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O MANTEMENTO DO NOSO  
VEHÍCULO A EXAME ❱❱

 TALLERES

O conselleiro de Econo-
mía e Industria, Javier Gue-
rra, destacou a innovación 
tecnolóxica e a internacio-
nalización como as “mello-
res” alternativas de crece-
mento para as empresas 
galegas, na súa visita as ins-
talacións da empresa Uro-
vesa, adicada ao deseño e 
construción de vehículos 
especiais, tanto para uso ci-
vil como militar.

Guerra explicou que a 
súa consellería ten apoiado 
os procesos de innovación 
desta empresa no deseño, 
desenvolvemento, fabrica-
ción e homologación dos 
seus vehículos, e tamén os 
seus proxectos de mellora 
organizativa e a participa-

ción en eventos expositi-
vos internacionais, dende 
o Igape.

Neste sentido, o conse-
lleiro de Economía e Indus-
tria precisou que “o novo 
Plan de Investigación, In-
novación e Crecemento 
(i2C), deseñado pola Xunta, 
está orientado a conseguir 
que a innovación sexa asu-
mida por todos os actores 
do sistema de I+D+i e do 
tecido económico como o 
motor do crecemento”, co 
“obxectivo é axudar a pór 
en valor ás empresas gale-
gas polas súas capacidades 
para a innovación e esti-
mular a creación de novos 
proxectos empresariais en-
tre diversas compañías”.

Citroën lanza a serie 
especial Atlante Mille-
nium, un auténtico mono-
volume dentro da gama 
Jumpy. Equipada cos mo-
tores diésel de última xe-
ración HDi 120 e HDi 135, 
asociados a caixas de 
cambio manuais de seis 
velocidades, supón o tope 
da gama deste modelo en 
aspectos como o equipa-
mento e a confortabilida-
de interior.

O nivel de confort do 
Jumpy Atlante Millenium 
non ten nada que envexar 
ao que se goza nunha ber-

lina. Incorpora, de serie, 
climatizador automático 
bizona, connecting Box 
(Bluetooth+USB+Toma 
Audio), parabrisas atérmi-
co, vidros supertintados 
traseiros en 2ª, 3ª fila e 
portón, así como un gru-
po adicional de calefac-
ción na zona traseira.

Prezos:
Jumpy Atlante Millenium 
HDi 120 6v 22.075 €
Jumpy Atlante Millenium L 
HDi 120 6v 22.400 €
Jumpy Atlante Millenium L 
HDi 135 6v 23.375 €

O concesionario Le-
xus na Coruña acaba de 
presentar o novo com-
pacto premium da mar-
ca, o novo Lexus CT 200h, 
ao igual que  ocorreu en 
toda a rede de centros 
Lexus de España, onde 
de forma conxunta e si-
multánea foi presentado 
o modelo e se procedeu 
tamén á entrega das pri-
meiras 300 unidades des-
tinadas ao mercado na-
cional.

José Ramón Ferreiro, 
xerente de Lexus Coruña, 
indicou que: “Esta impre-
sionante cifra de vehícu-
los confirma o éxito deste 
novo modelo, o cal está le-
vantando unha grande ex-
pectación entre o público 
xove, que antes non tiña 
considerado a nosa marca, 
os 20 pedidos acumulados 

que levamos contabiliza-
dos a día 1 de marzo fannos 
augurar o mellor dos éxitos 
para este novo modelo”.

Coa chegada do Lexus 
CT 200h vaise rexuvene-
cer notablemente o perfil 
de cliente da marca Lexus.

O conselleiro de Economía e 
Industria visitou a empresa 

compostelá Urovesa
Citroën Jumpy Atlante 

Millenium

Breogán 
Autolux 

presentou o 
novo Lexus 

CT 200h

Javier Guerra, na súa visita ás instalacións da empresa uro AnA VARelA
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as vendas de vehículos 
caeron un 43,4 por 
cento en febreiro en 
Galicia. un descenso 
superior ó da media 
española. a baixada foi 
dun 27,6 no conxunto 
do estado. os empre-
sarios avisan de que 
outros dous factores 
poderían agravar nos 
próximos meses axa 
maltreita situación do 
sector: a posible suba 
dos tipos de xuros e a 
persistencia das revol-
tas árabes.

■ eMIlIO BlAnCO | TexTo

A crise da automo-
ción en Galicia sumou 
en febreiro un capí-
tulo novo. A caída do 
mes pasado provoca 
que os concesiona-
rios galegos acumu-
len un descenso de 
case un 40 por cen-
to no que levamos de 
2011. Os distintos es-
tablecementos ven-
deron unicamente 
2.616 coches. Ouren-
se foi a provincia máis 
prexudicada. Os con-
cesionarios ourensáns 
matricularon só 275 
vehículos, o que se 
traduce nunha baixa-
da do mercado do 
50,2 por cento. Pero as 
cousas tamén van mal 
no resto de Galicia. 
Pontevedra rexistrou 
unha caída dun 45,4 
por cento; A Coruña, 
dun 43,6; e Lugo, dun 
31,1. Ademais, A Coru-
ña é a única provincia 

que consegue supe-
ra-los mil coches ma-
triculados. En concre-
to, os concesionarios 
coruñeses venderon 
1.142 unidades. En 
Pontevedra comercia-
lizáronse 795 coches e 
en Lugo, 404.

No conxunto de 
España, a baixada do 
mercado foi dun 27,6 
por cento en febrei-
ro. Só as Canarias lo-

graron salva-los mo-
bles. Esta comunidade 
insular foi a única na 
que subiron as vendas 
o pasado mes. No res-
to, as caídas oscilaron 
entre o 46 por cento 
de Castela e León e 
o 14 da Comunidade 
Valenciana.

ameazas
Se os empresa-

rios estaban preocu-

pados a principios 
de 2011, admiten 
que agora o están 
máis. Hai dous as-
pectos novos que 
lles empezan a qui-
ta-lo sono: a posible 
suba dos tipos de xu-
ros e a situación polí-
tica en varios países 
árabes. O presidente 
do BCE, Jean-Claude 
Trichet, anunciou un 
posible incremen-

to dos tipos en abril 
para evitar riscos in-
flacionistas na zona 
euro. A medida po-
dería atranca-la re-
cuperación da eco-
nomía española, xa 
que o consumo se-
ría o principal dam-
nificado. As revoltas 
no norte de Africa 
tampouco axudan á 
automoción. De fei-
to, o prezo dos car-
burantes marcou 
máximos históricos 
este mes en Galicia 
e en España a raíz 
da suba do petróleo 
pola crise enExipto e 
Libia.

autofobia
As patronais do 

sector en España es-
tán desgustadas coas 
últimas medidas do 
Goberno. Poñen o 
acento na limitación 
dos 110 quilómetros 
por hora nas autoví-
as e nas autoestra-
das, que estará en vi-
gor ata o 30 de xuño. 
O presidente da aso-
ciación de vendedo-
res Ganvam, Juan An-
tonio Sánchez Torres, 
cualifica a iniciativa 
de “autofobia da cla-
se política” e conside-
ra que engadirá máis 
incerteza no sector. 

O director xeral 
da patronal de fa-
bricantes Anfac, Luis 
Valero, cre que a re-
dución da velocida-
de provoca “que se 
desincentive a com-
pra de vehículos”.

A posible suba dos tipos de 
xuros alarma no sector

A patronal teme que desincentive máis ós consumidores

As vendas baixan un 43 por cento en febreiro en Galicia
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Todos os problemas macroeconómi-
cos rematan no sector automobilístico. 
Calquera goberno, tanto ten a cor, aca-
ba exprimindo o “filón” dos vehículos de 
motor. Unhas veces a través de impostos 
directos na compra, outras en forma de 
impostos indirectos nos combustibles 
ou nos distintos servizos de taller dos ve-
hículos, co imposto de valor engadido 
entre outros. Realmente o sector pode 
con todo.

A desgraza para os cidadáns é que 
os problemas macroeconómicos ao final 
reverten negativamente sobre as econo-
mías domésticas, pois cando toca reno-
var o parque móbil da familia, empeza-
mos a notar no noso peto como inciden 
todas as medidas ditadas polos políti-
cos. O primeiro paso, ou golpe, é no pro-
pio concesionario. Antes de recollermos 
o vehículo, xa pagamos o IVE, o impos-
to de matriculación e o de circulación. 
Arrincamos e imos á primeira gasolinei-
ra para encher o depósito; nesta ocasión 
volvemos a pagar IVE, impostos espe-
ciais e o décimo sanitario. A partir de aí 
toda a vida do vehículo con nós será un 
continuo desgaste de peto, en boa parte 
debido aos distintos gravames. Ademais 
dos do combustible, están os da factura 
do mantemento (aceites, filtros, correas, 
pneumáticos e outros elementos) e das 
distintas reparacións que haxa que le-
var a cabo, os das preceptivas revisións 
da ITV, o imposto municipal que habe-
rá que aboar todos os anos e os que van 
aparellados co seguro anual do vehícu-
lo. Unha auténtica sangría. Teriamos que 
engadir a todos estes impostos algunha 
sanción que nos poida caer.Pero os auto-
mobilistas podemos con todo.

Cando pensabamos que estaba 
todo inventado, apareceu a limitación 
de velocidade nas autovías e autoes-
tradas a 110 quilómetros por hora. As 

posicións políticas e as opinións, unha 
vez máis, son do máis heteroxéneas e 
diversas. Uns din que imos aforrar tan-
to combustible que imos poder ir de 
tapas todas as fins de semana. Outros 
din que con esta nova disposición co-
rren un grave risco de quedar durmi-
dos ao volante. Tamén temos unha 
maioría silenciosa, deses que “non sa-
ben, non contestan”, que se resignan 
amargamente e intentarán premer o 
xusto o pedal do acelerador. Puntos de 
vista para todos os gustos, pouco rigor 
científico e uns adhesivos nos sinais in-
dicarán que os vehículos de motor son 
un comodín para todos os gobernan-
tes.

Onde si poderemos aplicar rigor 
científico será no incremento na recau-
dación por multas de velocidade. Veré-
molo estatisticamente dentro dun par 
de meses. Seguro que esta nova limi-
tación será un novo gasto para os con-
tribuíntes.

As opinións máis simpáticas que se 
están a escoitar nos distintos foros e fala-
doiros nos medios de comunicación son 
as do transporte público. Din os partici-
pantes neles que a solución é utilizar os 
transportes públicos. Iso será en Madrid, 
onde residen a maioría destes falabara-
to. Que veñan a Galicia e vexan como es-
tán os transportes públicos metropolita-
nos e falamos. E dos futuros metros, dos 
que tanto se comenta nos períodos elec-
torais nas grandes cidades galegas, non 
queda nin rastro unha vez pasado o día 
das urnas. Tristemente pouco transpor-
te público de calidade e barato temos en 
Galicia.

Ao final todo recae sobre o tan ma-
llado cidadán. Ata cando poderemos 
con todo? Porque ao final o coche é 
unha necesidade e son moitos os gale-
gos que non poden prescindir del.

Podemos con todoPodemos con todo
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Un dos inventos máis 
útiles dos últimos tempos 
son os chamados GPS (ou 
Sistema de Posicionamento 
Global), un dispositivo que 
permite determinar en todo 
o mundo a posición -neste 
caso- dun vehículo cunha 
precisión de até centímetros 
empregando un GPS dife-
rencial. O práctico deste tre-
bello vai alén do imaxinable 
mais, non existe a perfec-
ción... sempre se atopa al-
gún defecto. Pois ben, de fa-
cérmonos cun GPS TomTom 
e poñérmonos a configu-
ralo, decatarémonos axiña 
que na opción de linguaxe 
o “galego” non aparece por 
ningures... Malia a gravida-
de do asunto (non é a pri-
meira vez que isto aconte-
ce) semella  que non fomos 
os únicos que notamos esa 
falta, xa que o Departamen-
to de Normalización e Dina-
mización Lingüística do IES 
de Beade vén de habilitar 
unha voz en galego para os 
GPS TomTom. A voz provén 
dunha alumna de 3º curso 
de ESO chamada Irene.

De querermos ouvir as 
indicacións do TomTom na 
nosa lingua, só teremos 
que escoller entre dúas op-

cións. Por unha banda, ti-
rando partido do programa 
TomTom Home para descar-
gala e instalala de xeito au-
tomático no noso aparello 
navegador, para o que te-
mos que escribir na aplica-
ción “Irene-IES Beade” ou in-
cluír “galego” como filtro.

Por outra banda, tamén 
poderemos usar a vía da des-
carga directa no computador. 
Logo, unha vez no noso equi-
po, cómpre descomprimir o 
ficheiro e copiar os tres fichei-
ros (data90.chk, data90.vif e 
data90.bmp) no cartafol voi-
ces do noso aparello GPS.

Sixt Rent a Car 
“ficha” a Audi

Sixt Rent a Car -empre-
sa de aluguer de automó-
biles líder no mundo en 
canto a provisión de servi-
zos de mobilidade-  vén de 
anunciar que Audi xa for-
ma parte da listaxe do seu 
equipo. A devandita em-
presa conta con vehícu-
los das máis sobranceiras 
marcas (BMW, Mercedes, 
Jaguar, Porsche, Volkswa-
gen...) e agora tamén en-
gade á súa oferta coches 
da firma dos catro aros. 

Audi contribuirá con 
sete modelos diferentes: o 
A1, o A3 Sportback, o A3 
Cabrio, o A4, o A4 Estate, 
o Q5 e o A6. A casa xerma-
na achegará á empresa Six 
case 500 modelos comple-
tamente equipados e re-
partidos entre a rede de 
puntos de aluguer Sixt 
para o mercado español.

Chevrolet dálle unha 
volta ao Captiva e o resul-
tado é un todoterreo con re-
novado deseño exterior, no-
vos motores e variacións no 
chasis. O devandito modelo 
dá acubillo a cinco ou sete 
pasaxeiros e conta cun volu-
me de carga de até 1.577 li-
tros (coa 3ª fileira de asentos 
pregada).

Indo por partes, as moto-
rizacións dispoñibles para o 
Captiva serán dúas gasolina 
(2,4 e 3 litros) e dúas turbo-
diésel (2,2 litros) asociadas a 
unha transmisión manual ou 
automática de 6 velocidades 
e cuns niveis de CO2 respec-
tuosos coa normativa vixen-
te de emisións.

Así, o propulsor gasoli-
na 2,4 l Ecotec 167 cv inclui-
rá unha sincronización va-
riable de válvulas (VVT) con 
dobre árbore de levas e a 
versión gasolina V6 de 3 li-
tros achegará 258 cv, con-
tando con inxección directa 
e sincronización variable de 
válvulas. A gama dos turbo-
diésel tamén ten moito que 
dicir pois o 2,2 l achega un-
has potencias de 163 ou 184 
cv, tamén posúe dobre árbo-
re de levas (DOHC), catro ci-
lindros, sistema de inxección 
de combustible por conduto 
común a alta presión, turbo-
compresor de xeometría va-
riable (VGT) con intercam-
biador térmico.

Con todo, o Captiva que-
re facer honra ao seu nome e 
“cativar” a todo aquel que o 
fite. Para isto, a marca ame-
ricana coidou o seu dese-
ño: capó con liñas marca-
das, grella meirande co logo 
da casa, faros cilíndricos esti-
lo prisma, intermitentes nos 
retrovisores, pasos de roda 
máis firmes con lamias de 17 
a 19 polgadas, nova gama 
de cores para o exterior...

En canto á segurida-
de, este Chevrolet subliña a 

importancia do chasis nun 
vehículo axudándose de 
Control Electrónico de Esta-
bilidade (ESC), Sistema de 
Control de Tracción (TCS), 
Sistema de Freada Asistida 
(BAS), Hill Start Assist (HSA), 
tracción dianteira ou ás catro 
rodas, etc.

O prezo do Chevrolet 
Captiva vai desde os 25.160 
euros do 2.4 gasolina FWD 
até os 36.045 euros do 2.2 
diésel 184 cv AWD automá-
tico.

O TomTom xa fala galego

6 Sprint Motor >> Novas

❱❱ opel continúa coa súa ofensiva de 
produto confirmando que engadirá 
un novo Cabrio á súa gama. O novo 
Cabrio é parte do compromiso de in-
vestimento de 11.000 millóns de 
euros que a empresa anunciou hai 
aproximadamente un ano. estará 
baseado na arquitectura de vehícu-
los compactos da marca que é tamén 
a base para o actual Astra, o Astra 
Sports Tourer e o próximo Astra GTC. 
Chegará ao mercado en 2013.

❱❱ Sixt rent a car realizou un estudo sobre
os costumes e preferencias de usuarios 
de coches de aluguer no noso país. Á 
hora de contratar o vehículo en cuestión, 
o 67% faino xa por Internet, relegando 
ás axencias de viaxes ao 24% das prefe-
rencias. Mentres, hai un 7% que prefire 
chegar ao destino e informarse das me-
llores opcións locais.

❱❱ a planta coñecida como “dente de
león” está a atraer o interese da indus-
tria do caucho. Un equipo de investi-
gación da universidade de Münster es-
tudou o latex do interior desta planta e 
chegaron a un incrible descubrimento. 
O “dente de león” produce goma elásti-
ca, igual en calidade ao latex da árbore 
do caucho. Isto podería converter a esta 
planta salvaxe nunha fonte principal de 
caucho no futuro.

❱❱ os luns convertéronse no día da 
semana no que existe unha maior 
probabilidade de sufrir un acciden-
te de tráfico, superando aos venres, 
segundo o último estudo da Unión 
española de entidades Asegurado-
ras e Reaseguradoras (UneSPA).

BreVeS

Captiva,  
o todoterreo que seduce
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Volkswagen celebra a in-
minente chegada da prima-
vera cun vehículo especial-
mente axeitado para o bo 
tempo e as viaxes de lecer, o 
novo Golf Cabriolet, un auto-
móbil que entre outras no-
vidades inclúe unha capo-
ta que remata o proceso de 
apertura en só 9,5 segundos, 

mesmo a velocidades de 
30 km/h. A nova achega da 
marca tamén bate marcas no 
consumo, ao situarse en 4,4 
litros aos 100 quilómetros. O 
novo cabrio de tres portas e 
catro prazas é unha continui-
dade das feituras Volkswa-
gen, pero poñendo en xogo 
propostas innovadoras que 

se albiscan, por exemplo, 
na liña de teito máis alta ou 
na meirande inclinación do 
marco do parabrisas. Amais 
disto, incorpora: faros Bi-xe-
nón, LED ao estilo GTI nas 
ópticas traseiras e, de serie, 
un sistema protector anti-
envorcado que se activa de 
xeito automático.

Por outra banda, ache-
ga o sistema de control de 
estabilidade electrónico 
ESP. Polo que respecta aos 
motores, presenta seis tur-
bo de inxección directa con 
marxes de potencia de 105 
cv a 210 cv. Catro das ver-
sións de gasolina (TSI) e 
unha diésel (TDT) poderan-
se combinar cos cambios 
automáticos de embrague 
duplo DSG. Amais, tres mo-
torizacións incluirán o sis-
tema de aforro BlueMotion. 
Por poñer un exemplo, esta 
tecnoloxía aplicada á ver-
sión 1.6 TDI de 105 cv ache-
ga taxas de consumo e 
emisións de gases particu-
larmente baixas: de 4,4 li-
tros aos 100 km e 116 g/km 
respectivamente.

O Mitsubishi i-MiEV apa-
recía en escena en xullo de 
2009. Fillo do “sol nacente”, 
pasaba a ser o primeiro vehí-
culo 100% eléctrico de pro-
dución en serie de cara ao 
mercado global. 

Arestora, vén de con-
verterse no primeiro vehí-
culo 100% eléctrico posto a 
proba pola EuroNCAP (Pro-
grama Europeo de Avalia-
ción de Automóbiles No-
vos). Sendo o resultado 
ben positivo, pois o Mitsu-

bishi i-MiEV acadou 4 estre-
las no duro exame a proba 
de choques ao que foi so-
metido.  

Asemade, o seu nivel de 
seguridade (pasiva e activa) 
foi comprobado e compara-
do có dos vehículos de com-
bustión interna, sendo mes-
mo superior ao destes. Dicir 
que foron máis de 500.000 
km de experiencia en pro-
bas as que descubriron a res-
posta favorable por parte da 
EuroNCAP. 

Cómpre informar que 
este i-MiEV -con 2,55 m de 
batalla- está propulsado por 
un motor lixeiro e compac-

to e un conxunto de baterías 
de ión-litio de alta densida-
de situado na parte baixa do 
vehículo.
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4 estrelas para o  
Mitsubishi i-MiEV

Os motores cos que con-
tará o novo modelo son dous 
diésel (2.2 CDTI de 163 ou 184 
cv) e un gasolina (2.4 Ecotec 
con 164 cv). Dicir que estes 
propulsores cumpren a nor-
mativa Euro 5 de emisións e 
posúen dúas caixas de cam-
bio a elixir -manual ou auto-
mática- ámbalas dúas de seis 
velocidades. Máis polo miú-
do, o 2.2 CDTI de 163 cv ten 
un consumo de 6,3 l/100 km 
e unhas emisións de CO2 de 
167 g/km; pola súa banda, a 
versión de 184 cv consume 
6,6 l/100 km e as súas emi-
sións de CO2 están nos 175 
g/km. Asemade, o 2.4 Ecotec 

167 cv consume 8,8 l/100 km 
e emite 206 g de CO2 por km.

Alén dos novos propulso-
res, a casa xermana dota ao 
Antara dun sistema intelixen-
te de tracción total con dis-
tribución variable da po-
tencia. Controlado de xeito 
electrónico, este dispositivo 
combina as vantaxes da trac-
ción dianteira cos beneficios 
de tracción dun mecanismo 
ás catro rodas.

Opel pon a punto o cha-
sis do seu modelo unificando 
o carácter deportivo deste to-
doterreo coa feitura elegante 
dun crossover feito para a ci-
dade. A seguridade tamén 

ocupa un lugar importan-
te no Antara coa mellora do 
ABS, o asistente de arrinque 
en pendentes (Hill Start Assist, 
HSA), freo de estacionamen-
to eléctrico... Emporiso, non 
esquecemos facer mención 
ao coidado deseño deste 
todoterreo: lamias de aliaxe 
lixeira (17, 18 ou 19 polga-
das), grella dianteira co bordo 

cromado, tapizarías luxosas 
(coiro Titanio), etc.

Os prezos do Opel Anta-
ra van desde os 26.032 euros 
do modelo 2.4 167 cv (aca-
bado Enjoy, cambio manual 
6 velocidades, tracción 4x2) 
até os 37.942 euros do 2.2 
CDTI 184 cv (acabado Cos-
mo, cambio automático 6 ve-
locidades, tracción 4x4).

O Antara do 2011 xa está aquí

O novo Golf Cabriolet irrompe batendo récords
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Seat presentou no Sa-
lón do Automóbil de Xene-
bra (na primeira metade de 
marzo) un proxecto de vehí-

culo especialmente axeitado 
para os tempos que corren: 
con combustibles a prezos 
abusivos, condución compli-

cada nas cidades e elevada 
contaminación urbana. Fa-
lamos do IBX,, un modelo de 
vehículo deportivo e utilita-

rio que pola súa condición 
de híbrido (consumindo 
combustibles de tipo tradi-
cional, pero tamén enerxía 
eléctrica) achégase como a 
solución perfecta para a cir-
culación na cidade de hoxe. 
O prototipo, que é a adapta-
ción do IBE Concept (presen-
tado o ano pasado en Xe-
nebra) a unhas dimensións 
maiores, amosa unha coida-
da imaxe exterior e serve, a 
maiores, para entender cales 
serán as liñas principais do 
deseño da casa Seat. O IBX, 
segundo fixo saber en Xene-
bra o presidente da casa es-
pañola -James Muir- “pon de 
manifesto que o a nova lin-
guaxe de deseño de Seat fun-
ciona igual de ben nun de-
portivo utilitario coma nun 
deportivo compacto”.
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Volkswagen presentou 
a súa nova creación no Sa-
lón do Automóbil de Xene-
bra (do 3 ao 13 de marzo), 
falamos do monovolume 
compacto con motor eléc-
trico: o Bulli. 

A experiencia da casa 
xermana no que se refi-
re a monovolumes é algo 
máis que probado, pois Vo-
lkswagen é responsable do 
nacemento deste tipo de 
vehículos. O primeiro VW 
Bus é do ano 1950, tamén 
coñecido como T1 (Trans-
porter 1) este modelo con-
verteríase nun verdadeiro 
mito sobre rodas. Arestora 
a marca lanza unha nova 
visión deste mesmo mode-
lo -o Bulli- que chega equi-
pado cun motor eléctrico, 
seis prazas e un sistema de 
infoentretemento contro-
lado por iPad. A todo isto 
-segundo apuntan os ale-

máns- engádeselle un ca-
rácter máis compacto e 
económico, sen esquecer 
que o novo Bulli ten cero 
emisións.

Este monovolume 
achegará un motor eléc-
trico cunha potencia de 
115 cv; alimentado a través 
dunha batería de litio-ión 
(cunha capacidade máxi-
ma de 40 kwh) que se re-
cargará en menos dunha 
hora nas chamadas electro-
lineiras. Cómpre salientar 
que o Bulli posúe unha au-
tonomía de até 300 quiló-
metros, acelera de 0 a 100 
km/h en só 11,5 segundos 
e  acada unha velocidade 
máxima de 140 km/h.

Alén do propulsor eléc-
trico, Volkswagen dará a 
posibilidade de motori-
zacións gasolina e diésel 
de inxección directa (1.0 e 
1.4).

Mitsubishi Motors Cor-
poration (MMC) levou até o 
Salón do Automóbil de Xe-
nebra -celebrado en Suíza 
do 3 ao 13 de marzo- o seu 
Concept Global Small, un ve-
hículo de tamaño compacto 
pertencente ao segmento 
B que quere responder ás 
necesidades dos diferentes 
mercados globais. 

Baixo a filosofía do mí-
nimo consumo e emisións, 
este proxecto aparece en 
escena baixo o nome de 
e-compact. A esencia des-
te “eco/compact” agóchase 
baixo a letra verde “e”que o 
define. Desvelamos as in-
tencións que a marca nipo-
na oculta: 

“E” de eficiencia, xa que 
acolle a 5 pasaxeiros e dis-
pón dun bo espazo de 
carga. “E” de enxeñe-
ría, pois a arquitectu-
ra deste Concept Glo-

bal Small foi concibida para 
o gusto de cada cliente. “E” 
de  medioambiente (environ-
ment), o novo modelo de Mit-
subishi é sinónimo de eco-
loxía: alixeiramento do peso, 
motores de 1.0 e 1.2 l, tecno-
loxía MIVEC, Auto Stop&Go, 
sistema de freos rexenerativo, 
boa aerodinámica, etc. 

“E” de vehículo 100 % 
eléctrico. “E” de economía 
grazas ao seu baixo custo 
de uso, condución e mante-
mento. “E” de deseño efec-
tivo ou práctico, estamos 
perante un coche urbano 
e tamén con capacidade 
abonda para viaxes longas. 
“E” de exportación, sendo 
o Global Small un vehícu-
lo creado para todo tipo de 
mercados. 

O Mitsubishi Concept 
Global Small comezará a 
producirse a comezos de 
2012.

Bulli, a lenda das cero emisións O concepto “e” de Mitsubishi

IBx,  
novos 
aires de 
Seat
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Citroën desvelou perante 
o público europeo o seu novo 
complemento automobilís-
tico para o glamour urbano 
na súa máis exclusiva expre-

sión. Trátase da Metropolis, 
un proxecto de limusina que 
se puido ver no Salón de Xe-
nebra e que responde en boa 
medida á forte demanda des-

te tipo de vehículos no merca-
do chinés, onde precisamen-
te foi concibido o prototipo. 
Máis polo miúdo na sede da 
casa francesa en Xangai, onde 
reside o equipo de deseño in-
ternacional da empresa. 

O novo modelo, a par-
te dos elementos de deseño 
vangardista que pon en xogo, 
inclúe tecnoloxías de alta in-
novación, como por exem-
plo a suspensión Hidractiva 
e a cadea de tracción híbri-
da plug-in. O exterior, cuber-
to con cor pearl silk (suave 
tonalidade que vai mudan-
do segundo a luz) presenta 
un perfil de tres corpos cun-
has medidas de envergadu-
ra (5,30m x 2m x 1,40m) que 
segundo fixo saber Citroën 

en Xenebra son un reflexo da 
ambición e das dimensións 
do país no que se insire. A fei-
tura desta limusina é unha 
mestura sutil de superficies 
lisas con outras máis tensas. 
Cómpre salientar, entre outras 
cousas, a decoración cromada 
das xanelas laterais, na zona 
superior, o que permite estirar 
a cabina e resgardar a privaci-
dade dos pasaxeiros. O frontal 
da Metropolis inclúe unha ca-
landra tipo papaventos e óp-
ticas afiadas, incorporándose 
na traseira unha xanela cón-
cava que combina o seu perfil 
cun alerón. O deseño interior 
está inspirado nos instrumen-
tos chineses de corda, símbo-
lo da educación e do alto co-
ñecemento.

Fiat estivo no Salón do 
Automóbil de Xenebra (3-
13 de marzo) para descu-
brir a imaxe do seu novo 500 
Coupé Zagato, un concept 
car inspirado no seu prede-
cesor homónimo realizado 
nos anos 50. 

Falamos xa dun cupé que 
propón a clásica fórmula de 
asentos “2+2” e que conser-
va as dimensións do modelo 
orixinal (355 cm de longo, 163 
cm de ancho, 149 cm de alto e 
un paso de rodas de 230 cm). 
Este compacto -dotado dun 
propulsor turbo TwinAir 105 
cv- alístase á filosofía do bo 
comportamento e da redu-
ción de consumo e emisións 
(95 g/km). 

O estilo segue a ser un as-
pecto moi importante para a 
marca italiana, así o amosa a 
cor elixida para a carrozaría, 

un amarelo pop que subliña 
a feitura do coche. No interior 
segue presente a preocupa-
ción estética: asentos a rom-
bos combinados con pel de 
veludo amarelo e coiro na-
tural negro para os bordos, 
volante revestido en pel con 
costuras do mesmo amarelo, 
cadro de mandos con detalles 
cromados, etc. Desde fóra o 
500 Coupé Zagato conta con 
elementos cromados, lamias 
de aliaxe de 17 polgadas de 
chrome shadow, 4 discos de 
freo perforados...

Por último, salientamos 
o my-port, un práctico porto 
multimedia situado no cadro 
de instrumentos que permite 
conectarse a través dun smar-
tphone de última xeración.   

Outra das novidades que 
se deixaron ver no Salón Inter-
nacional do Automóbil de Xe-
nebra (3-13 marzo) foi o Alfa 
Romeo 4C Concept, un “super-
coche” compacto que recolle 
a natureza dos deportivos da 
marca italiana: prestacións, es-
tilo, perfección técnica, segu-
ridade e pracer de condución. 
Baixo a clásica receita do cupé 
de propulsión traseira de dúas 
prazas, motor en posición cen-
tral, 4 metros de longo e un 
paso inferior de 2,4 metros, o 
Alfa Romeo 4C Concept é crea-
do a partir da bagaxe adquirida 
co Romeo 8C Competizione e o 
8C Spider.

Cómpre subliñar que este 
modelo segue a liña do peso 
contido a través do emprego 
de fibra de carbono e alumi-
nio co gallo de garantir axi-
lidade cunha relación peso-

potencia inferior a 4 kg/cv, 
sendo o resultado final unha 
redución e contención do 
peso por debaixo dos 850 kg.   

A sigla “4C Concept” res-
ponde ao pracer da condu-
ción deportiva que só pode 
estar detrás do motor 4 cilin-
dros 1750 turbo inxección di-
recta gasolina de 200 cv, con 
dobre variador de fase conti-
nuo, turbocompresor, siste-
ma de control Scavenging e 
cambio automático Alfa TCT 
con dobre embrague en seco. 
Engadir que o Alfa Romeo 4C 
podería superar os 250 km/h 
de velocidade máxima (no 
caso de que fose posible) e é 
quen de acelerar de 0 a 100 
km/h en menos de 5 segun-
dos.

O Alfa Romeo 4C Concept 
chegará aos concesionarios 
ao longo do vindeiro 2012.

Fiat 500 
Zagato, agora 

Coupé

Alfa Romeo 4C Concept, 
natureza deportiva

Citroën 
impacta co 

seu prototipo 
de limusina
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Saab dá un paso avan-
te no que a creación se refire 
e amosa o seu novo modelo, 
o PhoeniX Concept. Basea-
do nunha nova arquitectura 
que servirá de alicerce á vin-
deira xeración do Saab 9-3, 

o PhoeniX conta cun dese-
ño aeroemocional, froito da 
orixe aerodinámica da marca 
sueca e da paixón pola inno-
vación que deixaba ver o pri-
meiro coche Saab, o senlleiro 
Ursaab. 

A forma do PhoeniX fai 
que pensemos na feitura dun-
ha bágoa, un metal líquido 
que cae e unha abraiante ca-
bina inspirada nun inverna-
doiro envolvente. Como cu-
riosidade, hai que falar das  
portas deste Saab, que se 
abren como ás dunha bolbo-
reta, permitindo un cómo-
do acceso ao interior deste 
2+2 prazas. Asemade, hai que 
mencionar unha novidade 
mundial: o sistema de infor-
mación, lecer e comunicación 
IQon de Saab.  

En canto a motor, o 
PhoeniX conta cun eixo traseiro 
de propulsión eléctrica axusta-

do a unha motorización gaso-
lina 1.6 litros de 200 cv, dando 
como resultado un sistema hí-
brido de tracción integral que 
contribúe á redución de consu-
mo de combustible e emisións. 
Engadir que o motor -asociado 
a unha caixa manual de 6 velo-
cidades- está apoiado no siste-
ma Saab eXWD, que se com-
pón dunha unidade traseira 
que dá acubillo a un motor/xe-
rador eléctrico de 34 cv alimen-
tado por un pequeno paquete 
de baterías. Informar que a frea-
da rexenerativa coa que conta 
o PhoeniX é empregada para 
manter a carga das ditas bate-
rías.
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■ A. MAnUel lISTe | FoTos

A finais do mes de febrei-
ro celebrábase no Recinto 
Feiral de Amio (Santiago de 
Compostela) o acto público 
de presentación do Campio-
nato Galego de Motos Clá-
sicas 2011, tendo como mar-
co e pano de fondo o I Salón 
do Vehículo Clásico e de Épo-
ca de Galicia.

O acto contou coa partici-
pación de Agustín Abalde Gre-
la (piloto do Motoclub Com-
postela) e Alberto Fandiño 
(Alberni Eventos Deportivos), 

os cales explicaron a grandes 
trazos o que será o campiona-
to e as súas características prin-
cipais. O Campionato Galego 
de Motos Clásicas 2011 ten 
un dobre obxectivo: recuperar 
motocicletas clásicas en des-
uso e retomar o antigo Cam-
pionato Galego de Vespas e 
Lambrettas Clásicas, desapa-
recido hai anos. Amais de ser 
un evento de primeira orde, o 
fin primordial do campionato 
é o de ter un punto de encon-
tro e reunir aos amantes das 
motocicletas clásicas.  

Cómpre informar que, 
a xeito de antesala ao Cam-
pionato Galego de Clásicas 
se disputará a III Edición das 
6 Horas de Resistencia en 
Scooters Clásicas. Será o 28 
de maio no Circuíto de Velo-
cidade de Forcarei. Dicir que 
esta proba de resistencia 
non puntuará para o Trofeo. 
Como novidade este ano, a 
Federación Galega de Moto-
ciclismo abre a participación 
a pilotos de outras comuni-
dades autónomas, que po-
derán puntuar nas carreiras 

pero non no cómputo xeral 
do Campionato Galego de 
Clásicas.

caleNdario:
❱ 5 xuño. 

Circuíto de Forcarei.
❱ 26 xuño. 

Circuíto de Forcarei.
❱ 17 xullo. 

Circuíto de Forcarei.
❱ 10 setembro. 

Circuíto de A Pastoriza.
❱ 9 outubro. 

Circuíto de Porriño.

Presentación do Campionato Galego de motos clásicas 2011

PhoeniX Concept: o futuro de Saab
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audi viaxou até Xenebra 
para presentar no Salón 
internacional do automó-
bil da cidade suíza ao seu 
concept car, o audi a3. 

Do 3 ao 13 de marzo 
deixábase ver o bosquexo 
do que será o futuro suce-
sor do A3: unha berlina tres 

volumes e catro prazas, cun 
motor cinco cilindros turboa-
limentado e 408 cv de po-
tencia. Engadir que a dita po-
tencia é distribuída ás catro 
rodas grazas á transmisión S 
Tronic de sete velocidades, 
axudándose do sistema de 
tracción permanente quat-
tro. 

A marca dos catro aros 
traballou arreo no deseño 
deste concepto chamado A3. 
Cunha lonxitude de 4,44 me-
tros, unha anchura de 1,84 
metros e só 1,39 metros de 
altura, o A3 amosa elemen-
tos a subliñar como a grella 
singleframe con novos gru-
pos ópticos e tecnoloxía LED 
de última xeración, a baixa 
caída do teito, a reducida al-
tura do alicerce C e a esencia 
de cupé que predomina en 
todo o modelo.

O concepto A3 no 
Salón de Xenebra

❱❱ land rover presentou no Salón de 
Xenebra o Range_e, primeiro to-
doterreo do mundo con tecnoloxía 
híbrida diésel e enchufable, que 
pode funcionar como coche eléc-
trico puro. A comercialización está 
prevista para o ano 2013.

❱❱ a comisión europea abriu unha 
consulta para identificar os principais 
obstáculos á hora de rexistrar un co-
che comprado e matriculado noutro 
país europeo, de cara a adoptar medi-
das para axilizar o proceso, cualificado 
de “pesadelo burocrático” polo execu-
tivo comunitario.

BreVeS
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A piques de chegar o ASX 
(SUV compacto) ao seu pri-
meiro aniversario en Europa, 

Mitsubishi vén de facer re-
conto dos seus logros en se-
guridade ao longo deste bre-

ve pero frutífero tempo de 
vida. Entre estes feitos cóm-
pre salientar a súa participa-
ción nas probas de choque 
EuroNCAP, nas que o modelo 
de Mitsubishi obtivo cinco es-
trelas baixo o novo protocolo. 
A excelente nota obtida nas 
probas de seguridade débese 
-informa Mitsubishi- a unha 
ampla serie de elementos 
postos en xogo, como a opti-
mización da feitura dianteira-
lateral para mellorar a absor-
ción da enerxía ou a inclusión 
dunha estrutura de resisten-
cia que cingue os traveseiros 
dianteiros coa cruz central do 
cadro de mandos e os trave-
seiros baixos, co gallo de di-
sipar a enerxía xerada nunha 
colisión frontal. 

Asemade, cómpre subli-
ñar un bastidor con reforzos 
de cinto, incluíndo soldaduras 
conxuntas nos laterais, o que 
incrementa a eficacia para a 
absorción de enerxía nun cho-
que frontal, traseiro e lateral. A 
isto hai que engadir o empre-
go de aceiro de alta resistencia 
en toda a estrutura do vehícu-
lo, o que contribúe a reducir o 
peso e asegurar a rixidez. Todo 
isto forma parte da tecnoloxía 
RISE exclusiva da casa (Reinfor-
ced Impact Safety Evolution). Por 
certo, que o ASX tamén obti-
vo bos resultados no aparta-
do de seguridade para peóns, 
cousa que garantiron elemen-
tos como o deseño do capó 
con saliente duplo ou as aletas 
dianteiras de polímero.

Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela

Tfno.: 981 561 740
981 562 001

Fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

12 Sprint Motor >> Novas

Fiat, coa colaboración do 
seu concesionario oficial Brea-
car, presentou en Santiago ao 
equipo galego que participou 
na aventura solidaria Panda 
Raid. O equipo, formado por 
Kiko Rojo e Jose Luís Ordóñez 
-ámbolos dous activistas do 
proxecto “África: un neno, un 
lapis”- atravesou Marrocos 
durante 8 días ao volante dun 
Panda Sisley 4x4 1000 Fire do 
ano 1991. A finalidade solida-
ria é escolarizar ao maior nú-
mero posible de nenos grazas 
á doazón de material escolar 
nas aldeas polas que transco-
rre a proba. 

O Panda Raid é unha tra-
vesía cuxo obxectivo foi cu-
brir un itinerario de 8 días (do 
4 ao 12 de marzo) dividido 
en etapas diarias que perco-
rren Marrocos de norte a sur. 
O punto de partida foi Madrid 
e a ruta, atada a un quilome-

traxe e a diferentes controis 
de paso, estivo marcada por 
unha boa organización. A úni-
ca exclusividade que se esixe 
para poder formar parte deste 
proxecto é que debe realizar-
se a bordo dun Panda.  

Asemade, o propósito do 
Panda Raid non só é achegar 
unha experiencia única aos 
participantes, senón tamén é 
un xeito de colaborar no des-
envolvemento escolar do país 
africano. Para isto, cada equipo 
participante achegará -no seu 
propio vehículo- desde 15 qui-
logramos de material escolar co 
gallo de doalo grazas á colabo-
ración cunha asociación local.

“África: un neno, un lapis” 
é a iniciativa na que participa-
ron Kiko e Jose Luís, apoiados 
por Breacar. A devandita pro-
posta nace en 2008 coa inten-
ción de achegar un gran de area 
no desenvolvemento dos cati-

vos africanos máis desfavoreci-
dos. Ano tras ano, desde a súa 
fundación viaxan a este aban-
donado continente transpor-
tando todo tipo de material es-
colar, medicinas, roupa, etc, que 
se entregan aos nenos, colabo-
rando deste xeito na creación 

dun futuro máis prometedor 
para os mesmos. 

Neste caso, o equipo gale-
go decidiu participar no Panda 
Raid co fin de combinar as súas 
metas e poder ofrecer aos me-
niños marroquís a oportunida-
de de recibir unha educación 
acorde ás súas necesidades.  

Mitsubishi ASX, cinco 
estrelas en seguridade

Un equipo galego de 
Breacar no Panda Raid
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

■ XURXO SOBRInO | TexTo e FoTos

A primeira impresión que 
tivemos nada máis recoller o 
Volkswagen Jetta no conce-
sionario oficial da marca en 
Santiago, Brea Hervés, foi 
pensar que se equivocaron 
e que realmente nos esta-
ban entregando un Passat. 
Lateralmente a silueta en-
gana. Isto quedou ratificado 
por dous transeúntes en ple-
no centro da cidade, cando 
un lle dixo ao outro “Mira o 
novo Passat”.

Desta volta o fabrican-
te alemán fixo un automó-
bil de tres volumes partindo 
practicamente dunha folla 
en branco. O deseño así nolo 
amosa, un vehículo cunha 
liña de trazo continuo. Atrás 
quedan aqueles apaños de 
engadirlle un terceiro volu-
me a un Golf e así inventarse 
un familiar. A súa dimensión, 
4,64 metros de lonxitude, 
achégao máis ao Passat ca 
ao Golf. O deseñador Wal-
ter da Silva propúxose facer 
un coche con personalidade 
propia, e conseguiuno.

A nosa toma de con-
tacto foi co Jetta 1.6 
TDI de 105 cabalos con 
cambio manual de 5 ve-
locidades, co paquete 
BlueMotion Technolo-
gy, que, ademais do sis-
tema Start/Stop inclúe 
o sistema de recupera-
ción de enerxía en fases 
de desaceleración. Na 
estrada o Jetta mostra 
un bo comportamento. 
Ten un motor turbodié-
sel cunha boa resposta 
e un consumo óptimo. 
Este propulsor vai estu-
pendamente sobre as 
1.900 revolucións e che-
ga a ter un consumo in-
ferior a 4,8 litros aos 100 
quilómetros. O vehícu-
lo posúe unhas suspen-
sións cómodas pero á vez 
firmes, para o noso gus-
to un pouco duras, que 
fan que o paso por cur-
vas entrelazadas sexa co-
rrecto. A colaboración da 
dirección (electromecá-
nica) é importante para 
guiar con precisión o tren 
dianteiro. O resultado de 
todo o conxunto, que é 
moi bo, é increménta-
se grazas á redución de 
peso que o fabricante 
alemán lle fixo ao Jetta, 
50 quilos menos ca o seu 
antecesor.

O Volkswagen Jetta 
1.6 TDI parte dun pre-
zo de 22.300 euros para 
a versión Advance con 
cambio manual.

Contacto e prezoVolkswagen Jetta

Un familiar con personalidade

O seu bo aspecto ex-
terior ten continuidade ao 
entrar no vehículo. Os ma-
teriais son de calidade e os 
acabados máis ca correctos. 
Pola contra, o fabricante ale-
mán segue sen arriscar en 
canto a deseño. Tanto os re-
loxos coma o                 son bas-
tante “clásicos”. Rapidamen-
te nos adaptamos ao posto 
de condución. Os axustes do 
volante e do asento facilitan 
que o piloto encontre unha 
posición cómoda en pouco 
tempo. Os mandos son facil-
mente recoñecibles para os 
que estean afeitos aos vehí-
culos do grupo alemán. De 

todas as formas, aínda sen 
estarmos acostumados a 
esta estrutura de comandos, 
a adaptación a eles é sinxela 
e rápida.

No maleteiro atopamos 
igualmente unha boa ca-
pacidade de carga, 510 li-
tros, e unhas formas moi 
aproveitables. Os respaldos 
posteriores abátense doa-
damente e por separado a 
través duns tiradores situa-
dos na zona de equipaxes, 
e no centro hai unha trapela 
que permite transportar vul-
tos longos, como uns esquís, 
mantendo os asentos na súa 
posición.

Interior e maleteiro
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Feitura
Cunhas medidas de: 4,27 m de longo, 

1,81 m de ancho e 1,53 m de alto, o DS4 
inscríbese dentro da categoría dos com-
pactos, iso si, de catro portas. Estamos 
perante un cupé sobreelevado no que 
tamén ten cabida o “espazo”, conta cun 
maleteiro de máis de 370 litros de volu-
me e un enxeñoso mecanismo de acceso 
ás prazas traseiras xa que achega unhas 
portas integradas na súa liña de tal xeito 
que só se apreciarán ao activarmos os ti-
radores incorporados no seu marco. 

Dende o punto de vista estético, sa-
lientamos: os chevróns na grella, o logo 
DS no capó, as anchas rodas (19 polga-
das), a moldura cromada do paracho-
ques ou as guías luminosas horizontais 
nas luces traseiras.

motores
En canto a motores, o Citroën DS4 

achegará a opción de escoller entre: 
dous propulsores diésel Euro V con fil-
tro de partículas -o HDi 110 (dispoñi-
ble na versión e-HDi) e o HDi 160- ou 

as tres motorizacións de gasolina Euro 
V -VTi 120, THP 155 e THP 200- en co-
operación con BMW. Engadir que todos 
os motores posuirán caixas de cambios 
de 6 velocidades, manuais ou manuais 
pilotadas.

carácter ecolóxico
O DS4 leva consigo a tecnoloxía 

micro-híbrida e-HDi asociada ao mo-
tor HDi de 110 cv. Trátase dunha com-
binación de varios procedementos: 
propulsor HDi + sistema Stop&Start 

Citroën DS4, a estirpe continúa
A casa francesa presentou no Salón de Xenebra ao segundo membro da gama DS

■ SOnIA PenA | TexTo

■ CITROËn PReSS | FoTos

CItRoën AmoSou no SAlón Suízo do AutomóbIl dE XEnEbRA (do 3 Ao 13 dE 
mARzo), o últImo CHAnzo dA lIñA dS. CómpRE dICIR quE EStE dS4 XA SE fIXo Co 
RECoñECEmEnto do públICo, poIS o pASAdo 27 dE XAnEIRo ERA ElIXIdo “CoCHE 
máIS fERmoSo do Ano” poR IntERnAutAS dE 62 pAíSES, o gAlARdón ERA EntRE-
gAdo no 26º fEStIvAl IntERnACIonAl do AutomóbIl. fAlAmoS poIS do dS4, un 
modElo quE ConXugA o dEpoRtIvo dun Cupé CoA ComodIdAdE dunHA bERlInA.
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+ alternador reversible de 2ª xeración 
+ mecanismo de xestión electrónica 
do alternador + caixa de cambios ma-
nual pilotada con relacións optimiza-
das. Esta novidade reduce até un 15% 
o consumo e as emisións de CO2 dos 
motores HDi en ciclo urbano. Asema-
de, hai que informar que este mode-
lo contribúe a reducir o impacto eco-
lóxico grazas ao uso de “materiais 
verdes” (de orixe natural ou recicla-
do) e ao seu propio proceso de fabri-
cación.

Seguridade
A marca gala quere garantir a segu-

ridade dos pasaxeiros, para iso o DS4 
equipa: mecanismo Citroën eTouch 
(chamadas de urxencia e asistencia lo-
calizada), faros antinéboa con función 
“cornering light”, sistema de vixilancia 
do ángulo morto, regulador/limitador 
de velocidade programable, disposi-
tivos de control de freada, asistencia 
(control de tracción intelixente) e man-
temento da traxectoria (ABS, ESP), en-
tre outros elementos.

Citroën DS4, a estirpe continúa

A marca francesa non pensa só 
no deseño e nas prestacións, que-
re converter ao DS4 nun vehículo 
completo de cara aos ocupantes. 
Esta arela é solucionada coa Créati-
ve Technologie, un equipamento de 
primeira clase que inclúe: asentos 
dianteiros con función de masaxe, 
reaxuste lumbar eléctrico, sistema 
de audio con 4 gamas de sons po-
lifónicos personalizables, 3 niveis de 
intensidade de climatización e un 
abano de cores (do branco ao azul) 
para o cadro de instrumentos. Estes 
e outros equipamentos farán a con-
dución máis cómoda e agradable.

Créative Technologie

citroën sigue evolucionando a gama dS mimando ao máximo todos os detalles

este modelo conta cun maleteiro de máis de 370 litros de volume
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falamos do Renault Latitude, a exposición é 
sinxela pero non exenta dun profundo traballo. 

Estamos perante un coche que está por enri-
ba do laguna, que vén a ocupar o sitio do vel 
Satis e que achega moita comodidade, moito 

espazo, boas prestacións e a calidade á que 
Renault nos ten xa afeitos. neste caso, a obra 
do arquitecto americano peter Eisenman -a 

Cidade da Cultura- si-
tuada no monte gaiás 
(Santiago de Compos-

tela) foi o escenario perfecto para amosar un 
automóbil que nos abraiou, sobre todo, pola 

súa comodidade de marcha. o impresionante 
e inacabado conxunto arquitectónico -que 

contribuirá a responder os desafíos da socieda-
de da información e o coñecemento- foi inau-
gurado nunha data máxica: o 11 de xaneiro 

(11-1-11) e xa ten sido visitado por milleiros de 
persoas ansiosas por contemplar unha obra 
que marcará un punto máis de admiración 

pola capital de galicia.

Renault Latitude
Elegancia e comodidade

■ lUíS RIVeRO De AGUIlAR | TexTo

■ M. FeRnÁnDeZ ZAnCA | FoTos

É un coche 
que achega 

moita comodi-
dade e espazo 

abondo
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Vaiamos ao que nos ocu-

pa. A unidade probada, cedida 
polo concesionario Renault Ta-
lleres Caeiro de Santiago, per-
correu as estradas galegas antes 
de chegar á Cidade da Cultura, 
adaptándose sempre dun xeito 
fiel ás particularidades do cami-
ño, cun motor suave e silandei-
ro, un consumo razoable, boa 
visibilidade e engulindo quiló-
metros sen que o condutor e 
os seus acompañantes sentisen 
fatiga. E iso ten moito mérito, xa 
que o Latitude está feito para 
gozar da estrada e da paisaxe, e 
abofé que o consegue.

No exterior imponse xa des-
de a primeira ollada a súa pre-
senza de alto de gama e a súa 
personalidade por fóra 
e por 

dentro. Ben é certo que o seu 
deseño non é espectacular, 
pero podemos dicir que é acer-
tado e moi agradable, deixán-
dose sentir coma un coche alto 
de gama, cunhas medidas xe-
nerosas (mide 20 centímetros 
máis que o seu irmán menor o 
Laguna), cun bo acceso -tanto 
aos asentos dianteiros coma 
aos traseiros- e con sitio abondo 
para as pernas. O maleteiro, sen 
ser xigante, é bastante amplo, 
cunha capacidade de 477 litros. 
No caso de precisar meirande 
espazo para obxectos grandes, 
pódese deitar o respaldo 60/40 
e xa estará listo. Dicir que nos 
gustou de maneira espe-
cial a 

“tarxeta Renault mans libres”, 
unha tarxeta semellante á do 
caixeiro que se leva no peto. 
De querermos arrincar o coche, 
abonda con achegarse ao vehí-
culo, sentar e premer o botón 
Start, sen necesidade de intro-
ducir a dita tarxeta no lector. 
Pola súa banda,  o peche pro-
dúcese de xeito automático, só 
hai que afastarse do coche. Que 
comodidade, sen ter que andar 
sempre coas   chaves!

Máis comodidades aínda: 
dispostos no revestimento do 
asento do condutor atópanse 
cinco tubos pneumáticos que 
achegan catro tipos de masaxes 

(programados de manei-

ra continua ou aleatoria, cunha 
intensidade suave ou enérxi-
ca). Tamén, segundo a versión, 
achégase un ionizador que 
produce átomos de hidróxe-
no activo e ións negativos de 
osíxeno. Conforme sexa a fun-
ción escollida, o sistema sanea o 
habitáculo, diminúe as tensións 
e reduce os riscos de dor de ca-
beza relacionados coa contami-
nación. Asemade, pódese optar 
por un difusor de perfume con 
varios arrecendos e distintas in-
tensidades do mesmo.
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O Latitude mide 4.897 metros de longo e 1.832 metros de ancho 
sen retrovisores (se os abrimos ponse en 2.072 m). Engadir que o es-
pazo para as pernas no asento traseiro é de 25,3 centímetros, máis 
que abondo. En canto ao maleteiro, non haberá problema para car-
gar os paquetes, xa que a altura de apertura traseira sitúase en 36,4 
centímetros. Así, o maleteiro -como xa comentamos- sen ser abraian-
te é ben amplo e ten unha lonxitude de carga de pouco máis dun 
metro. Os asentos son cómodos e suxeitan ben o corpo. 

O Latitude danos unha condución tranquila, déixase levar sua-
vemente, non abanea e responde aos nosos requirimentos con 
eficacia. Que máis se pode pedir?

Dimensións

No apartado mecánico, o motor V6 dCi é áxil e 
potente, presenta un par xeneroso, dispoñible des-
de os réximes máis baixos. É silandeiro e permite go-
zar da estrada e dunha comodidade de condución 
exquisita.

A caixa manual de serie -de seis velocidade- 
axúdanos a aforrar combustible, establecendo o 
consumo medio en 5,3 litros cada 100 quilómetros 
no caso do propulsor diésel dCi de 150 cv; 5,5 litros 
para a motorización de 170 cv e 7,9 litros para o mo-
tor gasolina de 140 cv. 

Motorización
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O Latitude preséntase 
en tres acabados: Expres-
sion, Privilege e Initiale.

O Expression -ben com-
pleto- conta con ABS, sis-
tema de asistencia á frea-
da de emerxencia, airbags 
frontais e laterais (de tórax, 
pelve e cortina), control di-
námico de estabilidade, re-
gulador/limitador de ve-
locidade, roda de reposto 
tamaño normal, faros tra-
seiros Led, lamias de aliaxe 
de 16 polgadas, volante de 
coiro, climatizador bi-zo-
na, eleva xanelas eléctricos 
dianteiros e traseiros, radio 
CD MP3, telefonía mans li-
bres Bluetooth e tomas USB, 
sensor de chuvia, prendido 
automático de faros e retro-
visores exteriores con regu-
lación eléctrica.

O acabado Privilege en-
gade, amais: lamias de 17 
polgadas, paso de porta de 
aluminio, freo de parking 

asistido, radar de proximida-
de traseiro, navegador Car-
minat TomTom con joystick 
na consola central e faros 
elípticos bi-Xenón direccio-
nais con lavafaros.

Por último, ao acabado 
Initiale hai que engadirlle: 
sistema de control de pre-
sión de pneumáticos, lamias 
de aliaxe de 18 polgadas, 
pintura metalizada, tapiza-
ría de coiro, asentos diantei-
ros eléctricos (con calefac-
ción e función de masaxe), 
climatizador tri-zona, difu-
sor de perfume, ionizador 
Samsung, radar de proximi-
dade dianteiro e traseiro, cá-
mara traseira, cargador de 6 
CD, Carminat DVD Bluetooth 
con recoñecemento por voz 
e retrovisores exteriores con 
regulación eléctrica e me-
morización.

Segundo versións, pode-
ranse adquirir os packs: Zen, 
Techo e Technology.

Acabados

Prezos A salientar

Gasolina
Latitude Expression 2.0 16v 140 eco2 4p 23.815 €

Diesel
Latitude Expression 2.0 dCi 150 eco2 4p 27.315 €

Latitude Privilege 2.0 dCi 175 4p 30.600 €
Latitude Privilege 2.0 dCi 175 Auto 4p 31.315 €

Latitude Initiale 3.0 V6 dCi 240 Auto 4p 39.415 €

O Renault Latitude ató-
pase xa á venda en todos os 
concesionarios da rede Ren-
ault de Galicia cos seguintes 
prezos: 

❱ Amplitude
❱ Comodidade
❱ Motor
❱ Calidade

a caixa manual de serie, de 
seis velocidades, axúdanos 

a aforrar combustible

o maleteiro, sen ser xigante, é bastante amplo, cunha capacidade de 477 litros
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O mantemento do noso vehículo a exame
Coches.net elabora unha enquisa co gallo de coñecer os hábitos dos condutores con respecto ao seu vehículo
Nesta reportaxe desve-
laremos os resultados 

obtidos da análise feita 
por Coches.net. As pre-
guntas son varias: baixo 
que criterio escollen os 
condutores o taller ao 

que levar o seu vehícu-
lo? Con que frecuencia 

revisan o seu coche? 
Consideran esaxerado 
o prezo das ditas revi-
sións mecánicas? Cal é 
a opción elixida á hora 
de lavar o seu coche? 
De seguida daremos 
reposta a estas cues-

tións, servíndonos das 
conclusións tiradas 

da sondaxe feita por 
Coches.net.

En relación á frecuencia 
das revisións mecánicas, o 
83,03% dos enquisados de-
clarou levar o coche pun-
tualmente ao taller seguin-
do as recomendacións do 
fabricante, mentres que un 
10,7% afirmou facelo pero 
só cando lle ía ben, sen ter 
en conta as recomenda-

cións da marca. Por último, 
un 6% admitiu acudir ao ta-
ller só no caso de avaría.

Entre aqueles que levan 
o seu vehículo ao taller de 
xeito esporádico, o 42,08% 
faino por  razóns económi-
cas, o 29,65% considera que 
non é preciso facer todas as 
revisións periódicas ao ve-

hículo e un 9,81% di que 
non ten tempo.

Alén disto, a crise fixo 
variar a frecuencia das ins-
peccións do coche a un 
20% dos entrevistados. 
Destes, o 10,86% afirmou 
ter espaciado as revisións 
periódicas recomenda-
das polo seu fabricante, o 

5,13% só o leva ao taller 
cando ten unha avaría e un 
3,22% só lle fai a revisión 
da ITV. Aínda así, o 79,28% 
comunicou non ter variado 
os seus hábitos por mor da 
crise, por consideralo algo 
fundamental de cara ao bo 
mantemento do vehículo e 
de cara á seguridade.

Ante a cuestión de se 
se ten coñecemento de 
que lavar o coche na vía 
pública é ilegal e supón 
unha multa que pode va-
riar segundo o municipio, 
o 83,31% do total de en-
trevistados amosou co-
ñecer esta normativa e 
case un 17% recoñeceu 
ignorala. Por idades, os 
resultados deixan ver que 
os máis maiores coñecen 
esta prohibición, o 90% 
dos maiores de 45 anos 
afirmou coñecela, men-
tres que 1 de cada 4 me-
nores de 35 anos decla-
rou non coñecela.

A revisión mecánica: obriga ou alternativa?

Sobre talleres non hai nada escrito
■ ReDACCIón

Con respecto ao asunto 
da escolla de taller, o exa-
me realizado por Coches.
net deu como resultado 
que o 83% dos condutores 
españois é sempre fiel ao 
mesmo taller e que só un 
10% elixe o taller en fun-
ción do prezo.

En canto ao tipo de ta-
ller no que se realizan as re-
visións, a mostra -de máis de 
7.600 enquisados- atópase to-
talmente dividida: un 50% es-
colle o taller multimarca e o 
outro 50% o oficial. Os datos 

tamén revelan que son os me-
nores de 25 anos os que máis 
acoden a talleres multimarca 
(un 62%), mentres que o 55% 
dos maiores de 36 anos optan 
polos talleres oficiais.

En termos xerais, o mo-
tivo da elección do tipo de 
taller débese en maior me-
dida á confianza (65,32%), 
seguido do prezo (11,15%) 
e do mantemento da ga-
rantía do vehículo (10,04%).

Porén, estes datos va-
rían de maneira lixeira se-
gundo o tipo de taller: para 
aqueles que van a un taller 

oficial, a confianza é o prin-
cipal motivo (68,40%), se-
guida do feito de non per-
der a garantía (19,08%) e da 
proximidade (6,10%); men-
tres que o prezo apenas se 
contempla como motivo 
(0,90%). No caso de quen se 
dirixe a talleres multimarca, 
a confianza mantense como 
motivo principal da escolla 
(62,20%), seguida do prezo 
(22,10%) e da proximidade 
(8,80%). Dicir que estes últi-
mos case non consideran a 
garantía do vehículo como 
motivo (0,30%).

Podo lavalo na rúa?

20 Sprint Motor >> Talleres
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O mantemento do noso vehículo a exame
Coches.net elabora unha enquisa co gallo de coñecer os hábitos dos condutores con respecto ao seu vehículo

Á pregunta de como 
lava cadaquén o seu vehí-
culo, os datos amosan que 
a parte exterior do coche 
se limpa con máis frecuen-
cia que a interior (aínda 
que a diferenza é mínima). 
Neste senso, o 43,22% dos 
condutores limpan o exte-
rior do vehículo unha vez 
ao mes, seguido de quen 
o fai unha vez á semana 
(31,55%), e cada tres me-
ses (10,80%). Mentres que, 
respecto á limpeza do inte-
rior do vehículo, un 41,49% 
faino unha vez ao mes, un 
21,40% unha vez á semana 
e o 17,77% cada tres meses.

En canto ao lugar onde 
se adoita lavar o vehículo, os 
datos tamén varían en fun-
ción de se se trata do interior 
ou do exterior do mesmo. 
Para a parte de fóra do co-
che, un 40,28% prefire o au-
toservizo, un 25,63% o túnel 
de lavado, un 23,26% lávao 
el mesmo nun espazo par-
ticular e o 8,87% lévao a un 
servizo de limpeza. Só un 2% 
afirmou lavar o seu coche na 
rúa.

Se nos referimos á limpe-
za do interior do vehículo, o 
45,04% afirma lavalo el mes-
mo nun espazo particular, o 
32,57% faino no autoservizo 
de lavado e un 16,11% di que 

o leva a un servizo de limpe-
za. A vía pública é elixida 
polo 3,58% dos enquisados.

Malia que os datos reco-
llidos amosan que os usua-
rios limpan o interior do seu 
coche con menor frecuencia 
que o exterior, cando o fan, 
dedícanlle máis tempo; así, 
o 38,70% dedícalle entre 15 
e 30 minutos, o 34,68% en-
tre media hora e unha hora 
e o 15,11% máis dunha hora. 
Aqueles que lle dedican me-
nos de 15 minutos só supo-
ñen un 11,56% do total dos 
enquisados.

En referencia á limpe-
za do interior do coche, o 
34,87% emprega unha me-
dia hora (de entre 15 e 30 mi-
nutos), seguido do 24,15% 
que inviste entre media hora 
e unha hora e de aqueles 
que lle dedican menos de 15 
minutos, un 29,81%.

Como conclusión, os 
máis novos son os máis pro-
clives a limpar o coche xa 
que o 40% afirma limpar o 
exterior unha vez á semana 
e o 30% o seu interior; amais 
dedícanlle máis tempo, o 
14% pasa máis dunha hora 
limpándoo por dentro e o 
19% máis dunha hora lim-
pándoo por fóra.

A xeito de anécdo-
ta, cómpre salientar que o 

tipo de lixo que máis amo-
la aos usuarios é a lama 
nas alfombras (30,85%), se-
guido do po no taboleiro 
(28,13%), o cheiro e a cinza 
do tabaco (14,54%) e os pa-
peis e envoltorios nos asen-
tos (13,16%).

O prezo das revisións

E ti, como limpas o teu coche?

De falarmos do prezo 
das revisións mecánicas, 
o 89% dos enquisados 
consideran que o custo 
é excesivo, aínda que un 
20,95% destes achan que 
é elevado, mais axeitado 
ao custo real. Só un 11,8% 
opinan que os prezos son 
correctos.

Respecto á cantidade 
anual de diñeiro investi-
da no mantemento do 
vehículo, 6 de cada 10 en-
trevistados declarou gas-
tar entre 100 e 500 euros 
anuais no seu coche e o 
30% afirmou dedicar ao 
mantemento do seu ve-
hículo máis de 500 euros. 
Só o 6% inviste menos de 
100 euros en mantemen-
to.

As conclusións do es-
tudo de Coche.net tamén 
amosan que o 81,61% 
dos usuarios entrevista-
dos afirma recibir sempre 
factura do taller pola revi-
sión realizada; en menor 
medida, un 11%, declara 
recibila só se a solicita e 
un 3,9% afirmou non reci-
bila nunca.

De entre os elemen-
tos do vehículo máis 
revisados salientan: o 
aceite (17,5%), os fil-
tros (16,5%), os freos 
(13,2%) e os pneumá-
ticos (12,3%). Pola con-
tra, o ventilador (3,6%) e 
o líquido de transmisión 
(6,8%) son os menos ti-
dos en conta á hora de 
revisar o vehículo.

En relación á revisión 
da ITV, un 22,08% dos 
enquisados afirma levar 
sempre o seu coche ao 
taller para unha inspec-
ción previa e o 26,22% 
admite non levalo nunca 
a un exame previo no ta-
ller antes de pasar a ITV.

❱❱ Nun momento complicado para 
as economías domésticas, Citroën 
quere axudar ás familias, lanzan-
do a campaña “Family Bonus”, cun 
desconto de 4.000 euros en toda 
a gama Picasso durante o mes de 
marzo. A gama Picasso está com-
posta por tres modelos: C3 Picasso, 
C4 Picasso e Grand C4 Picasso.

❱❱ Hertz corporation asinou con renault
unha carta de intencións co fin de 
enriquecer a súa oferta de aluguer 
de curta duración e o seu club de 
carsharing “Conectados por Hertz”. 
este programa consiste no aluguer 
de vehículos por curtos períodos de 
tempo, coa nova gama de vehículos 
eléctricos Renault en toda europa.

❱❱ catro de cada dez condutores españois
se despreocupa ante o posible roubo do 
seu coche, cando non contrata a cober-
tura dese risco na súa póliza de seguros. 
no noso país subtráense uns 300 vehícu-
los ao día, o que supón un total anual de 
entre 100.000 e 120.000.

❱❱ un grupo de empresas, lideradas pola 
valenciana GH electrotermia, e 
institucións públicas desenvolven 
unha estación de recarga ultrarrá-
pida que, segundo informaron os 
seus promotores, permite cargar un 
coche eléctrico “no tempo en que se 
toma un café”.

❱❱ Seat ten intención de realizar o seu 
desembarco comercial no mercado 
chinés durante o vindeiro ano, co lan-
zamento neste país dos seus modelos 
Ibiza e león. A presentación oficial da 
corporación en China producirase en 
abril durante a celebración do Salón 
do Automóbil de Xangai.

❱❱ dúas novas motorizacións de gasolina, 
desenvolvidas en colaboración co 
grupo xermano BMW, veñen am-
pliar a gama do Citroën C4, a VTi 95 
e a VTi 120 con cambio automático 
de 4 relacións.

❱❱ lexus lanzou o novo iS 250 coupé 
Cabrio, que incorpora melloras no 
seu deseño exterior e interior. O IS 
250 Coupé Cabrio parte dun prezo de 
54.955 para o acabado luxury, men-
tres que o acabado President con di-
ferentes paquetes opcionais é o máis 
caro da gama con 67.225 euros.

❱❱ Seat ten previsto lanzar este ano un 
novo modelo, que se situará no 
segmento “mini” e terá menor ta-
maño que o Ibiza. Os plans do gru-
po VW para reforzar a presenza das 
súas marcas no segmento “mini” 
non se circunscriben só a Seat, se-
nón que, baixo a mesma platafor-
ma, Skoda tamén lanzará este ano 
o seu propio automóbil.

BreVeS
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Vide Retro!

■ JUAn M. PÉReZ | TexTo

■ eMIlIO FRAGA e JUAn M. PÉReZ | FoTos

Emporiso, imos poñer 
algunhas obxeccións nesta 
pequena crónica pois “non 
todo vai ser fútbol”. En pri-
meiro lugar, o recinto de 
Amio foi feito para transac-
cións de animais, se o Con-
cello pretende botalos de alí 
para facer un lugar multiusos 
(outro?) debe acondicionalo 
a tal efecto pois, de seguro, 
nas vindeiras edicións unha 
soa nave con calefacción re-
sultará pouca cousa. Asema-
de, nunha fin de semana con 
fenómenos meteorolóxicos 
adversos, a porta de acceso 
non debería estar preto do 

Por fin! Logo de moitos anos e de desexos perdidos no camiño, tivo lugar en Composte-
la un evento sobre vehículos de época que merece o cualificativo de sobresaínte.

Dicir que foi unha empresa de fóra -concretamente de Vigo- con ampla experiencia en 
diferentes tipos de organizacións no eido do motor (Salón do Automóbil de Vigo, exhi-
bicións de Porto e Pontecesures), quen acadou o que numerosos seareiros da capital e 

do resto de Galiza non vían chegar.

Bugatti t 30 de 1928, fermoso!

Presentación en Área central polos señores losada, elvira e Hevia
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aparcamento? E fin deste 
apartado.

Como dicimos, Even-
tos del motor cos seus co-
ñecementos e contactos 
conseguiu unha primei-
ra edición de Retro Auto 
Galicia que sorprendeu 
aos máis escépticos pola 
exposición diversa e ben 
montada, augurando para 
ela un futuro moi moi inte-
resante.

Subliñamos, por riba 
de todo, a grande afluen-
cia de público: a mellor 
nova. Nin os prognósticos 
máis optimistas podían 
prever a cantidade de xen-
te que acudiu a esta “mag-
na” feira.

Con todo, non é que 
o valor das pezas expos-
tas fose excepcional, pero 
si o eran: a variedade de 
postos, pezas, memorabi-
lia, coches e motos á ven-
da de procedencia diversa. 
Este feito non debe deixar 
indiferente a ninguén, 
pois de certo esta exposi-
ción suporá un pulo para a 
afección do motor  en Ga-
liza. Un valor engadido, o 
intre que  estamos a vivir: 
semella que vai caer o ceo 
sobre nós.

Para rematar, só sa-
lientaremos algunhas 
xoias expostas no Retro 
Auto Galiza: o Bugatti T 
30 de 1928 -propieda-

de de Fernando Gómez 
Calviño- que só con ex-
poñelo, recibiu algunha 
oferta elevada para ven-
delo (sen intención do 
dono). Agardemos que 
non aconteza coma co 
seu coche anterior -un 
Amílcar GSS- vendido 
fóra de Galiza, coa per-
da que isto supón para o 
noso patrimonio. Un co-
che que nos gustou (e a 
quen non?) foi o Hispano 
Suíza Torpedo -da familia 
guardense Pereira- este 
si estaba á venda, face-
mos votos para que al-
gún galego leve a cabo 
un investimento provei-
toso para todos.

23Retro << Sprint Motor

Vide Retro!
Retro Auto Galicia 
en Compostela

Hispano Suíza torpedo á venda, unha oportunidade única

os “stands” dos restau-
radores galegos con 

pezas de gran traballo

BSa, unha rareza nas estradas galegas
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Coas mans 
no volante

Prontos para comezar a 
nosa andaina, partimos de 
Compostela . O noso itinerario 
terá un total de 217 quilóme-
tros, sen detérmonos o tem-
po estimado da viaxe sería de 
4 horas e 12 minutos, pero non 
é isto o que nos interesa, se-
nón todo o contrario: pararmos 
para gozar co que vaiamos ven-
do. O custo estimado de com-

bustible será de 34,34 euros, 
no caso dun vehículo diésel e 
36,03 euros para un gasolina. 
A nosa estrada principal será a 
AC-404. Daquela, damos paso 
ao noso itinerario.

Primeira parada: muros
(Punto B no Google maps)

A distancia de Compos-
tela a Muros é de 75,3 km. 
Tempo aproximado: 1 hora 
e 17 minutos.

Arrincamos de Santiago 
cara a Santa Comba (AC-404). 
Ao chegarmos a Sta. Com-
ba collemos a estrada AC-
400 que nos levará até Mu-
ros. Cómpre dicir que Muros 
é unha vila mariñeira que con-
serva os seus valores ambien-
tais que conviven coa grande 
riqueza monumental da súa 
zona vella, que deixa paso á 
arquitectura gótica dos seus 
palacios e templos, a anti-
ga Colexiata e o Santuario da 
Virxe do Camiño. Veremos ta-
mén nesta vila un exemplo 
da  perfecta preservación dun 
muíño de mareas, o do Pozo 
de Cachón. Muros foi declara-
da conxunto histórico-artísti-
co en 1970. Alén de todas es-
tas consideracións, esta vila é 
o lugar axeitado para pasear 
con tranquilidade.

Segunda parada:
lira (Punto c) 

Despedímonos de Muros e 
imos á procura de Lira, parro-
quia do concello de Carnota. 

Distancia Muros-Lira: 
12,2 km. Tempo: arredor de 
13 minutos. Partindo da es-
trada AC-550 chegaremos ao 
noso destino, sempre en boa 
compaña: á esquerda o mar 
e á dereita o Monte Pindo e 
a súa contorna. Pasaremos 
por Louro, que dá acubillo a 
monumentos e paraxes tan 
interesantes como o Con-
vento de San Francisco (des-
de onde parte un vía Crucis 
polo monte Calvario), a praia 
co nome da mesma parro-
quia (unha das máis fermo-

sas da nosa costa) e -á de-
reita do areal- o monte e a 
lagoa de Louro (Lugar de Im-
portancia Comunitaria), co 
seu faro construído en 1862. 

terceira parada: 
ca nota (Punto d)

Deixamos atrás Lira e Lo-
uro e dirixímonos a Carno-
ta. Distancia Lira-Carnota: 
4,5 km. Tempo: 7 minutos. 
Non abandonamos a estra-
da AC-550, principal rota de 
comunicación desta cos-
ta, que nos guiará dereitos 
até a nosa meta. Situado 
ao leste da serra de Outes, 
este concello marca a tran-
sición entre as rías Altas e as 
Baixas e -segundo apuntan 
algúns- trátase do derradei-
ro polo sur da Costa da Mor-
te. Cos seus case sete quiló-
metros, a praia de Carnota 
pasa por ser a máis longa 
de Galicia, sendo protexida 
pola Rede Natura 2000, xa 
que conta con dunas mó-
beis, semi-móbeis e fixas. 
Tamén cómpre citar a praia 
de máis sona entre os visi-
tantes -Boca do Río- punto 
onde desemboca o río Val-
debois. Asemade, atopare-
mos indicios do nacemen-
to de Carnota  (s. XVII) como 
son: as mámoas e os castros; 
porén, Carnota é coñecida 
polos seus hórreos ou ca-
baceiras que presumen de 
ser os máis grandes da nosa 
terra. Outro punto a descu-
brir é a igrexa barroca de 
Santa Comba ou a neoclási-
ca de San Mamede.

Cara a fin do mundo
Saímos de Compostela sorteando autovías cun destino fixado: a Costa da Morte

■ SOnIA PenA | TexTo

Continuamos coa nosa proposta da peaxe aberta e, 
nesta segunda entrega, propoñemos viaxar cara a 

zona sur da Costa da morte co gallo de visitar parte 
dos lugares máis senlleiros que agocha esta terra. 

Emporiso, non renunciamos á “norma” pola que se 
rexe este apartado: deixamos un oco na memoria 

eliminando o espazo ocupado polas autoestradas e 
autovías da nosa vida cotiá. mentalizados da inexis-
tencia (pasaxeira) das peaxes, arrincamos para ocu-
par o noso carril na estrada libre que nos levará cara 

o rumbo axeitado. Incidindo de novo no fermoso 
de percorrer en coche camiños que atravesan vilas 

e aldeas, pasaremos a rentes de praias e montes, 
ignorando as pontes de formigón e os portádegos. 
baleiramos o diñeiro solto que hai nos nosos petos 

para tomar un café a carón do mar e deixamos que 
o feito de circular a 120 km/h (agora 110 km/h) 

forme parte do esquecemento. porque como dicía o 
cineasta Angelopoulos: “a vida hai que saboreala de 

vagar, coma se do derradeiro capuccino se tratase”.

recanto do centro muros, fotografado por ruggero Poggianella

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627

SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

Nesta viaxe partiremos de Compostela para descubrir 
parte dos lugares que conforman a liña sur da Costa da 
Morte, veremos: Muros, Carnota,  Lira, o Pindo, Cee, Cor-
cubión e Fisterra.

• SPRINT 169.indd   24 17/03/11   0:29



25Peaxe aberta << Sprint Motor

cuarta parada: 
o Pindo (Punto e) 

Seguimos pola mesma es-
trada (AC-550) que nos levará 
de Carnota a O Pindo. Distan-
cia: 13,4 km. Tempo: 15 minu-
tos. Parroquia do concello de 
Carnota, O Pindo sitúase entre 
San Mamede e O Ézaro (conce-
llo de Dumbría) coñécese, so-
bre todo, polo monte que leva 
o seu mesmo nome cataloga-
do coma Lugar de Importancia 
Comunitaria e incluído dentro 
da Rede Natura 2000. 

O Monte Pindo é unha 
abraiante elevación de granito 
rosa cuxo cumio (chamado A 
Moa) chega aos 627 m, as len-
das denomínano o olimpo Cel-
ta, pola crenza de que as dei-
dades galegas tiñan nel a súa 
morada. Neste monte sacro ato-
páronse restos arqueolóxicos 
(petroglifos, restos dunha ermi-
da...) e cara á metade da subida 
aínda se poden apreciar partes 
do antigo castelo de San Xurxo 
(século X). O Monte Pindo é un 
lugar único debido á súa estra-
téxica situación, desde a cima 
podemos ver: a praia de Carno-
ta e a espectacular fervenza do 
Xallas no Ézaro, único lugar de 
Europa onde un río cae en fer-
venza sobre as augas do océa-

no. Subliñar que este marabillo-
so suceso só se pode ver unha 
vez ao mes, por mor do encora-
mento das augas do Xallas en 
Dumbría. 

Cómpre sinalar que existe 
unha iniciativa para declarar ao 
Monte Pindo como Parque Na-
tural, apoiada polos veciños da 
zona e polo colectivo ecoloxis-
ta ADEGA.

Quinta parada:
cee (Punto F)

Continuamos pola  AC-550. 
Distancia Pindo-Cee: 11,3 
km. Tempo: 14 minutos. Face-
mos unha parada en Cee, onde 
poderemos relaxarnos en cal-
quera das praias coas que con-
ta. Na parroquia da Ameixen-
da atópanse varios exemplos 
de praias virxes: a de Caneli-
ñas, Gures ou a praia de cantos 
rodados do Illote. Nesta mes-
ma parroquia está o castelo do 
Príncipe (s. XVIII) construído -ao 
igual que o castelo do Cardeal 
de Corcubión- co fin de defen-
der a ría dos inimigos.    

Sexta parada: 
corcubión (Punto G) 

Para chegarmos a Corcu-
bión, teremos que coller a es-
trada AC-445. Distancia Cee-

Corcubión: 1,5 km. Tempo: 
4 minutos. A xeito de curio-
sidade, dicir que Corcubión é 
o concello máis pequeno da 
Coruña. Trátase dunha vila en 
liña coa beiramar, composta 
por un paseo de brancas gale-
rías cun aquel mariñeiro, sinais 
da fidalguía pasada e achegas 
indianas. De entre o seu im-
portante patrimonio artísti-
co e monumental, salientan: 
a Praza da Constitución, os 
diversos pazos que posúe, as 
antigas igrexas de San Marcos 
e San Pedro (século XII) ou o 
xa citado castelo do Cardeal.  

Sétima parada: 
Fisterra (Punto e) 

Permanecemos na AC-
445 até albiscar Fisterra. 
Distancia Corcubión-Fis-
terra: 12,9 km. Tempo: 20 
minutos. Ao igual que os 
peregrinos que fan o Ca-
miño de Santiago, chega-
mos ao punto final da nosa 
viaxe. Como o propio topó-
nimo indica, estamos pe-
rante o fin da terra (finis 
terrae), alcume baseado 
nunha antiga crenza na que 
o cabo Fisterra era conside-
rado o punto máis occiden-
tal do mundo a ollos das 

lexións romanas que vían 
o afundimento do sol nas 
augas do Atlántico. Reco-
ñecido tamén como o altar 
do culto ao sol, neste cabo 
vese erixido (a 138 m sobre 
o nivel do mar) o senlleiro 
faro de Fisterra, construído 
en 1853 reafírmase como 
o situado máis ao oeste 
de Europa. Outros referen-
tes de Fisterra son: o caste-
lo de San Carlos (arestora 
Museo da Pesca) ou o pazo 
do Sardiñeiro. Con todo, se-
ría imperdoable non visi-
tar calquera das praias que 
conforman a sona salvaxe 
da “fin do mundo”, entre 
elas: Mar de Fóra, O Rostro 
ou a Langosteira.

...debe o seu nome aos 
mariñeiros ingleses que 
-desde o século XIV- pro-
tagonizaron numerosos 
accidentes navais nestas 
augas, sucesos que fica-
ron gravados nas cartas 
mariñas da época. Desde 
que se coñece con esta 
denominación, a Costa 
da Morte abrangue máis 
ou menos a franxa cos-
teira que vai desde Mal-
pica até Fisterra. A día de 
hoxe, existen discrepan-
cias sobre a área xeográ-
fica exacta que limita esta 
zona, marcándose as lin-
des na Laracha (porto de 
Caión) e Muros. Cómpre 
dicir que esta zona foi de-
clarada Lugar de Impor-
tancia Comunitaria. Sen-
do, así mesmo, o cabo 
Fisterra recoñecido como 
Patrimonio Europeo en 
2007.

A Costa da Morte...

imaxe do noso percorrido tomada por 
ruggero Poggianella, coa contorna do 

macizo de o Pindo ao fondo

o noso percorrido a  
ollos do Google maps

o Faro de rebordiño agárdanos á saída de muros, foto de amaianos
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iván ares comeza a tempada cunha vitoria

os irmáns Burgo disputaron a primeira carreira aos mandos do Focus Wrc

■ IVÁn MARAnTe | TexTo e FoTos

A primeira carreira do 
campionato galego manti-
vo a emoción até o derradei-
ro tramo. Pedro Burgo e un 
abraiante Iván Ares mantive-
ron un man a man durante 
toda a xornada. 

Con todo, a vitoria fi-
nal decantouse do lado de 
Iván Ares dun xeito polémi-
co. Ares chegaba ao treito 
final (Brantega) cunha van-
taxe de tan só 1,3 segundos 
sobre un Pedro Burgo que 
viña de menos a máis. Burgo 
-que estreaba Focus WRC- 
era o primeiro en tomar a 
saída e detrás partía Roberto 
Blach que, por mor de pro-
blemas mecánicos no Oc-
tavia WRC, perdía valvulina 
deixando o asfalto impracti-
cable. Despois de Blach era a 
quenda de Ares que, ao de-
catarse do estado da vía, op-
taba por non tomar a saída. 
Porén, a súa decisión estivo 
apoiada polo resto dos pilo-
tos, sendo o tempo de Pedro 

Burgos o que se lle anotou a 
todos os participantes. Esta 
decisión converteu en gaña-
dor a Iván Ares ao manter a 
vantaxe coa que chegaba ao 
treito sobre o lucense Pedro 
Burgo.

Pola súa banda, Roberto 
Blach conseguía ser terceiro 
malia aos problemas mecá-
nicos que sufriu ao longo de 
toda a tarde e que finalmen-
te rematarían por obrigalo a 
neutralizar o último tramo.

Asemade, Martínez Ba-
rreiro -un dos favoritos para 
a vitoria final- viuse obriga-
do a abandonar ao romper 
un palier do Escort WRC no 
treito de O Couto.

O piloto máis rápido da 
pirelli top ten driver sería o 
ferrolán Fernando Rico. No 
Volante RACC, a recompen-
sa foi parar a mans de Fran 
Lago. Marcos Díaz impoñía-
se na Kumho e a nova Copa 
Racing Sport era para Gui-
llermo Martínez (o primeiro 
vencedor).

26 Sprint Motor >> Competición

Polémico triunfo para Iván Ares

XVII Rali do Cocido
As terras do Deza foron testemuña dun auténtico duelo

Iván Ares adxudicouse, contra todo prog-
nóstico, a proba organizada pola escudaría 

Lalín-Deza. Emporiso, o triunfo do piloto 
de Cambre estivo marcado pola neutrali-

zación do último treito do día.
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os irmáns Burgo disputaron a primeira carreira aos mandos do Focus Wrc

a rotura dun palier impediu a Bamartí loitar polo triunfo

o ferrolán Fernando rico venceu na top ten driver

marcos díaz facíase coa vitoria na primeira proba da Kumho 2011

Fran lago aspira a ser o sucesor dos Bello na racc

Guillermo martínez foi o vencedor na nova copa racing Sport

roberto Blach 
finalizou na 

terceira praza 
da xeral

27Competición << Sprint Motor
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PAÍS PROVINCIA

2 de abril XXIII Autocross de Santa Comba Autocross Santa Comba A Coruña España

2-3 de abril Rali La Vila Joiosa- Trofeo Costa Branca Asfalto La Vila Joiosa Alacant España

2-3 de abril Circuíto Classic Series Estoril Circuítos Estoril Cascais Portugal

2-3 de abril Circuíto Karting Nacional Zuera Karting Zuera Zaragoza España

3 de abril I Slalom Universidade de Vigo Slalom Vigo Pontevedra España

3 de abril Cto. do Mundo de Velocidade Moto GP Jerez de la Frontera Moto GP Jerez de la Frontera Cádiz España

3 de abril Campionato de España de Trial Tona Trial Tona Barcelona España

3 de abril Copa de España de Trial Clásicas La Nucía Trial La Nucía Alacant España

3 de abril Campionato do Mundo Enduro de Ponts Enduro Ponts Lleida España

3 de abril Campionato Galego de Motocross As Neves Motocross As Neves Pontevedra España

9-10 de abril Cto. de España de Montaña- Subida a Ubrique Montaña Ubrique Cádiz España

9-10 de abril Cto. de España de Autocross Ciutat de Lleida Autocross Lleida Lleida España

9 de abril Copa Galega de Trial Infantil Entrimo Trial infantil Entrimo Ourense España

10 de abril Campionato Galego de Trial de Ourense Trial Coles Ourense España

10 de abril XIII Karting A Magdalena Karting A Madanela de Montes- Forcarei Pontevedra España

10 de abril Cto. de España de Motocross MXPromesas de Benicarló Motocross Benicarló Castelló España

10 de abril Cto. Galego Velocidade Scooters e Mini GP de Sanxenxo Velocidade Scooters e Mini GP Sanxenxo Pontevedra España

10 de abril Campionato do Mundo de Enduro Figueira da Foz Enduro Figueira da Foz Coimbra Portugal

10 de abril Campionato de España de Quadcross Zuera Quadcross Zuera Zaragoza España

10 de abril Copa de España de Motocross MXFeminas de Benicarló Motocross Benicarló Castelló España

10 de abril Copa de España de Velocidade Clásicas Valencia Clásicas Circuit Ricardo Tormo Valencia España

10 de abril Trofeo Nacional de Motocross MX-Sub18 deBenicarló Motocross Benicarló Castelló España

10 de abril G.P. de Malaisia Fórmula 1 Sepang Malaisia

11 de abril Superbike España Ricardo Tormo Superbikes Circuit Ricardo Tormo Valencia España

11 de abril G.P. de Qatar Mundial Motos Losail (Doha) Qatar

14-16 de abril Rali de Xordania Rali Ammán Xordania

16-17 de abril Rali de Canarias- Trofeo El Corte Inglés Asfalto Gran Canaria As Palmas España

16-17 de abril Circuíto Superleague de Monza Circuítos Monza Italia

16-17 de abril Circuíto Clio de Alcañiz Circuítos Alcañiz Teruel España

17 de abril Campionato de España de Enduro Lalín Enduro Lalín Pontevedra España

17 de abril Campionato Galego de Quadcross Xinzo de Limia Quadcross Xinzo de Limia Ourense España

17 de abril Cto. de España de Motocross MXElite Albaida Motocross Albaida Valencia España

17 de abril Cto. de España de Motocross MXPromesas Albaida Motocross Albaida Valencia España

17 de abril Copa de España de Motocross MXFeminas Albaida Motocross Albaida Valencia España

17 de abril Cto. de España de Trial de Arnedillo Trial Arnedillo A Rioxa España

17 de abril Cto. de España de Velocidade Buckler Velocidade Circuíto de Jerez de la Frontera Cádiz España

17 de abril G.P. de China Fórmula 1 Shangai China

23 de abril Campionato Galego de Supercross de Meis Supercross Meis Pontevedra España

9-10 de abril XXVII Rali Ría de Noia Rali Asfalto Noia A Coruña España

16-17 de abril I Rali A Gudiña Rali Asfalto A Gudiña Ourense España

16-17 de abril I Trial de Ribeira Todoterreo Ribeira A Coruña España

16-17 de abril Rali Históricos de Liérganes Históricos Liérganes Cantabria España

16-17 de abril Circuíto GT de Valencia Circuítos Valencia Valencia España

16-17 de abril Circuíto F3 de Valencia Circuítos Valencia Valencia España

23-24 de abril Circuíto European Producción de Zolder Circuítos Heusden-Zolder Bélxica

25 de abril Mundial Superbikes de Assen Superbikes Assen Drente Holanda

30 de abril III Subida a Vila de Cruces Montaña Vila de Cruces Pontevedra España

30 de abril LXIV Autocross Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

30 de abril Copa de España de Velocidade Clásicas Motorland Aragón Velocidade Alcañiz Teruel España

30 abril-1 maio Circuíto GP Open de Imola Circuítos Imola Italia

Calendario  
de  probas ABRIL 2011
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Anos 80. As carreiras sobre 
terra en Galicia son as que aco-
llen os circuítos de autocross, 
daquela en Chandebrito, Bou-
zas, Mondariz, A Cañiza... aínda 
lonxe do coñecido eixo coruñés 
da actualidade. Con todo, co-
ches como: o Golf, o Visa, o 124, 
o 2cv, o Simca 1200 enchen as 
grellas de saída dunha modali-
dade que esteticamente deixa 
algo que desexar.

Cómpre dicir que neste in-
tre, o rei da modalidade é o vi-
gués Serafín Oitavén, con tra-
ballada experiencia no citado 
autocross, quen levou ao seu 
efectivo Citroën Visa GTI aos 
postos máis altos da xeral nos 
anos 1986, 87 e 88. 

Ano 1989. É a quenda do 
ourensán Andrés González -pi-
loto de sona nesta época- que 
vai liderar inicialmente cun Si-
mca 1200, para despois repetir 
nos anos 91 e 94, as dúas últi-
mas co senlleiro  R-5 GT Turbo.

Porén, campións galegos 
de terra foron tamén pilotos 
con moi variadas traxectorias. 
Dunha banda o polifacético 
Manuel Senra, o de Dumbría 
foi o mellor no ano 93 cun Peu-

geot 205 GTI. Un ano antes a 
cordobesa Ana Barbero -mu-
ller do expiloto Guillermo Ba-
rreras- era a campiona cun afi-
nado Citroën AX. Salientar que 
esta mesma unidade, procla-
maba campión no ano 1995 
ao coruñés José Caamaño, pai 
do actual campión de España 
de kartcross, Iago Caamaño. Ta-
mén Galicia contou cun cam-
pión foráneo, como foi o caso 
do portugués João Enes, que 
impuxo o seu R-11 Turbo na 
edición de 1990.

Lugares moi variados da 
xeografía galega serviron de 
epicentro para estas probas, 
que completaban o seu calen-
dario coas citas do estatal que 
se disputaban na nosa auto-
nomía e das que se fala noutro 
apartado desta reportaxe. Foi o 
caso das coruñesas de  Narón 

(posteriormente trans-
formado nun dos ralis de as-
falto máis valorados do noso 
automobilismo) e Santiago, as 
ourensás de Verín, Ourense, Pa-
rada do Monte, e O Carballiño, 
as pontevedresas de Caldas de 
Reis e O Porriño ou a lucense de 
Chantada, entre outras.

29Competición << Sprint Motor
Campionato galego de ralis de terra

Ollando ao pasado, con 
visión de presente

A Gudiña: cita en abril

A formación dun piloto 
de ralis faise en diversos 

tipos de chan, funda-
mentalmente asfalto e 
terra. Esta última super-

ficie resulta decisiva: ben 
pola condución especial 
que require, ben coma 
paso previo de cara a 

afrontar futuras metas 
maiores, onde este chan 
de “terra” predominará. 

Galicia volve a ter un 
certame en pistas e ca-

miños forestais, o que fai 
máis doada a formación 
e amplía a oferta. Lem-
bremos o seu pasado 
e acheguémonos ao 

actual presente, que se 
fará realidade na locali-

dade ourensá da Gudiña 
a mediados de abril.

■ MIGUel CUMBRAOS | TexTo e FoTos 

Historia: do autocross aos ralis de terra

o último campión foi o coruñés José caamaño, en 1995

andrés González recorreu a un Simca 1200 e a un Gt turbo para triunfar en tres  ocasións

o portugués enes, na imaxe cun lancia, foi campión cun r-11 turbo no ano 1990

todo un galardoado como manuel Senra tamén ten título en terra, o do ano 1993
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No ano 1983 daba come-
zo o Campionato de España de 
ralis de terra que até o pasado 
2010 visitou a nosa autonomía, 
puntuando tamén nalgunhas 
das súas edicións para o Cam-
pionato galego. Vigo e os con-
cellos limítrofes -outro tanto 
Lugo e os seus-  foron ao longo 
de varios anos o escenario do 
dito encontro, vendo vitorias de 
pilotos como Barreras, Trelles 
ou Bardolet, por citar algúns. 
Xa metidos nos anos 1990 e 
2000, Vigo asistiu tamén -entre 
outros- aos triunfos de Climent 
ou Solá. Logo sería a quenda 
da provincia de Ourense, lugar 
onde lideraron pilotos como 
Zuloaga, Sergio Vallejo ou Alex 
Crivillé (actual comentarista de 
motociclismo e excampión do 
mundo de 500 cc). Por último, 

dende o 2007 a localidade co-
ruñesa de Cabanas acolle o rali 
que achega a nosa comunida-
de, levándose ditos ralis pilotos 
como: Vinyes, Amador Vidal, Ti-

rabassi ou o mexicano Benito 
Guerra. Arestora o Campiona-
to de España presenta un for-
mato innovador, mesturando 
turismos e TT na mesma com-

petición, para tentar deste xei-
to acadar máis participación, 
tendo dentro do seu calendario 
provisional unha cita en Galicia 
no mes de xuño.

Nacional en Galicia: habitual e moi variado

o uruguaio trelles venceu nalgunhas citas do nacional en Galicia

climent tamén triunfou nas pistas galegas

o mexicano Benito Guerra foi o vencedor no encontro do nacionall de 2010o canario alonso proclamouse campión de españa na Gudiña
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Seis ralis, repartidos nas 
catro provincias: 2 na de 
Pontevedra e A Coruña e 1 
en Ourense e Lugo, confi-
guran a oferta da terra nes-
te ano, no retorno dun cam-
pionato que levaba sen 
celebrarse dende 1995. E 
desta volta con considerá-
beis novidades respecto das 
anteriores edicións.

Así, os ralis de terra gale-
gos disporán dun esquema 
de catro treitos cronometra-
dos, secretos, que en ningún 
intre deberán superar (cada 
un deles) un máximo de 15 
quilómetros de lonxitude e 
que poderán dispor dunha 
pequena porción de asfal-

to. Os ralis presentarán dúas 
seccións e un descanso ao 
mediodía para o imprescin-
dible acto de xantar, sendo 
recoñecidos polos pilotos 
antes de afrontalos en com-
petición. Do mesmo xeito, 
desaparece a asistencia li-
bre e instáuranse -coma nos 
ralis de asfalto- parques de 
traballo obrigatorios onde 
as asistencias procederán ás 
reparacións pertinentes.

O calendario (se non hai 
variacións) vai dende o mes 
de abril até o mes de nov-
embro, non desenvolvén-
dose probas nos meses de 
xullo e agosto, os máis pro-
pensos aos incendios fores-

tais. No apartado de coida-
do do medio ambiente faise 
moito fincapé no regula-
mento, pois de seguro moi-
tos treitos pasarán por bos-
ques ou montes, ao recorrer 
a pistas ou estradas fores-
tais. Así, a colaboración de 
todos é necesaria para que 
o campionato vaia a bo por-
to pola especial singularida-
de do mesmo.

Chegar ao Europeo de 
ralis, ao IRC ou ao mesmo 
Mundial de ralis (por no-
mear as tres cotas máis al-
tas da especialidade) é ben 
difícil para calquera piloto, 
pero non imposible. Empo-
riso, estes ralis non viven só 
de especiais sobre chan de 
asfalto, senón de moitas

sobre piso de terra en ca-
miños, sendas ou pistas fo-
restais. E sobre este terreo a 
condución faise moi diferen-
te, claro queda.

A recuperación do gale-
go de terra neste ano é unha 
boa ocasión por razóns moi 
diversas. Dunha banda, por-
que se permite a aprendi-
zaxe precisa na formación 
dun piloto que busque me-
tas maiores. E doutra banda, 
porque se amplía a oferta de 
especialidades no automo-
bilismo galego, que: ben se 
pode beneficiar da partici-
pación dos pilotos de aquí 
(que competían fóra), ou 
ben atraer a foráneos que 
se acheguen ás nosas crono-
metradas.

Dende a cuneta, 
boa ocasión

Calendario galego de ralis de terra 2011
I Rali de A Gudiña (A Gudiña -Ourense), 16 e 17 de abril

I Rali Comarca da Terra Cha (Vilalba – Lugo), 21 e 22 de maio
I Rali de Touro ( Touro – A Coruña), 18 e 19 de xuño
I Rali Fene ( Fene – A Coruña), 17 e 18 de setembro

I Rali da Estrada ( A Estrada – Pontevedra), 22 e 23 de outubro
I Rali Comarca do Barbanza ( Muros – A Coruña), 26 e 27 de novembro

2011: unha nova orientación

o vigués oitaven liderou nos anos 1986, 87 e 88 cun citroën Visa
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Carles Petit, piloto espe-
cialista en accidentes con-
trolados de vehículos, está 
nestes días en terras galegas 
para examinar polo miúdo o 
recinto que acollerá por pri-
meira vez no noso país o que 
en USA se denomina Des-
truction Derby, consisten-
te na loita entre varios vehí-
culos nun recinto pechado 
e no que se erixe gaña-
dor aquel vehículo que aín-
da quede en funcionamen-
to despois dos choques aos 
que se enfrontan entre eles. 
Este tipo de probas, que ata 
o momento só podiamos ver 
a través da televisión, agora 
vai ser posible velas en “vivo 
e en directo” na localidade 
pontevedresa de Sanxenxo.

O piloto catalán Carles 
Petit, auténtico especialis-
ta en manobras perigosas, 
visita o recinto onde se vai 
celebrar a proba coa finali-
dade de preparar a súa es-
tratexia de cara ao espectá-
culo que brindará aos máis 
de 3.000 espectadores, que 
non estará exento de cho-
ques, voltas de campá, es-

toupidos ou automóbiles 
a dúas rodas ao longo do 
transcurso do evento.

Petit foi alumno avan-
taxado e man dereita do 
lendario Alain Petit na súa 
escola de especialistas e o 
sucesor do francés á hora 
de realizar manobras im-
posibles e provocar ac-
cidentes controlados ca-
paces de enervar ao máis 
sereno dos espectadores.

A revisión dos terreos 
do recinto por parte do 
piloto especialista é unha 
das máis importantes ta-
refas que nestes días man-
tén a organización do 
evento, que tamén con-
tará coa participación do-
utros especialistas nesta 
modalidade.

Ademais, no Destruc-
tion Derby haberá outros 
estilos, como o popular Fre-
estyle, show aéreo ou un 
bonito espectáculo ecues-
tre, entre outras moitas ac-
tividades que completarán 
a xornada da primeira pro-
ba deste tipo que se realiza 
no noso país.

Destruction Derby
O piloto especialista Petit visita o recinto 

que acollerá esta proba

Sanxenxo converterase na capital do motor o vindeiro día 9 de abril

• SPRINT 169.indd   32 17/03/11   0:29


