso respecto ós vehícu-
los alimentados por gaso-
lina/gasóleo que se
comercializan na actuali-
dade. Un prototipo medio
pode desenvolver unha
potencia aproximada de
75 cabalos e dispor dunha
autonomía de 450 quiló-
metros (ó igual que un
turismo convencional pre-
cisa dunha gasolineira
para repostar, os vehícu-
los eléctricos necesita
unha estación de servizo

d e
hidróxeno). A

v e l o c i d a d e
máxima adoita

andar polos oitenta
quilómetros por hora
(Honda xa fabricou
modelos con velocidade
punta de ata 150 quilóme-
tros por hora). En porse
de cero a cen tardarían
uns quince segundos. Pero
malia estes datos, de
momento, cada fabricante
garda celosamente as cla-
ves que lle permitan
encontra-lo mellor motor,
en termos de potencia e
de baixo consumo. Un
pero que se lle pode poñer
a este tipo de vehículos
sería o seu alto prezo
unha vez postos para
comercializar.

Marcas xaponesas
como Toyota e Honda

c o m -
pletaron no ano

2002 a fabricación de
modelos impulsados por
motores eléctricos.
Mitsubishi Motors tamén
está acelerando o seu pro-
xecto para ter a punto no
2009 unha ampla gama
deste tipo de coches e
comercializalos en todo o
mundo. Mitsubishi ve os
mercados de Xapón e dos
Estados Unidos como os
máis proclives para ven-
de-los seus modelos
menos contaminantes.
Para facelo posible, a
multinacional enerxética
Tokio Electric Power
colabora activamente con
Mitsubishi para desenvol-
ve-los motores eléctricos
que se montarán nos vehí-
culos do fabricante. A
batalla está servida.
Xapón lidera a investiga-
ción. Queda saber agora
cal será a acollida entre o
público.

Power investiga novos motores
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E
ste modelo xaponés
é un coche no que o
principal é: a diver-
sión! Algo que nos
tempos que corren,

se o tomamos como velocida-
de pura, non está ben visto.
Pero nós imos máis aló, fala-
mos de pasalo ben conducindo
a gusto e trazando as curvas
polo libro. Isto pódese facer
sen infrinxir ningunha norma.
Só é cuestión de estilo, de filo-
sofía e de saber en que estradas
podemos circular cun ritmo
máis deportivo. As mans e o
cambio teñen moito que dicir.

Tras unha aparencia ama-
ble e coqueta agóchase o seu

A
primeira vista
nos vén á cabe-
za un parecido
razoable ao
Mini pola súa

inclinación do parabrisas, e
o marco das portas. Pero
este pequeno deportivo ten
a súa propia personalidade.
Na parte dianteira salientan

os seus grandes faros tra-
pezoidais e dúas entradas
de aire de marcada tenden-
cia racing, cunha S croma-
da no centro.

No que á zaga se refire,
cabe indicar a dobre saída
dos escapes en cada extre-
mo, reixa de niño de abella
no faldón e un alerón sobre
a luneta traseira que com-
pleta a declaración de inten-
cións do Swift.

Dentro do Swift Sport,
atopamos un habitáculo con
poucas concesións ao con-
fort. O volante de coiro cos
mandos do equipo de músi-
ca integrados é só regulable

en altura. O deseño do sal-
picadeiro é sinxelo con
materiais de calidade e bo
axustamento salienta un
cadro de mandos dividido
en tres reloxos con fío cro-
mado. A habitabilidade non
é o prato forte do Swift, as
prazas traseiras son bastan-
te reducidas, así e todo o
espazo diante é suficiente
os asentos deportivos suxei-
tan ben o corpo. O maletei-
ro admite unha capacidade
de 213 litros de carga
aumentando ata os 495, se
abatimos as prazas traseiras
e enchemos o habitáculo ata
o vidro.

En canto ao equipamen-
to, airbags, ABS e ESP
veñen de serie xunto cunhas
rechamantes pinas de 17
polgadas e o sistema de
apertura sen chave.

O motor de 1.6 litros e
catro válvulas por cilindro,
dá a potencia máxima a
6.800 rpm. O Suzuki Swift
Sport acada unha velocida-
de máxima de 200 km/h e
pode acelerar ata 100 km/h
en 8,9 segundos; o seu con-
sumo medio é 7,5 l/100 km.
O cambio de marchas é
manual de cinco velocida-
des e vai acorde coas pres-
tacións do conxunto.

Ray Mosquera 
TEXTO E FOTOS

Suzuk i  Swi f t  Spor t

Deseñado para a cidade,
o modelo xaponés fai
gala dunhas medidas
contidas, algo inusual,
dado o incremento de
talle da última fornada
de utilitarios. Suzuki
comezará a vender en
novembro de 2007 a
versión Sport do Swift
cun motor de gasolina
de 125 CV. que estará
dispoñible unicamente
con carrozaría de tres
portas e terá control de
estabilidade de serie.

Contacto



O
motor do Swift
Sport pertence a
un tipo de pro-
pulsores que
Suzuki denomina

«M16A». O Suzuki Grand
Vitara e o Suzuki Liana teñen
unha variante deste motor con
106 CV de potencia a 5.500
rpm. Ten axustes específicos
para que dea máis potencia:
ten un sistema de distribución
variable para as válvulas de
admisión e de escape, uns
condutos de admisión máis
grosos e pulidos (para favore-
cer o paso do aire a un réxime
elevado) e uns pistóns forxa-
dos refrixerados por chorros

de aceite (que favorecen que a
relación de compresión, poda
ser relativamente alta, 11,1 a
1). O axuste da bolboreta de
admisión é electrónico.

O chasis tamén ten cam-
bios con respecto ao resto de
modelos da gamma. Así, a
dirección (eléctrica) ten un
axuste distinto e os muelles,
amortecedores (Monroe) e
coxinetes son específicos para
esta versión. Tamén hai certos
elementos da estrutura do bas-
tidor que son máis ríxidos que
no resto dos modelos Swift,
aínda que de momento,
Suzuki non determinou cales
son.
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Hórreo nº 23    Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11  Telf: 981 59 58 59
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 052 187
Móvil: 646 531 942

Para unha mellor seguridade viaria
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Detalles xaponeses

lado escuro, un propulsor de son
agudo ao ir tranquilo que se tor-
na ronco cando a agulla das
revolucións sobe -e faino con
facilidade-. O concepto que
defende este urbano non é outro
que o da deportividade pura,
entendida por un motor atmosfé-
rico montado sobre un conxunto
que ronda os 1.000 quilos e que
non chega aos catro metros de
lonxitude e no que as suspen-
sións son firmes e o cambio está
ben escalonado.

Ao sentarnos no posto de
condución o ambiente deportivo
prométenos emocións fortes. O
Swift Sport emite un son leve
nada máis arrincar, agudo ao
subir as revolucións do motor
nas marchas curtas, tornándose
grave nas tres últimas relacións,
ao tempo que agasalla ao condu-
tor cunha sensación de potencia
constante e progresiva grazas a
súa caixa de cambios de cinco
relacións ben escalonadas.

A facilidade deste pequeno
utilitario para subir de voltas é

abrumadora e nos leva ata os 100
km/h en 8,9 segundos. O par
máximo de 148 Nm o acada a
4.800 rpm. Este motor de gasoli-
na de 125 cabalos empurra ben,
dende que a agulla das revolu-
cións non baixe das 3.500 rpm,

momento no que o Swift empeza
a demostrar a súa “alegría”. A
todo isto hai que engadir un peso
contido (1.105 kg) e un esquema
de suspensións duro como unha
táboa e uns pneurnáticos 195/45
R17 que agarran e endurecen

aínda máis conxunto para botar-
se ás curvas sen miramentos.
Esta versión Sport atópase como
peixe na auga en trazados vira-
dos, grazas a unha dirección moi
sensible, que segue o máis míni-
mo movemento de volante e

combinada cun ESP permisivo
que nos permite gozar con segu-
ridade. A cidade é o seu, convér-
tese nunha arma infalible á hora
de moverse polas rúas e esquivar
o tráfico; iso si, a custa de sacri-
ficar o confort. En estrada aberta
compórtase dignamente, aínda
que o seu peso faille incómodo e
inestable a altas velocidades.

En definitiva, unha opción a
ter en conta por condutores que
buscan sensacións en todo
momento e non lles importa
prescindir de aspectos máis
“burgueses”. O prezo do Swift
Sport é de 15.635 euros. Un
automóbil que che reconciliará
co pracer de conducir, por se o
esqueceras, ou que non esquece-
rás nunca se che estreas ao
volante.

Ficha técnica:
Motor: 4 en liña/1.586 cc
Potencia máx: 125 CV a
6.800 rpm
Par máximo: 148 Nm a
4.800 rpm
Combustible: Gasolina
Tracción/cambio:
Dianteira/Manual de 5 velo-
cidades
Freos (dianteiro/traseiro):
Discos
Pneumáticos (diant/tras):
195/45 R17
Carrozaría: 3 portas
Larg-Anch-Alt (mm):
3.795 - 1.690 - 1.500
Peso en baleiro: 1.105 kg
Maleteiro (min/max):
213 l/495 l
Número de prazas: 4
Velocidade máxima:
200 km/h
Aceleración de 0-100:
8,9 segundos
Consumo mixto: 7,5 litros
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Sprint Motor: Por que reto-
mache o autocross?

Martín Bello: Principalmente
porque empecei a botar contas
para poder competir no Volante
RACC e disparábase o presupos-
to. Visto que non podía acadar
ditas sumas e que saír en ralis
con medios xustos era arriscado,
decidín facer unha temporada
completa dunha especialidade

que non fose moi costosa. Creo
que agora mesmo en Galicia o
máis económico é o autocross,
poidendo divertirse moito con
poucos cartos.

S.M. Obter o título foi máis
doado do agardado?

M.B. A verdade que si, pois os
principais rivais non foron regu-
lares ao longo do ano e tiven
igualmente a sorte de vencer nas

probas de máximo coeficiente.
Con isto e outros condicionantes
como certos abandonos dalgúns
contrincantes puden proclamar-
me campión a falta de tres pro-
bas.

S.M. Canto costou en euros
este campionato e quen o fixo
posible?

M.B. Sen contalo coche e a
súa preparación, gastei uns

Autocross e ralis son as especialidades onde ten
experiencia. Na primeira logrou os seus principais éxitos
e á segunda gustaríalle regresar. Martín Bello, o coñecido
piloto de Ames, non deu opcións entre os turismos de
máis cilindrada da velocidade sobre terra en Galicia.
Sprint Motor falou con il ao remate dunha temporada
onde non tivo rival.

Entrevista:

Martín
Bello,

campión
galego de
autocross

+1600 (2007)

Unha entrevista de Miguel Cumbraos
FOTOS: Sprint Motor

NNoommee:: Martín

AAppeelliiddooss::    Bello Nieto

IIddaaddee::  25

NNaattuurraall  ddee:: Ventosa (Ames)

PPrrooffeessiióónn::  Xefe de taller

HHoobbbbiieess:: Ir ao cine e escoitar

música

PPrriinncciippaaiiss  llooggrrooss:: Tres campiona-

tos de Galicia de autocross.

Un subcampionato na mesma

modalidade

En catro datos



4.500 euros (inscricións, rodas,
gasolina,mantemento e despra-
zamentos). Realmente patrocina-
dores caseque non tiven ningún,
tan só a axuda de Maxrótulo, que
me pintou desinteresadamente o
coche. Por suposto que non debo
esquecer a aportación familiar
–pai, nai, irmáns e noiva– a
empresa da casa –Talleres e
Autos Bello– así como o apoio do
Concello de Ames. De todos os
xeitos a parte principal do coste
monetario saíu do meu propio
soldo e do que gañaba en pre-
mios.

S.M. Que lle falta e lle sobra
ao autocross galego?

M.B. Por unha banda cartos,
para arranxar os circuítos, sobre
todo en materia de firme e infraes-
trutura. Para que todas as pistas
sexan como a de Arteixo, hai nece-
sidade de moito investimento.
Igualmente un pouco de sentido

nalgúns pilotos, pois en case todas
as carreiras vense golpes e
accións antideportivas que non
levan a nada. Créase mal ambien-
te e custa moitas horas e cartos en
reparar as máquinas. Por último
os premios, que deberían ser
maiores pois os 250 euros para o
primeiro de cada categoría non
cubren nen a metade do gasto por
proba. Sobrarlle sóbranlle coches
que non están en condicións de
participar e que compiten porque
as verificacións non son moi esi-
xentes.

S.M. Como definimos o Saxo
triunfador?

M.B. Como un vehículo equili-
brado e fiable, ideal para partici-

par nesta especialidade, pois ten
bastante reposto. Ademais está fei-
to integramente polo meu irmán
polo que lle dou aínda máis méri-
to.

S.M. No 2008 onde competi-
rá Martín Bello?

M.B. De momento non teño
aínda nada claro o que farei.

Dependerá do presuposto que
consiga. Gustaríame dispor de
patrocinio suficiente para compe-
tir no galego de ralis, dentro do
Volante RACC cun Citroën C2.
Non sendo moito véxoo realmente
complicado, polo que repetiría no
autocross ou lle deixaría paso ó
meu irmán, que tamén o merece.
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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

Bello obtivo
o título 

a falta de
tres probas

Vencer 
nas probas de

máximo
coeficiente foi
determinante

para o 
de Ames
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O Freestyle está a medio
camiño entre o deporte e
o circo, ambos unidos
por unha máquina de
dúas rodas. Os saltos e
os números no aire son
para quitarlle o respiro a
calquera e producen
unha vertixe aos
espectadores que é
imposible non abrir a
boca nalgún momento
do evento.

E
n Santiago déronse
cita os mellores pilo-
tos desta especialida-
de. No Multiúsos do
Sar miles de afeccio-

nados puideron seguir esta
competición un ano máis.

José Miralles, un dos gran-
des especialistas do Freestyle
nacional, acabou gañando a
proba. Torronteras, ausente o
ano pasado en Santiago por
unha grave lesión, ademais de
acadar o segundo posto, fixo de
“showman” cando retou a un
animador estelar, Marcus, que
facía música e ruídos especiais
só coa súa gorxa, a facer un
man a man con el, espectacula-
res os dous. O terceiro posto do
caixón foi para Eugenio Zafra.
Compre salientar a boa actua-
ción do único galego partici-
pante nesta modalidade, Adrián
Garrido, que estivo brillante
nos backflips (saltos mortais
combinados con distintas
manobras no aire).

Reportaxe gráfica de
XOSÉ NOVO

As rapazas de
Burn deron a
súa nota de
ritmo ao
evento Miralles,

Torronteras e
Zafra
recollendo os
seus trofeos
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TEXTOS: Miguel Cumbraos
FOTOS: M.C. e Sprint Motor

Punto e final

Arteixo botou o peche ao galego de autocross

nas súas tres coñecidas e consolidadas categorías.

Na de maior cilindrada sobre turismos, vitoria para

o amesino Martín Bello –entrevistado neste mesmo

número– sendo o mellor na pequena o coruñés

Ángel Pérez, ámbolos dous sobre sendas unidades

de Saxo. Por último entre os espectaculares

Kartcross, outro coruñés, Iago Caamaño levouse

finalmente o gato á auga.

Decidido
Tamén quedou sentenciado o galego de monta-

ña, a falta dunha proba, a recuperada Subida ao
Iroite en Noia. Pese a vencer na cita de A Escusa-
Poio, Benito Varela non puido impedir que José
Antonio Gómez se fisexe cun novo título na súa
carreira, o que fai o número seis.

Retoques
E case o que lle falta ao galego de kar-

ting nas dúas mangas aínda por disputar,

nas pistas de A Pastoriza e Soutelo. Otto

Sánchez xa é campión en Alevín, como

fixo Javier Cobián na súa categoría. Outro

tanto acontece en Senior 125, onde o

mellor foi Álvaro Muñiz. KF2, Inter A,

Junior verán a sentencia definitiva nas

devanditas mangas restantes.

A punto

O campionato de slalom segue queimando

etapas, desta volta nas localidades coruñesas de

Muros e Touro. Na primeira, homenaxeando ó

finado de Manuel Lojo, vitoria para Fernando

Rico, mentres que outro Lojo, Juan, curmán do

desaparecido, vencía na segunda. Este resultado

achega ao piloto do Saxo ao título absoluto do

2007, a falta dun par de probas.
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…por

TEXTOS: Miguel Cumbraos
FOTOS: Sprint Motor

Case a unha carta

Poucas opcións teñen os irmáns Vallejo no

nacional de asfalto, tras abandoar en Llanes, penúl-

tima manga do ano. Hevia (Polo) e Fuster (Punto)

pelexarán polo título na derradeira carreira, Lloret

de Mar, onde tamén se dilucidará o Desafío Peugeot,

liderado polo vigués Óscar Garre.

A segunda
Joan Vinyes volveu a triunfar no nacional de

terra, como fixera en Ourense no mes de maio. A
reanudación desta modalidade tivo lugar na locali-
dade cordobesa de Palma de Río, onde o seu Subaru
superou ao resto dos rivais. Quen se estreou foi
Jorge García, primeiro na EVO Cup e segundo na
xeral. O mellor galego foi o ourensán Francisco
Pardo, quinto absoluto.

Decisiva
Así será a última manga do

Campionato GT, que terá como escenario

o circuíto de Valencia. Sundberg-Romero

e Giao-Couceiro tan só teñen unha dife-

rencia entre eles de dezaseis puntos, que-

dando en xogo dúas carreiras. Na catego-

ría GTB Fernández-Aicart seguen líderes,

con dez puntos de marxe sobre Lucas e

Cruz.

Como se agardaba

Pese aos esforzos de Óscar Nogués, que tiña

que vencer nas tres carreiras, a monomarca de

Seat quedou en mans de José Manuel Pérez

Aicart, que non competiu na última proba en

Barcelona. O mellor dos catro representantes

galegos foi Rafael Villanueva, sexto na xeral

final.
Empate entre irmáns

Fernando Hernández, ao volante dun
Mitsubishi Montero, venceu no “I Raid Baja de
Lorca”, quinta proba do estatal de Todoterreo,
así como na EVO Cup, onde comparte o lideraz-
go co seu irmán José María. A clasificación
absoluta do TT estatal está liderada polo citado
Fernando, que mantén unha marxe de tres pun-
tos sobre o seu irmán.

TEXTOS: Miguel Cumbraos
FOTOS: M.C. e Sprint Motor
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Estreo
O inglés Jamie Green conseguiu a pri-

meira vitoria da súa carreira deportiva no

DTM, na cita española. Montmeló aco-

lleu unha proba caracterizada pola retira-

da dos vehículos da firma Audi, por con-

siderar os seus dirixentes que os pilotos

de Mercedes empregaron métodos antide-

portivos durante certas voltas da carreira.

TEXTOS: Miguel Cumbraos
FOTOS: Sprint Motor

Un máis

O equipo Loeb-Gronholm tivo unha nova

actuación no noso país coa celebración do Rali

Cataluña, con diversas condicións climatolóxi-

cas. O galo de Citroën levouse a vitoria, apretan-

do máis a xeral, agora con só seis puntos a favor

de Gronholm, con tres ralis por diante. Dani

Sordo deixou a un lado unha mala racha para ser

segundo na proba de casa.

Decisivo
O Mundial de Turismos avanzou no seu

calendario, afrontando as mangas inglesa e ita-
liana. No trazado de Brands Hatch vitorias para
o Chevrolet de Alan Menu e para o BMW de
Andy Priaulx, sendo o mellor español o castello-
nense Porteiro, segundo na carreira vespertina.
Na cita italiana, co veloz trazado de Monza,
como escenario, doblete de Seat, repartíndose
Yvan Muller e Jordi Gené as vitorias. A derra-
deira carreira, nas rúas de Macao, dictaminará o
campión, galardón ao que aspiran varios pilotos.

Determinante
Resultou o resultado das dúas carrei-

ras finais da GP2 Series, que tiveron

como escenario a pista de Valencia. Os

resultados acadados permitíronlle ao ale-

mán Timo Glock, do equipo iSport, facer-

se co título. Na manga do domingo pódio

para os españois Villa e Souceck, segundo

e terceiro respectivamente.

Liderato consolidado

O de Enrique García Ojeda e Peugeot no

segundo ano de vida do IRC. Na cita de

Sanremo, vitoria para Rossetti-Chiarcossi, sen-

do o cántabro sexto, que ten unha marxe de sete

puntos sobre o seu compañeiro de equipo,

Nicolás Vouilloz. Peugeot lidera sen problemas,

sendo probable que en Suiza, seguinte cita, se

faga co título de marcas.

Sen rival
Así foi o resultado final do Trial das

Nacións, celebrado na británica Isla de Man.
España, cun equipo formado por Bou, Fajardo,

Cabestany e Raga,
entregou unha tarxe-
ta de 7 puntos, por
39 do segundo clasi-
ficado, Xapón. É o
decimocuarto triun-
fo do noso país nes-
te prestixioso certa-
me.

…e polo TEXTOS: Miguel Cumbraos
FOTOS: M.C. e Sprint Motor
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O galego de ralis quedou sentenciado a
falta dunha proba. Pese os seus esforzos
Pedro Burgo, aínda con opcións, non
puido impedir unha vitoria de Martínez
Barreiro, por riba acabou abandoando por
males do seu cambio.O do 306 liderou a
carreira dende os momentos iniciais,
levándose o cuarto triunfo do ano e o
segundo título no seu haber.

C
omo ocurrira en Lugo
os pilotos do Volante
Racc estiveron en pos-
tos de cabeza. O cita-
do abandono de

Burgo, xunto co de Chelis
Gómez, permitíronlle a Iván Ares
ser segundo absoluto, por diante
de Pablo Rey, este último vence-

dor xa da oferta da entidade cata-
lá ao confirmarse a non celebra-
ción do Rali do Lacón.

Na cita ourensá, con noventa
quilómetros cronometrados e
setenta e oito vehículos admitidos
a competir, destacaron pilotos
como Pazó, incisivo co seu Saxo,
ou os irmáns País, regulares e
veloces coma sempre. Ocuparon
os postos cuarto e quinto respec-
tivamente, por diante do 106 Kit-
Car de López, o Subaru de
Ramos –primeiro en grupo N–

David Grandal, Isaac Prada e
Celestino Iglesias, que pecharon
a lista dos dez primeiros.

O sétimo rali do exercicio veu
un novo triunfo de Marcos
Rodríguez (AX) na promoción
“Montes Motor GT2i”, así como
de Pérez Dacosta (Puma) e
Francisco Lago (Corsa) nas
variantes Senior e Junior respecti-
vamente do “Trofeo Driver”. Un
total de cincuenta e tres coches
estiveron no parque pechado final
do campus universitario ouren-

sán, quedándose polas especiais
da Baixa Limia pilotos como
Carlos Couto, Marco Antonio
Fernández, Jesús Cebeiro, Adrián
Díaz ou os citados Burgo e
Gómez.

Se todo discorre como o pre-
visto, o sábado 24 de novembro o
galego de ralis botará o peche ao

2007 coa celebración do “XX
Rali Botafumeiro”, aprazado por
problemas monetarios da súa data
inicial en setembro. Tamén males
económicos levaron a suspensión
definitiva da penúltima manga,
que tiña que desenvolverse en
estradas cercanas á vila ourensá
do Carballiño.

Galego de ralis: IV Ourense-Baixa Limia

TEXTO: Miguel Cumbraos
FOTOS: M.C. e Sprint Motor

Dous mellor ca un

Barreiro e Campos obtiveron o seu
segundo título co cuarto triunfo do ano

Chelis Gómez fíxose co título de grupo N pese a abandoar

Pablo Pazó presionou aos galiños da RACC, rematando terceiro nesta ofertaNova vitoria na GT2i para o AX de Rodríguez-Campos

De novo os pilotos da RACC
brillaron no asfalto galego, sendo
o mellor Iván Ares, segundo na
xeral absoluta



U
n ano máis
AutoClássico cen-
trou a súa atención
na proxección
comercial do merca-

do do vehículo clásico e históri-
co e amosou o dinamismo que
caracteriza aos colectivos e aso-
ciacións que desenvolven a súa
actividade na promoción deste
segmento da automoción. O
Salón de Clásicos de Porto per-
mitiu a afeccionados, coleccio-
nistas e profesionais acceder a
unha ampla oferta comercial
única, en canto a espazo e cali-
dade, que abarcou dende auto-
móbiles exclusivos ata pezas e
compoñentes pertencentes a edi-
cións limitadas. O Salón do
Automóvil Clásico de Porto dis-
puxo dun total de tres galerías e
cinco pavillóns do recinto feiral,
destinándose o 70 por cento de
toda a superficie á exposición de
automóbiles, motocicletas e
complementos e o 30 por cento
a actividades paralelas.
AutoClássico Porto contou nesta
edición coa presenza de auténti-
cas pezas de coleccionista das
marcas Ferrari, Porsche, Rolls,
Triumph, Jaguar, MG… e das
propostas de firmas máis popu-
lares como Volkswagen, Fiat,
Citroën, e Alfa Romeo entre
outras. AutoClássico foi tamén
nesta quinta edición un escena-
rio idóneo da actividade empre-
sarial e comercial.

Entre as propostas automo-
bilísticas que se poideron admi-

rar nesta nova edición, destacou
a presenza da colección privada
de João Magalhães. Baixo o epí-
grafe “Belle Epoque”,
Magalhães presentou en
AutoClássico unha decena de
automóbiles fabricados entre
1900 e 1914, tales como un
Dion Bouton de 1904 e un
Charron de 1907.

Esta edición rendeu unha
homenaxe ao laureado piloto
finlandés Markku Alen, quen
participou activamente no des-
envolvemento do Motorshow
que se desenvolveu en paralelo á
exposición comercial. Markku
Alen realizou, ao longo dos
catro días que permaneceu aber-
to este evento, diversas exhibi-
cións no circuíto indoor que se
habilitou no interior do recinto
de Exponor, e asinou autógrafos
e mantivo encontros con moitos
afeccionados ao mundo do
motor que se achegaron a
AutoClássico.

A ACTUALIDADE DO MOTOR 
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>>>>  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

O piloto finlandés
Markku Alen foi a
estrela invitada

AutoClássico Porto 2007 celebrou a súa quinta edición este mes coa
asistencia de máis de 300 expositores, que mostraron a maior oferta
comercial dedicada ao segmento de clásicos de toda a península ibérica.
O Salón Internacional do Automóbil e a Motocicleta Clásica e de Época
ocupou máis de 42.000 metros cadrados de superficie de exposición do
recinto feiral de Porto (Exponor).


