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o novo Hyundai i30 foi 
presentado, en exclusiva 
aos medios, con todos os 
honores na abadía calda-
ria, en arnoia, ourense, un 
antigo “priorato” rehabilita-
do e convertido nun esta-
blecemento hostelero “con 
encanto”.

■ LUIS RIVERO DE AGUILAR | TexTo e foTos

A presentación estivo a 
cargo de Ramón Seijas Pé-
rez, conselleiro delegado e 
Eva André Cendón, directo-
ra de HYUPERSA, concesio-
nario de Hyundai en Ouren-
se, pertencente ao grupo 
Pérez Rumbao, acompaña-
dos polo delegado da firma 
coreana en Galicia. O novo 
i30, proxectado e deseñado 
no Centro Técnico de Hyun-
dai Motor Europe, en Rüssel-
sheim (Alemaña), represen-
ta o modelo máis novo que 
a marca desenvolveu expre-
samente para o mercado 
europeo. Este modelo fabrí-
case na República Checa e 
vén coa intención de insta-
larse nos primeiros postos 
de vendas dos vehículos do 
segmento C.

O i30 da nova xeración 
é máis longo, máis ancho e 
máis baixo que o seu ante-
cesor, cunhas proporcións 

exteriores máis deportivas. 
Ofrece unha ampla liña de 
motores, con unidades máis 
potentes en diésel e gaso-

lina e cambio de seis velo-
cidades para todos os mo-
delos. O motor diésel de 1,6 
litros ofrece unha excelente 
relación potencia/eficiencia, 
con 128 cv de potencia e un-
has emisións de 97g/km.

A garantía de 5 anos non 
ten límite de quilometraxe, 
a asistencia en estrada está 
incluída durante cinco anos 
e os controis de comproba-
ción do estado do coche rea-
lízanse cunha periodicidade 
anual.

As obras de mellora da 
seguridade viaria no co-
rredor do Morrazo, que co-
mezaron o pasado 16 de 
xaneiro, xa están remata-
das. As actuacións consisti-
ron na colocación de distin-
tas medidas físicas e visuais 
coas que se mellorará a se-
guridade e se diminuirá ao 
máximo a posibilidade de 
choques frontais por inva-
sión do carril contrario.

A obra, que contou cun 
investimento de 200.000 

euros, supuxo a colocación 
de dúas clases de separa-
cións:

Instalación de barrei-
ra de formigón nos treitos 
que cumpren dúas condi-
cións: que exista un ancho 
suficiente para poder im-
plantar este tipo de me-
diana, xa que a súa coloca-
ción supon unha redución 
do ancho dos carrís; e nos 
treitos que posibiliten des-
viar o tráfico en caso de 
emerxencias (por labores 

de mantemento, avarías 
de vehículos, accidentes, 
etc.) evitándose así un po-
sible colapso da vía. Teñen 
este tipo de características 
o único treito de carril len-
to do corredor, así como to-
dos os tramos dos enlaces. 
Finalmente, a barreira ríxi-

da instalouse en preto de 3 
quilómetros.

Con balizas cilíndricas 
cada 50 metros no resto do 
eixo da calzada onde non 
vaia a barreira de formigón. 
Estas balizas marcan un eixo 
claro da estrada á vez que 
fan un efecto estreitamento.

Rematadas as obras de 
mellora de seguridade viaira 

no corredor do Morrazo

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
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Presentación do novo Hyundai i30

as obras de mellora no corredor do morrazo xa están rematadas

ramón Seijas (esquerda da 
foto), conselleiro delegado 

de HYuPerSa foi o encargado 
de presentar o i30 os medios 

de comunicación galegos

o Hyundai i30 foi presentado na abadía caldaria, en arnoia
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■ EMILIO bLAncO | TexTo

Galicia volveu rexistrar 
en febreiro unha forte caí-
da nas vendas de coches. Os 
concesionarios galegos co-
mercializaron o mes pasado 
un 14,1 por cento menos de 
vehículos respecto a hai un 
ano, ó matricular un total de 
2.248. Os resultados de fe-
breiro reflicten que Galicia 
foi unha das autonomías con 
peor comportamento. Malia 
todo, as Canarias lideraron 

os descensos, cun retroceso 
dun 25,1 por cento. 

Houbo poucas comu-
nidades que se salvasen da 
queima. Aragón rexistrou os 
mellores datos, ó incrementa-
las matriculacións nun 25,4. 
Pero os datos globais seguen 
amosando unha importan-
te debilidade do sector pola 
crise actual. No conxunto de 
España, as matriculacións 
baixaron un 2,1 por cento en 
febreiro. En total, vendéronse 
64.732 vehículos.

avellentamento
A crise e o mal momento 

do mercado laboral seguen 
obstaculizando o consumo, 
algo que se deixa notar es-
pecialmente nun sector bá-
sico para a economía espa-
ñola como a automoción. 
Así mesmo, os empresarios 
alertan doutras consecuen-
cias negativas. A directora 
económica da Asociación de 
Fabricantes Anfac, Arancha 
Mur, explica que “nos encon-
tramos cunha deterioración 

do parque automobilístico 
español máis rápida do es-
perado, polos baixos volu-
mes de matriculación que 
está rexistrando o mercado”.

Ante esta situación, Aran-
cha Mur afirma que “de se-
guir esta tendencia, nun par 
de anos un 50 por cento do 
parque automobilístico es-
pañol terá unha antigüidade 
superior ós dez anos, o que 
nos afasta de países desen-
volvidos como Alemaña ou 
Francia”.

A automoción acumula 
20 meses de caídas

As vendas volven baixar en febreiro

A patronal alerta de que o parque móbil se deteriora máis rápido do esperado
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No Salón Internacio-
nal do Automóbil de Xe-
nebra presentáronse máis 
de 170 novidades. Un 
despregamento de tec-
noloxías, deseños e con-
cept-car totalmente es-
pectacular.

O evento máis impor-
tante do sector que se ce-
lebra no Vello Continente 
estivo cheo de novidades. 
Por unha banda, irrompen 
con forza as propostas 
máis luxosas e exclusivas, 
cun representante máxi-
mo entre elas, que desta-
ca sobre os seus compe-
tidores, por ser “única”: o 
Lamborghini Aventador 
J., do que só se produ-
cirá unha unidade para 
todo o mundo. Este mo-
delo xa tiña un compra-
dor na propia mostra. Os 
concept-car merecerían 
capítulo á parte pola can-
tidade de modelos pre-
sentados neste salón. Un 
dispendio de imaxinación 
e fantasía que contrasta, 
unha vez máis, co tempo 
socio-económico que es-
tamos a vivir en Europa. 
O que se di un auténtico 
desconcerto difícil de ex-
plicar polos máis exper-
tos da industria automo-
bilística. 

En Xenebra viuse 
unha tendencia clara dos 
grandes fabricantes: me-
dra a oferta dos coches 
de Gama Alta e dos Low-
Cost. Dous extremos moi 
distantes, dúas filoso-

fías case contrapostas. O 
luxo e o desfasamento da 
imaxinación extremo e o 
pragmatismo e sinxeleza 
“obrigado”.

Para aumentar o des-
concerto, en Xenebra púi-
dose ver que os automó-
biles eléctricos están á 
baixa, como as súas bate-
rías despois de percorrer 
só 80 quilómetros. Xa en 
España o ministro de In-
dustria, José Manuel So-
ria, poñía en cuestión a 
escasa resposta que ti-
ñan os eléctricos dentro 
da demanda xeral do sec-
tor, de aí que decidise re-
cortar os apoios públicos 
a estes vehículos. Ou sexa, 
que as axudas á merca de 
coches eléctricos no noso 
país teñen os días conta-
dos.

Tamén no salón se 
anunciaban variados pac-
tos, convenios, fusións e 
outros protocolos empre-
sariais entre marcas e in-
dustria auxiliar da auto-
moción. Boas intencións 
para lograr salvar a crise e 
camiñar con maior forta-
leza, e rebaixa de custos, 
cara ao futuro.

Por outra banda as 
marcas apostan forte por 

tecnoloxías que fagan 
cada día os automóbiles 
máis ecolóxicos. Motores 
máis eficientes, máis aus-
teros no consumo e pro-
cesos de fabricación máis 
verdes. Os deseños esti-
mulan “a tope” os sentidos 
dos consumidores sen-
do cada vez máis atracti-
vos e vangardistas, algo 
que fai que os modelos de 
hai poucos anos queden 
practicamente obsole-
tos. Todo un recital de no-
vas liñas e criterios onde 
os consumidores só po-
demos “quedar coa boca 
aberta”.

Parece que mentres 
que os cidadáns de boa 
parte de Europa estamos 
semiparalizados, a indus-
tria automobilística mun-
dial, incluída a europea, 
está a pleno rendemento.

Difícil de explicar todo 
este rebumbio de innova-
cións e novidades combi-
nadas coa crise económi-
ca. Un desconcerto que 
se une ás distintas tecno-
loxías enerxéticas do futu-
ro. Algo que fai que sexa 
case imposible predicir o 
que poida ocorrer en dis-
tintos planos o que vai ser 
a industria do automóbil 
nos vindeiros anos.

Quen poida expli-
car este desconcerto que 
chame urxentemente aos 
distintos gobernos mun-
diais e aos grandes fabri-
cantes, de seguro que llo 
van agradecer.

Como se explica este desconcerto?Como se explica este desconcerto?
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Asentos de luxo para o GS 450h

Se unha marca de vehículos se define a si mesma 
como premium, de alta gama... ou como queiramos di-
cilo... ten que traballar decote para demostralo. Isto é 
o que está a facer Lexus, que vén de instaurar diversas 
achegas tecnolóxicas na súa nova berlina GS 450h. Elixi-
mos unha delas para tratar de explicar en que consiste, 
falamos dos novos asentos (dianteiros e traseiros) do GS 
450h, con isto referímonos á arquitectura, deseño e so-
lucións dos mesmos.

Cómpre dicir que o traballo en cuestión foi levado a 
cabo polos Departamentos de Investigación Médica en 
Anatomía de diferentes Universidades en colaboración 
con Lexus. A dita novidade ten como único obxectivo 
reducir o esgotamento nas viaxes de longa duración e 
garantir unha suxeición inmellorable da pelve e do es-
piñazo ben durante unha condución cotiá, ben duran-
te unha deportiva. Para isto incorporáronse aos asentos 
desta berlina híbrida de altas prestacións uns resortes 
especiais para a zona lumbar e a introdución dun sopor-
te específico para a pelve. Engadir que o dito soporte 
da pelve (dispoñible por primeira vez nun automóbil) é 
quen de axustala nunha posición óptima grazas a unha 
placa de resina retráctil instalada no asento que se pode 
activar ou desactivar ao gusto do ocupante.

Outra novidade mundial é que os asentos dianteiros 
deste modelo achegarán un sistema de ventilación que 
aumentará 10 veces a potencia da actual versión do GS. 
Amais disto, este Lexus aumentará tamén a lonxitude da 
banqueta pasando de 492 mm até 568 mm.

Atoparemos ao novo Lexus GS 450h nos concesio-
narios españois no mes de xuño de 2012.

Máis todoterreos Nissan
Nissan anuncia a chegada de novas versións para 

varios dos seus modelos, é o caso do Qashqai e do Juke. 
Indo por partes, o Qashqai -líder dos crossovers compac-
tos do segmento C- suma á familia novas caras asociadas 
ao motor diésel de inxección directa 1.6 dCi de 130 cv, 
apoiadas polo sistema Stop&Start de parada automática 
do vehículo, unha nova cámara de visión 360º e un redu-
cido nivel de emisións de CO2 (só 119 g/km), que o fan 
merecedor da mención Pure Drive, resultado do compro-
miso medioambiental da marca nipona. É de salientar ta-
mén, a tracción All-Mode 4x4 (ou ben a tracción diantei-
ra), a posible escolla entre diferentes cambios (manual, 
automático ou CVT) e os seus catro niveis de acabado 
(Visia, Acenta, Tekna Sport e Tekna Premium). Dicir que no 
Nissan Qashqai hai lugar para cinco pasaxeiros e no seu 
irmán maior -o Qashqai+2- collerán 7 ocupantes.

É a quenda de falarmos da nova versión do Nissan 
Juke, o Shiro. Estamos diante do primeiro crossover (ou 
todoterreo) do segmento B que, baixo o seu nome Bran-
co (‘shiro’ en xaponés), agocha o espírito dun modelo 
tope de gama. Baseado no acabado Tekna Premium, o 
Shiro está dispoñible con tres mecánicas: a diésel 1.5 dCi 
de 110 cv,  a 1.6 de gasolina atmosférica de 117 cv ou 
a 1.6 DIG-T con turbo e inxección directa de 190 cv. Su-
bliñar que todos eles posúen tracción dianteira e unha 
caixa de cambios manual de 5 ou 6 velocidades.

O Outlander visto en Xenebra

Mitsubishi quixo estar presente no Salón do Automóbil de Xenebra para inaugu-
rar a súa nova definición de SUV, unha viraxe sobre a familia Outlander. Este Vehículo 
Deportivo Utilitario (SUV) de tamaño medio quere pertencer ao segmento premium, 
para iso achegará un baixo impacto ambiental (cunhas emisións de CO2 inferiores a 
130 g/km), unha seguridade máis que probada (grazas ao mecanismo de mitigación 
de colisión frontal, ao dispositivo de alerta de saída de carril, ao control de cruceiro 
activo...), un sentido práctico (columna de dirección telescópica e axustable en altu-
ra, faros de xenon Super-HiD, ar acondicionado bi-zona...) e unha meirande funcio-
nalidade (introdución do portón traseiro eléctrico, 3ª fileira de asentos completos...).

Cómpre informar que o Outlander que virá a Europa estará asociado a dúas po-
sibles motorizacións de baixo impacto (ben 2WD ou 4WD): a 2.0 l MIVEC de gasoli-
na ou a 2.2 MIVEC Clean Diésel. Asemade -segundo o mercado, o modelo, o motor 
e as especificacións- este novo Outlander traerá un sistema Auto Stop&Go, unha 
nova caixa de cambios automá-
tica de 6 velocidades e un me-
canismo de “condución respon-
sable”.

Por último, informar que a 
partir de 2013 a casa nipona 
engadirá unha versión Plug-
in Hybrid (híbrido enchufable) 
para este Outlander. Estará nos 
concesionarios europeos a fi-
nais deste verán.

6 Sprint Motor >> Novas

❱❱ Yingyou lianyungang, grupo 
industrial chinés, mostrou o seu inte-
rese polo proxecto de construción en 
Ourense dunha planta de fabricación 
de coches eléctricos da empresa britá-
nica Xero. O proxecto consiste na fabri-
cación dun modelo de 3 prazas coa últi-
ma tecnoloxía, cunha autonomía de 200 
km e un custo estimado para Europa de 
18.000 euros.

❱❱ audi anunciou que en 2020 terá 
polo menos un modelo eléctrico (e-
tron) en cada un dos segmentos de mer-
cado nos que está presente. A estratexia 
foi desvelada polo presidente da compa-
ñía, que tamén dixo que as vendas des-
te tipo de vehículos chegarán nesa data 
a unha cantidade de seis cifras.

❱❱ as vendas de coches usados con 
máis de dez anos de antigüidade ascen-
deron en febreiro a 59.156 unidades, o 
39,5 % do total, segundo datos de Faco-
nauto. Este mercado pechou o mes cun 
total de 149.664 coches usados vendi-
dos, cifra que supón un incremento so-
bre febreiro de 2011 do 18,5 %.

BreVeS
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Seat pisa forte estes días 
no Salón do Automóbil de 
Xenebra. E faino presentan-
do un prototipo que cons-
titúe un novo e interesante 
xiro arredor do Toledo. Se-
gundo fixo saber a compa-
ñía española, o concept car 
presentado na cidade suíza 
bota luz sobre o futuro mo-

delo de produción do Tole-
do, que porá no mercado, 
a partir da segunda meta-
de do ano, unha innovado-
ra combinación de propor-
cións clásicas dunha berlina 
con feituras deportivas. A 
nova xeración do Toledo, tal 
e como se puído ver clara-
mente no prototipo expos-

to en Xenebra, é unha evolu-
ción da imaxe característica 
de Seat cara a maior funcio-
nalidade racional, calidade 
e deseño. E todo, informa a 
empresa española, sen res-
tarlle nin un chisco de como-
didade, ofrecendo espazo e 
utilidade a mans cheas en 
formato compacto.

O Toledo Concept deixa 
patente, tamén, que o novo 
modelo terá unha moi atrac-
tiva relación calidade-pre-
zo. Cunha lonxitude de 4,48 
metros, a vindeira achega de 
Seat disporá dun amplo ha-
bitáculo para cinco pasaxei-
ros e un maleteiro de máis 
de 500 litros de capacida-
de. Ademais, monta un gran 
portón traseiro que fai máis 
doadas as tarefas de carga e 
descarga, coa base do ma-
leteiro a só 697 milímetros 
do chan. Asemade, cando 
se abaten os asentos trasei-
ros, a capacidade de carga 
máxima equipárase aos mo-
delos familiares de outros fa-
bricantes.

Descuberto perante o 
público no Salón de Xene-
bra, a sorpresa Kia chegaba 
baixo o nome de Track’ster 

concept, un prototipo do 
Soul cupé de tres portas con 
espírito deportivo  pensado 
para competir na cidade co 
resto de vehículos do seg-
mento B. 

O Track’ster que virá a 
Europa farao cun motor de 
gasolina de 1.6 litros axuda-
do por un turbocompresor 
e inxección directa de ga-

solina (GDI) cunha potencia 
de 215 cv a través das catro 
rodas, reforzado por un sis-
tema de tracción total con-
trolado de xeito electrónico. 
Asemade, a transmisión ma-
nual é de seis marchas e ten 
un mando con percorridos 
curtos que se manexa cun 
pomo esférico sobre a pan-
ca curta.  

O Track’ster quere cha-
mar a atención en moitos 
sensos, comezando polas 
súas cores exteriores -Whi-
teout e Inferno Orange-, pa-
sando pola súa grella de fi-
bra de carbono, as lamias 
monobloque de altas pres-
tacións, os pneumáticos Mi-
chelin Pilot Sport PS2, os dis-
cos de freo Brembo de 355 

mm con pinzas de seis pis-
tóns diante e de catro pis-
tóns detrás. Sinalar que ma-
lia estar inspirado no Soul, 
este prototipo perdeu as 
portas traseiras que carac-
terizaban aquel modelo. O 
interior salienta polos asen-
tos reforzados de competi-
ción, tapizados con ante. O 
habitáculo está cuberto con 
pel de cor gris Granite, e o 
volante deportivo e os pa-
neis das portas revístense 
con ante a xogo. Malia que 
arestora non hai plans para 
fabricar de serie o prototi-
po, sinalar que o centro de 
deseño de Kia en California 
despregou tódolos seus es-
forzos para darlle vida e po-
tencial de mercado.

Até o Salón do Automó-
bil de Xenebra trasladou 
Citroën a súa máis recente 
aposta pola liña DS, o con-
cept-car DS4 Racing Con-
cept. O modelo en cues-
tión podería definirse como 
un 100% “de carreiras”, así o 
amosan as súas característi-
cas: un chasis rebaixado en 
35 mm (fronte á versión de 
serie), vías ensanchadas 55 
mm diante e 75 mm detrás, 
difusor de ar, spoiler, aletas 
máis marcadas... Outro dos 
aspectos que subliñan que 
estamos perante un depor-

tivo é o seu motor: un 1,6 li-
tros turbo con 256 cv. Enga-
dir que as súas emisións de 
CO2 son de 155 g/km.    

Asemade, salientar que 
tanto os trens de rodaxe 
coma o chasis son produto 
dun esforzo que se tradu-
ce nun sistema de freos con 
pinzas de catro pistóns -no 
eixo dianteiro- e discos es-

pecíficos cun diámetro de 
380 mm. 

Por último, dicir que o 
Citroën DS4 Racing Con-
cept vén equipado con la-
mias de 19 polgadas bico-
res (ao igual que o teito) 
asociadas a uns pneumáti-
cos 235/40. Por certo, a súa 
cor é a gris mate con efecto 
texturizado.

DS4 Racing, a 
opción máis 
deportiva

Seat avanza o que vai ser o novo Toledo
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Prototipo Kia 
Track’ster, 
deseño e 

provocación

❱❱ a patronal de concesionarios de 
automóbiles Faconauto reiterou a nece-
sidade dunha Lei de Distribución que re-
gule as relacións comerciais entre submi-
nistradores e subministrados. Faconauto 
destacou que a demanda de regulación é 
unha petición unánime do sector da dis-
tribución comercial minorista.

❱❱ con chevrolet mylink, o Smartphone 
funciona igual que un disco duro nun sis-
tema integrado de información e lecer. Os 
propietarios de dispositivos compatibles 
poden usar os seus contidos no vehículo a 
través de USb ou enlazando o smartpho-
ne coa conexión bluetooth do sistema.

❱❱ Nissan ten previsto recuperar a súa 
marca de vehículos de baixo custo Datsun 
para a súa comercialización en países sub-
desenvolvidos durante o vindeiro exerci-
cio 2014. o coche terá un prezo duns 4.600 
euros, fabricarase e comercializarase ini-
cialmente en India, Indonesia e Rusia.

BreVeS
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Audi vén de culminar a se-
rie A1 cun explosivo (e exclu-
sivo) modelo de gama alta. 
Falamos do A1 quattro, que se 
vai fabricar en serie limitada 
de 333 unidades e que ache-
ga, entre outras característi-
cas, un motor de dous litros 
turboalimentado con 256 cv 
de potencia e 350 nm de par. 
Asemade, presenta tracción 

ás catro rodas marca da casa 
(quattro) que subministra un 
amarre óptimo sobre todo 
tipo de superficies. O novo 
modelo achega de 0 a 100 
km/h  en 5,7 segundos e aca-
da unha velocidade máxima 
de 245 quilómetros por hora. 
O motor 2.0 TFSI, que proce-
de do deportivo Audi TTS, é 
un catro cilindros que integra 

inxección directa de gasolina 
coa turboalimentación. Po-
rén, o consumo medio esti-
mado é de menos de 8,5 litros 
cada 100 quilómetros.

O propulsor 2.0 TFSI forne-
ce a súa potencia ao sistema 
de tracción permanente ás ca-
tro rodas a través dunha pre-
cisa caixa de cambios de seis 
velocidades. O miolo do siste-

ma é un embrague multidisco 
en baño de aceite con funcio-
namento hidráulico contro-
lado de xeito electrónico. Se-
gundo informa a marca, as 
primeiras entregas aos clien-
tes levaranse a cabo a metade 
de ano. O prezo en España do 
Audi A1 quattro, cen por cen-
to equipado, será de 53.600 
euros.

O Fiat Punto de 2012 xa 
está aquí. As principais no-
vidades son: o deseño, as 
cores, os elementos de per-
sonalización, os motores... 
Salientamos que agora é 

posible darlle un aquel per-
soal a este Punto, todo gra-
zas á posibilidade de enga-
dir elementos como: lamias 
de 15 polgadas, cubertas de 
retrovisores, fundas de cha-

ves, detalles deportivos, etc. 
En canto a motorizacións, 
o Fiat Punto 2012 ten va-
rias alternativas, tres gaso-
lina (0,9 TwinAir 85 cv tur-
bo con Start&Stop e cambio 
manual; 1,2 8v 69cv E5 con 
Start&Stop e cambio ma-
nual ou o 1,4 8v 77cv E5 con 
Start&Stop e cambio ma-
nual ou automático), dúas 
bifuel (1,4 8v 70cv gasoli-
na-metano E5 e 1,4 8v 77cv 
gasolina-GLP E5) e dúas op-
cións máis diésel (1,3 Multi-
jet 16v 75 cv E5  con cambio 
manual ou un 1,3 Multijet 
16v 95 cv E5 con Start&Stop, 
cambio manual ou automá-
tico).

Para rematar, dicir que a 
gama do Punto 2012 amó-
sase en catro acabados di-
ferentes: o Pop (ar acondi-
cionado manual, radio CD 
con MP3 e mandos no vo-
lante, airbags, peche cen-
tralizado, computador de a 
bordo...), o Easy (Blue&Me, 
que consta de Bluetooth + 
mandos no volante + USB + 
recoñecemento de voz para 
música e teléfono...), o Twi-
nAir (caixa de cambios de 
6 marchas, lamias de aliaxe 
de 15”...) e o Lounge (clima-
tizador automático, teito 
eléctrico panorámico, vo-
lante e panca de cambio en 
pel...).

En 1900 os irmáns france-
ses Édouard e André Michelin 
-fundadores do grupo Miche-
lin- abrían as páxinas dunha 
guía coa portada vermella 
pensada para axudar aos con-
dutores/as daquela época,  
deste xeito nacían as orixes 
da senlleira Guía Michelin. Po-
rén, entre 1919 e 1939 xorde 
a idea de crear unha guía que 
recompilase os itinerarios tu-
rísticos máis requiridos, é en 
1926 cando esta proposta dá 
os seus resultados con feitura 
dunha guía rexional de Breta-
ña, antecedente claro da ac-
tual colección A Guía Verde 
Michelin. Así, nesta nova que-

remos dar conta da renovada 
Guía Verde Michelin España Pe-
ninsular (25 euros), que vén de 
saír ao mercado.

A nova edición desta guía 
recolle toda a información 
histórica, cultural e práctica, 
propón itinerarios turísticos 
para todos os petos e engade 
informacións específicas con 
mapas, planos... para aqueles 
que viaxen con cativos. Malia 
os cambios desta Guía Verde, 
Michelin segue a conservar a 
súa recoñecida clasificación 
dos lugares máis interesan-
tes por estrelas (1*: interesan-
te; 2**: paga a pena; 3***: pa-
rada xustificada).

Michelin amplía conti-
dos, apartados... para esta 
guía da España Peninsular e 
divide o manual en tres sec-
cións: Organizar a viaxe (cun 
apartado “En familia” para os 
que levan nenos consigo, da-
tos prácticos para preparar a 
viaxe: horarios, meteoroloxía, 
transporte, aloxamento, res-
taurantes, ...), Así é España Pe-
ninsular (información variada 
sobre o destino, temas cultu-
rais... tamén inclúe un “ABC 
de Arquitectura”) e a terceira 
sección, Descubra España Pe-
ninsular (descrición e clasifi-
cación por estrelas dos luga-
res).

Michelin abre 
a páxina 
doutra guía
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O Punto do 2012

Audi A1 
quattro: 
deportista 
de elite
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Volkswagen Vehículos 
Comerciais levou até o Salón 
do Automóbil de Xenebra 
unha nova aventura, a adap-
tación do Amarok Sport a un 
dos deportes extremos que 
máis en voga se atopa neste 
intre, o Kayak Freestyle. Da-
mos conta dos detalles que 
rodean ao novo Concept Car 
Amarok Sport.

Pensado para a práctica 
do kayak, este pick-up (ou 
camioneta) modificouse en 
varios aspectos: tornouse 

máis alto e máis ancho que 
o seu predecesor, tamén a 
cor da carrozaría sufriu va-
riacións, sendo arestora ver-
mella alaranxada (Baladi 
orange) con efecto perla, o 
teito dispón dun soporte 
con catro faros, achega dous 
chanzos (de acceso eléctri-
co) para a entrada e saída 
dos ocupantes...

E onde irán os dous ka-
yaks de fibra de carbono? 
Pois na caixa de carga, intro-
ducidos en dúas escotaduras 
moldeadas e revestidas con 
materiais brandos e amarra-
dos con correas. Os remos 

irán fixados na cara interna 
do portón traseiro e o resto 
de utensilios (casco, chaleco 
salvavidas...) terán cabida en 
redes situadas na área fron-
tal da caixa de carga ou en 
pequenos caixóns con tapas 
impermeables. Subliñar que 
a caixa de carga está protexi-

da con neopreno (para eva-
cuar a auga).

O novo Amarok equi-
pa un motor 2.0 TDI biturbo 
de 180 cv, ten tracción to-
tal 4Motion transmitida cun 
engrenaxe redutor e dispón 
de diferencial de bloqueo no 
eixo traseiro.

9Novas << Sprint Motor

Lexus elixiu ao Salón do 
Automóbil de Xenebra para 
presentar dentro do marco 
europeo ao LF-LC Concept, 
premiado co galardón Eye-
sOnDesign Award ao mellor 
prototipo no Salón do Auto-
móbil de Detroit deste ano. 
Estamos perante un cupé 
deportivo híbrido 2+2 crea-
do en California, o LF-LC se-
gue o rumbo cara a unha 
condución baseada na intui-
ción e conta cunha pantalla 
táctil de control remoto que 
fai que o condutor poida 

usar os controis sen cambiar 
de posición. As pantallas 
LCD dobres de 12,3 polga-
das achegan información e 
visualizacións da navega-
ción mentres unha consola 

central -tamén con pantalla 
táctil e un teclado- controla 
os sistemas de son, ar acon-
dicionado e navegación.

O LF-LC 2+2 Hybrid Con-
cept Sport Coupé móvese 

grazas a un motor diantei-
ro e ten propulsión ás rodas 
traseiras, xa que conta coa 
axuda da nova transmisión 
Advanced Lexus Hybrid Dri-
ve de 3ª xeración, co gallo de 
achegar unha potencia de 
máis de 500 cv e unhas emi-
sións de CO2 de menos de 
150 g/km. 

A medio camiño entre 
unha berlina premium e un 
todoterreo é como descri-
be Volkswagen a súa nova 
achega, o Passat Alltrack. 
Dende a casa xermana 
apuntan que este vehícu-
lo está orientado a aqueles 
que vaian á procura dun tu-
rismo de alta gama e que, 
ao tempo, queiran dispor 

dun SUV (Vehículo Depor-
tivo Utilitario) para poder 
saírse da estrada conven-
cional e perderse por cami-
ños máis difíciles. 

O Passat Alltrack que 
atoparemos nos nosos con-
cesionarios virá asociado a 
dous motores gasolina TSI 
(de 160 ou 210 cv) e dous 
diésel TDI tamén de inxec-

ción directa (de 140 ou 170 
cv). Dicir que as versións 
máis potentes do Alltrack 
traerán de serie a tracción 
ás catro rodas 4Motion con 
transmisión automática de 
dobre embrague (DSG) e Di-
ferencial Electrónico de Es-
varamento Limitado (XDS). 
En canto a equipamento, 
o novo Passat contará con: 

programa de condución off-
road (con sistema de blo-
queo de diferencial elec-
trónico-EDS), mecanismo 
detector de fatiga, Paque-
te “Luz e Visión”, lamias de 
aliaxe de 17 polgadas, barras 
lonxitudinais do teito en pra-
ta anodizada, volante multi-
función de coiro, control de 
velocidade Tempomat, Ra-
dio RCD 510, Volkswagen 
Universal Bluetooth, etc. 

O Passat Alltrack che-
gará ao noso mercado en 
maio e terá un prezo que 
irá dende os 33.030 euros 
da versión 1.8 TSI 160 cv até 
os 33.200 euros do 2.0 TDI 
140 cv BMT.

Un Amarok 
máis extremo

Lexus LF-
LC Concept, 
deportivo 
e híbrido 

Passat 
Alltrack: para 
dentro e fóra 
da estrada
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Aproveitando a celebra-
ción do Retro Auto&Moto 
Galicia, o 18 de febreiro pre-
sentábase no Recinto Fei-
ral de Amio (Santiago de 
Compostela) o calenda-
rio do Campionato Galego 
de Motos Clásicas 2012, un 
acto no que participaron 
Agustín Abalde Grela (pilo-
to do Motoclub Compostela) 
e Alberto Fandiño (Alberni 
Eventos Deportivos). No en-

contro cos medios de co-
municación o organizador 
-Alberto Fandiño- lembrou 
o que foran as edicións pa-
sadas e falou dos problemas 
e obxectivos que preocupan 
á organización.

O Campionato Galego 
de Motos Clásicas cumpre 
este ano a súa terceira edi-
ción con grandes expecta-
tivas: o aumento de pilo-
tos nas diversas categorías, 

unha nova proba no calen-
dario... De falarmos do re-
gulamento do Campionato, 
non hai cambios, en ca-
dansúa proba celebraranse 
dúas mangas por cada cate-
goría, sendo o podio final a 
suma dos dous resultados. 

Outro dos aspectos que 
este Campionato quere 
conservar é o de ser un re-
ferente no noroeste da Pe-
nínsula e continuar a ser un 
lugar de encontro para os 
seareiros das motos clási-
cas. Cómpre informar que, 
de xeito parello ao Campio-
nato, levaranse a cabo dúas 
carreiras de resistencia no 
trazado da Madalena (For-
carei): a IV e V Edición das 
6 Horas de Resistencia en 
Scooters Clásicas (estas pro-
bas non puntuarán para o 
Campionato). 

calendario campionato 
Galego de motos 
clásicas 2012

- 12 de maio. Circuíto de 
Forcarei. (IV 6 Horas de Re-
sistencia).

- 17 de xuño. Circuíto da 
Pastoriza. (Campionato 
Galego de Motos Clásicas). 

- 01 de xullo. Circuíto de 
Forcarei. (Campionato Ga-
lego de Motos Clásicas).

- 08 de xullo. Circuíto de 
Forcarei. (Campionato Ga-
lego de Motos Clásicas).

- 22 de xullo. Circuíto de 
Forcarei. (Campionato Ga-
lego de Motos Clásicas).

- 02 de setembro. Circuíto 
de Forcarei. (Campionato 
Galego de Motos Clásicas). 

- 06 de outubro. Circuíto 
de Forcarei. (V 6 Horas de 
Resistencia).

O Programa de Avalia-
ción de Automóbiles Novos 
(EuroNCAP) vén de escoller 

ao coche urbano máis se-
guro de 2011, o gañador re-
sultou ser o Chevrolet Aveo. 

O éxito do Aveo débese ás 
melloras encamiñadas á re-
dución do consumo e das 
emisións de CO2, así como 
tamén ao senlleiro sistema 
de información e lecer co 
que conta. Emporiso, para 
facerse co galardón, o mode-
lo en cuestión tivo que obter 
unha nota cinco estrelas e 
unhas boas puntuacións en 
cadansúas catro áreas avalia-
das pola organización.

Que o Aveo sexa o co-
che máis seguro radica no 
equipamento que posúe: 
seis airbags de serie, control 
electrónico de estabilidade, 
control de tracción, disposi-
tivo de freos antibloqueo de 

catro canles con asistencia á 
freada de emerxencia, distri-
bución electrónica da forza 
de freada, asistente de pren-
dido en pendente ou o con-
trol de cruceiro con limitador 
de velocidade. Asemade, a 
maior parte das versións ga-
solina tamén achegan: di-
rección asistida eléctrica e 
función Start&Stop. 

Cómpre dicir que o Aveo 
tamén está dispoñible cun 
motor turbodiésel 1.3 l -pri-
meiro modelo urbano diésel 
de Chevrolet- e virá asocia-
do a un sistema de informa-
ción e lecer chamado Che-
vrolet MyLink, será a partir 
de xullo.

Seat e a escola de nego-
cios IESE veñen de unir forzas 
para tomarlle o pulso ao po-
tencial da enerxía eléctrica 
en España no eido da auto-
moción. Froito desta alian-
za é o proxecto Seat e-mo-
bility Project, unha iniciativa 
arestora en marcha e dan-
do acubillo a máis de 60 es-
tudantes do curso de Ope-
racións Estratéxicas do IESE. 
Este proxecto achega, entre 
outras cousas, unha metodo-
loxía innovadora para avaliar 
os efectos da electromobi-
lidade na cadea de valor da 

industria do coche e afon-
dar, tamén, nos seus espa-
zos de desenvolvemento. En 
concreto, analízanse cues-
tións como as infraestrutu-
ras dispoñíbeis e as necesa-
rias nun futuro ou os xeitos 
de abaratar os custes requi-
ridos para o mantemento 
dos coches. Sinálanse os ca-
miños máis óptimos para o 
mellor desenvolvemento da 
electromobilidade, á que se 

considera unha gran oportu-
nidade.  

O estudo parte de reali-
dades que están fóra de toda 
dúbida, como o elevado pre-
zo destes vehículos. Segundo 
IESE, isto pode compensar-
se, nun período de 5 a 9 anos, 
polo aforro no gasto enerxéti-
co grazas á eficacia dos siste-
mas de propulsión. Para isto 
sería preciso investir máis en 
investigación na procura dos 

máis óptimos equipamen-
tos. Segundo se fai saber, até 
o 70% dos desprazamentos 
que se realizan en España pó-
dense cubrir con mobilidade 
eléctrica. Para asegurar esta 
porcentaxe e incrementala se-
ría necesario mellorar a rede 
de infraestruturas. A electro-
mobilidade, incídese, é unha 
gran oportunidade para o im-
pulso do país, en parte por-
que permite introducir tecno-
loxía propia, e desenvolvela, e 
en parte porque nos permiti-
ría unha meirande indepen-
dencia enerxética.

Seat pide máis apoio á 
electromobilidade

O Campionato Galego de 
Motos Clásicas xa ten data

Chevrolet Aveo, campión 
en seguridade urbana 
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O Novo Audi A3 xa está 
aquí, achegando un pouco 
máis de innovación e dese-
ño na liña aberta en 1996 coa 
primeira achega do modelo. 
A terceira xeración desta saga, 
pioneira dos vehículos com-
pactos premium da casa ale-
má, debuta este mes de marzo 
no Salón Internacional de Xe-
nebra. Será a antesala da irrup-
ción no mercado dun modelo, 
o Novo Audi A3, que amais de 
polo seu deseño salienta pola 
súa aposta a prol do medio 
e do consumo responsábel. 

Neste punto cómpre subliñar 
a versión equipada co motor 
1.6 TDI, que consume só 3,8 
litros por 100 quilómetros, o 
que equivale a 99 g/CO2.

Tamén destacan as ache-
gas, hoxe en desenvolvemen-
to, con propulsión híbrida e 
gas natural. A lonxitude do 
novo modelo non varía (4,24 
metros) pero a batalla medra 
até os 2,60 metros. O peso di-
minúe en 80 quilos e o interior, 
de deseño cen por cen novo, 
salienta polas liñas horizontais 
do seu cadro de mandos, a cali-

dade dos materiais e acabados 
e a aposta pola ergonomía.

O Novo Audi A3 chega ao 
mercado con tres motores de 
catro cilindros de desenvolve-
mento. Os dous TFSI e o TDI 
subministran respectivamente, 
e a partir de 1.4, 1.8 e 2.0 litros 
de cilindrada, unha potencia de 
122, 180 e 150 cv. En compara-
ción co seu predecesor, o con-
sumo baixa nun 12% de media. 
A prevenda do novo A3 come-
za en primavera e as primeiras 
entregas, segundo informa a 
casa dos catro aros, realizaranse 
a partir de setembro.Novo Audi A3: outra ración de estilo

11Novas << Sprint Motor
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O Beetle do Século XXI 
segue ampliando a súa 
longa lista de argumentos 
coa incorporación de no-
vos e equilibrados moto-
res. Nesta ocasión, o mo-
delo máis emocional da 
gama, que incorpora as 

últimas tecnoloxías e in-
finidade de opcións de 
personalización, ofrece a 
partir de agora novas al-
ternativas en canto a mo-
tores se refire coa chega-
da dos eficientes 1.6 TDI 
105 cv e 1.4 TSI 160 cv que 

se engloban dentro da 
estratexia downsizing da 
marca. Ademais, iníciase 
agora a comercialización 
do Beetle co motor 2.0 TDI 
140 cv. As primeiras uni-
dades chegarán ao noso 
país no verán.

Os consumos do TDI 
105 cv e o TSI 160 cv si-
túanse nos 4,5 litros e os 
6,6 litros en ciclo combina-
do respectivamente. Hai 
un modelo Beetle dende 
21.120 euros, o Design 1.2 
TSI de 105 cabalos.
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Despois do éxito obti-
do na segunda edición da 
Suzuki Week que tivo lugar 
o pasado mes de outubro, 
Suzuki volve tirar a casa 
pola fiestra para traernos 
unha nova semana chea de 
oportunidades únicas.

Dende o 19 de marzo 
e ata o vindeiro 1 de abril 
Suzuki Motor España pon 
en marcha, conxuntamen-
te coa súa rede de conce-
sionarios oficiais, a tercei-
ra edición da Suzuki Week. 
Nesta ocasión, se compras 
ou reservas a túa moto Su-
zuki durante estes días:

- Suzuki regálache os 
gastos de matriculación en 
todos os modelos ou unha 
ampliación de dous anos 
de garantía.

- Se o que estás, é pen-
sando nalgún destes tres 
modelos deportivos Suzu-
ki: a GSX-R600, GSXR750 ou 
GSX-R1000L1, terás un 20% 
de desconto.

- E se é a nova Suzuki 
GSR750 a moto que rolda 
na túa cabeza ultimamen-
te, aproveita esta ocasión 
porque durante a Suzuki 
Week poderás conseguila 
desde 6.990 €.

A gama Crafter incor-
pora un novo e sólido argu-
mento, a tracción 4Motion 
ás catro rodas de Achleit-
ner, o especialista austría-
co en traccións integrais 
que desenvolveu un sis-
tema de tracción efectiva 
tanto en estrada como fóra 
dela. Grazas á tecnoloxía 
4Motion, o novo Crafter 
con tracción ás catro rodas 
é, ata onde lle permiten as 
leis da física, capaz de tran-
sitar por calquera terreo 
como un auténtico todote-
rreo. Os cambios foron moi 
completos. Achleitner mo-

dificou tanto o eixe dian-
teiro con suspensión inde-
pendente como o traseiro, 
que é ríxido. 

Pontes reforzadas con 
maior percorrido, amorte-
cedores progresivos e es-
tabilizadores modificados. 
O resultado final, á marxe 
de si o tipo de pneumáti-
co utilizado é de estrada 
ou off-road, é o aumento 
da distancia ao chan nuns 
25 cm e da altura total en 
aproximadamente dez 
centímetros. O prezo da 
transformación de Achleit-
ner é de 19.995 €.

Suzuki Week

O Beetle incorpora dous novos motores

Novo Crafter 4Motion
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A marca de luxo Bentley 
tamén quere estar presente 
nun segmento tan deman-
dado como os dos todote-
rreo. En Xenebra mostrou un 
dos modelos que máis deu 
que falar o seu EXP 9 F. Un 
vehículo que o fabricante le-
vaba tempo anunciando. A 
súas liñas non deixou indife-
rente ao público da mostra.

O seu ADN é, indiscuti-
blemente, o da marca. Que-
dando ben patente no des-

eño da grella, dos faros, 
do interior e das lamias de 
aliaxe. Este todoterreo 
levará un propulsor 
que rende máis de 
600 cabalos.

A intención 
do fabricante 
con este modelo 
é establecer un 
novo punto de 
referencia para 
este tipo de vehí-
culos.

General Motors e a 
NASA están desenvolvendo 
conxuntamente unha luva 
robótica que os traballado-
res do sector automobilísti-
co e os astronautas poderán 
usar para facer mellor o seu 
traballo á vez que se reducirá 
o risco potencial de sufrir le-
sións por esforzo repetitivo.

O dispositivo Human 
Grasp Assist, coñecido in-
ternamente en ambas orga-
nizacións como o K-glove 
ou Roubo-Glove, é froito do 
proxecto Robonauta 2 (R2) de 
GM e a NASA, que lanzou o 
seu primeiro robot humanoi-
de ao espazo en 2011. R2 é un 
residente permanente da Es-
tación Espacial Internacional.

Cando os enxeñeiros, in-
vestigadores e científicos de 
GM e a NASA empezaron a 
colaborar en R2 en 2007, un 

dos requisitos de deseño era 
que o robot puidese utilizar 
ferramentas creadas para hu-
manos, tanto cos astronau-
tas no espazo exterior como 
cos traballadores de fábri-
cas na Terra. O equipo logrou 
que o R2 tivese un nivel sen 
precedentes de destreza ma-
nual grazas ao uso de sofisti-
cados sensores, accionado-
res e tendóns comparables 
aos nervios, músculos e ten-
dóns dunha man humana.

Segundo os estudos rea-
lizados, soster unha ferra-
menta de forma continuada 
provoca fatiga nos múscu-
los da man en cuestión de 
minutos. As probas iniciais 
do Roubo-Glove indican 
que o portador pode man-
ter o agarre durante máis 
tempo e con maior comodi-
dade.

13Novas << Sprint Motor

Nissan está disposta 
a cambiar para sempre o 
rumbo das carreiras de re-
sistencia tras converterse 
en socio fundador dun dos 
proxectos de competición 
máis radicais dos últimos 
tempos, Nissan DeltaWing.

Un motor Nissan de úl-
tima xeración e extremada-
mente eficiente, propulsará 
o espectacular DeltaWing 
por primeira vez nas len-
darias 24 Horas de Le Mans 
(16-17 de xuño de 2012).

O obxectivo deste 
proxecto non é unha clasi-
ficación na carreira. A com-
pañía tratará de mostrar 
cunha tecnoloxía pioneira, 
un potencial camiño para 
os deportes de motor no 

futuro. Tamén, avanzar no 
desenvolvemento de so-
lucións técnicas que poi-
dan incorporarse á gama de 
produtos da marca.

Un propul-
sor 1.6 de ca-
tro cilin-
dros con 
inxec-

ción di-
recta e turbocompresor, 

especialmente preparado 

para a 
co m p e t i -

ción, equipará 
o Nissan DeltaWing 

que pesa a metade e pre-
senta a metade de resisten-
cia aerodinámica que un 
coche de carreiras conven-
cional.

O motor, bau-
tizado DIG-T (Direct In-

jection Gasoline - Turbo-
charged), entregará unha 
potencia aproximada de 
300 cv, suficiente para con-
seguir uns tempos por volta 
en Le Mans entre os coches 
da clase LMP1 e os de LMP2 
malia dispoñer da metade 
de potencia que os coches 
convencionais.

Bentley EXP 9 F

Luvas Robóticas para 
uso Humano

Nissan DeltaWing
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Renault celebrará ao longo deste ano 2012 o aniversario 
dun dos seus modelos máis senlleiros, o R-5. Catro 

décadas despois do seu lanzamento, o Renault 5 ou 
“Supercinco” segue disposto a seguir no maxín de 

moitos, formando parte das lembranzas de varias xeracións que aínda o asocian a algo 
familiar cunha especie de morriña... Aquel coche tan moderno e deportivo, pequeno e 
áxil, ben axeitado ao estilo de vida desa mocidade que ía á procura de algo diferente... 

algo que o R-5 soubo dar.

O Renault 5 fai a súa aparición en 1972, respon-
dendo á moda de vehículos pequenos e sinxelos 
que comezara o Mini alá polo ano 1959. O seu des-
eñador, Michel Boué, levouno a cabo partindo dun-
ha fotografía do Renault 4 pero con variacións: pa-

souse ao cofre motor a roda de reposto, achegouse 
o propulsor ao habitáculo de pasaxeiros para gañar 

espazo, empregouse a técnica do monocasco cunha ca-
rrozaría de só tres portas, os parachoques eran de plás-

tico (sendo esta unha solución pioneira de cara á absor-
ción de pequenos golpes sen deformacións), entre moitos 
outros cambios que se traduciron nun éxito. 

Así, dende estas páxinas de Sprint Motor damos conta 
deste éxito e da homenaxe que a casa francesa quere ren-
derlle ao R-5 durante este ano: diversos actos, encontros, ce-
lebracións e un longo etcétera servirán para louvar ao pro-
tagonista. Asemade, tamén falaremos da historia que rodea  
á imaxe deste lendario vehículo que marcou un antes e un 
despois na historia do automóbil.

40anos de Renault 5

Todo comeza cando un 
dos profesionais de Ren-
ault, Bernard Hanon, encar-
ga un proxecto a Louis Dre-
yfus (daquela director xeral 
da marca), no que se busca 
a creación dun vehículo en-
camiñado á mocidade desa 
época. O proxecto dá os 
seus primeiros pasos baixo 
o nome en código de “122”. 

Sería 1972 o ano da es-
trea do Renault 5, chama-
do tamén “Supercar”, un au-
tomóbil que abría camiños 
novos cunha estética nova: 
feitura redondeada, supre-
sión de empuñaduras das 
portas, parachoques de po-
liéster inserido na carroza-
ría... e outra novidade, o R-5 
chegaría aos concesionarios 

en versión 2 portas e con 
capacidade para catro per-
soas. Un vehículo concibido 

para a cidade como o pro-
ban as súas medidas (3,50 
m de longo e 1,52 m de an-

cho) e dispoñible nunha ver-
sión L (co motor do R-4 de 
36 cv) ou TL (co propulsor 
do R8 de 47 cv) e cun equi-
pamento de serie abondo 
completo para a época (re-
pousabrazos, bandexa tra-
seira, limpaparabrisas de 2 
velocidades...). Como curio-
sidade, dicir que os vende-
dores non apostaban polo 
R-5 pois, como un coche de 
2 portas obtería bos resul-
tados en canto a vendas? E 
vaia se estaban equivoca-
dos... o éxito do R-5 chegou 
de contado, as factorías non 
eran quen de adaptar a súa 
produción aos pedidos, con-
verténdose no coche máis 
vendido en Francia ao longo 
de dez anos.

■ XAbIER VILARIñO | TexTo

■ SPRInT MOTOR | foTos

O "Supercinco"

O nacemento dunha lenda

as carreiras en circuítos tiveron moi boa acollida

o renault 5 fixo a súa aparición en 1972

• SPRINT 181.indd   14 19/03/12   15:44



15Historia << Sprint Motor

1974 Aparece a vertente deportiva do Ren-
ault 5 -o LS- cun motor de 64 cv DIN e un 

equipo de gama alta.

1976 Chega a versión GTL, cun propulsor de 
42 cv DIN e bandas laterais de protec-

ción. Porén, a novidade estrela deste ano é a introdución 
do R-5 Alpine, cunha motorización de 1289 cm3 e 90 cv, 
lamias específicas, parachoques dianteiro con luces anti-
néboa inseridas, etc.

1977 Créase unha versión cupé do R-5 Alpine, 
un coche feito para o goce dos pilotos de 

carreiras, así o amosarán os resultados: con este modelo 
acadarase unha sétima praza no Rali de San Remo (clasifi-
cación xeral) e un segundo posto dentro da súa categoría... 
Un primeiro podio conseguiríao nas Mil Pistas e no Rali de 
Varsovia, tamén neste mesmo ano.

1978 Comercialízase o Renault 5 automático, 
que conta cun motor de 1300 cm3 de 55 cv 

e salienta polo seu teito de vinilo. É en 1978 cando o R-5 Alpi-
ne fica segundo no Rali de Monte Carlo (seguindo a un Pors-
che!), unha verdadeira fazaña se atendemos á súa potencia.

1979 Xa hai versión 5 portas do R-5, a feitura 
das portas inspírase no Renault 7. Dáselle 

unha viraxe á gama, ficando as versións L, TL e Société cun 
propulsor 1108 cm3 de 45 cv, un cadro de instrumentos 
termomoldeado, novos asentos... Con todo, este ano será 
importante dun xeito especial pola aparición do R-5 Turbo.

1982  O Renault 5 TX, a face de máis luxo, apa-
rece en escena. Amais, o R-5 Alpine au-

menta de potencia: pasa de 93 a 110 cv grazas ao turbo 
Garett. Outra proeza que forma parte da biografía do R-5 é 
a acontecida no Tour de Córsega: 15.000 curvas serán tes-
temuña da loita entre un Ferrari e o noso vehículo, que se 
fará co triunfo total dende a cuarta etapa.

1984  Estamos perante o derradeiro ano de 
produción baixo o nome de R-5 en Fran-

cia, todas as versións (base, TL, GTL, GTS e TSE) mudan o 
nome para pasar a chamarse Lauréate. Aparece neste ano 
o Supercinco. Outra era vaise achegando paseniño, é tem-
po de cambios.

1985  O Renault 5 segue a probar a súa valía no 
eido das competicións e sitúase segundo 

no Rali de Touraine (de novo aos mandos de Jean Ragnot-
ti). Emporiso, o primeiro grande triunfo do novo R-5 Maxi 
Turbo será no Tour de Córsega (tamén con Ragnotti ao vo-
lante); engadir outras vitorias máis ao seu currículo: a do 
Tour de Francia, a do Criterium de Alsacia e a do Rali do Var.

De referírmonos ás vendas do Renault 5 dende o ano do 
seu lanzamento (1972) até o fin da súa fabricación para a ex-
portación (1992), habería que dicir que das factorías da firma 
francesa saíron 5.325.890 unidades nas súas diferentes ver-
sións, sendo a cifra total de arredor de 5,5 millóns de mode-
los vendidos nos 5 continentes.

Se ollamos cara o país que o viu nacer, Francia, podemos 
informar que o R-5 foi o vehículo máis vendido durante 10 
anos (de 1974 até 1983). Así, o devandito modelo -produ-
cido entre 1972 e 1986 na fábrica de Flins- na súa versión 
TL foi o máis comercializado, con 239.513 exemplares en 
1980 (un 79,75% da gama) fronte a tan só 27.694 exem-
plares coa “L”.

En canto á pegada deixada polo R5 en España, é 
preciso subliñar que o mítico modelo foi elixido “Co-
che do Ano en España” en 1972, coincidindo a súa 
fabricación coa inauguración da factoría de Mon-
taxe II en Valladolid, de onde saíron -entre 1972 e 
1984- arredor de 700.000 unidades. Será a partir de 
1975, cando se engada outro punto de fabricación na 
factoría de Montaxe I, cun total de 300.000 vehícu-
los, co que podemos afirmar que case un millón de 
R-5 saíron de España.

Como apuntamos ao comezo desta reportaxe, a 
marca francesa que creou ao R-5 quere festexar durante 
este 2012 o corenta aniversario do modelo en cuestión, para 
isto celebrará diversos actos ao longo e ancho de todo o mun-
do, porque non se cumpren 40 anos todos os días e un Ren-
ault 5 non é un coche calquera...

Indo ao miolo da festa, o Renault 5 estará presente esta 
tempada:
❱❱ No Rali Monte Carlo Histórico; pois Renault Classic prepa-

rou tres Renault 5 de grupo 2 para percorrer -do 29 de 
xaneiro ao 4 de febreiro de 2012- os 2500 km desta gran-
de categoría clásica. (Informar que aos mandos deste R-5 
estiveron: Jean Ragnotti, Manu Guigou e Alain Serpaggi). 

❱❱ Seis modelos do Renault 5 tamén estiveron no Salón Ré-
tromobile de París, do 1 ao 5 de febreiro.

❱❱ No Festival of Speed en Goodwood (Reino Unido); do 29 de 
xuño ao 1 de xullo.

❱❱ No Festival Renault, no autódromo de Linas-Montlhéry, 
os días 22 e 23 de setembro.

❱❱ Nas World Series By Renault, durante 7 encontros nos que 
se deixarán ver os R-5 da colección Renault.

Traxectoria vital do R5

O R-5 vendido nos 5 continentes

Unha merecida homenaxe

o Gt turbo marcou un fito entre os coches deportivos de serie
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Se por algo se caracteriza a gama DS de 
Citroën é precisamente pola súa aposta 
por un deseño impactante, que atraiga 
a clientes que presuman dunha estética 
elegante e diferenciadora e que estean 

dispostos a pagar algo máis por iso.
En Sprint Motor estivemos a probar por 
uns días un Citroën DS4 1.6 e-HDI 110, 
estas siglas veñen a dicir que se trata 

da ecolóxica versión turbodiésel de 112 
cabalos (desoñecemos porque o deno-
minan 110) que incorpora entre outros 
avances tecnolóxicos o sistema Start/

Stop que minimiza o consumo de com-
bustible en tránsito urbano e un alterna-
dor que prioriza a carga de electricidade 
cando o vehículo decelera o que tamén 

o fai máis eficiente.

Citroën DS4
Un deseño para presumir

■ LUíS PEnIDO | TexTo e foTos
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17Sprint Motor

Dende o primeiro momento con-
venceume o seu deseño. Páreceme bas-
tante máis bonito que o C4 (modelo do 
que deriva), semella un cupé pero con 
catro portas (as traseiras están moi di-
simuladas, e apenas se perciben as ma-
nillas de apertura), bastante alto, e con 
algo menos de habitabilidade nas pra-
zas traseiras (o deseño implica unha 
menor altura libre interior). A altura do 
vehículo é considerable, máis propia 

dun todocamiño que dun turismo com-
pacto, de feito incluso sorprendeume a 
altura libre ó chan cando saín un pouco 
da estrada para facerlle unhas fotos.

Recoñezo que me preocupaba un 
pouco como se comportaría en curva 
o Citroën DS4 ó ter un centro de gravi-
dade máis alto que o seu curmán o C4, 
pero os enxeñeiros galos fixeron un bo 
traballo dotándoo dunhas reglaxes de 
suspensión máis firmes. Desta forma 

conseguiron que este modelo da gama 
DS sexa moi estable aínda que filtre un 
pouco peor as irregularidades da estra-
da. É un coche moi estable, intuitivo e 
seguro e transmite moita tranquilidade 
na súa condución.

Por motivos de deseño tamén a ca-
pacidade do seu maleteiro se reduce 30 
litros respecto do C4, pero a considero 
suficiente porque o portón traseiro sí-
guelle aportando moita practicidade.
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Para os que nos gusta 
buscarlle os límites nas cur-
vas e derrapar un pouco, di-
cir que é un coche pouco 
apropiado, xa que o control 
de estabilidade (aínda que 
desconectable por botón) 
está sempre alerta e volve a 
activarse cando superamos 
os 50 quilómetros por hora 
aproximadamente. Pódese-
lle restar importancia por-
que o seu espírito non é ex-
tremadamente deportivo e 
pola contra o control de es-
tabilidade é moi recomen-
dable en pro da seguridade 
sobre todo nunhas estradas 
coma as galegas donde pro-
liferan as curvas e a climato-
loxía adversa.

Estabilidade e límites

os asentos son cómodos e suxeitan ben o corpo
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ficha técnica
motor: e-Hdi 110
cilindrada: 1.560 cc
estrutura: 4 cilindros en liña

Potencia máxima en cv / rpm: 112 / 3.600

Par motor en Nm cee / rpm: 270 / 1.750

tracción: dianteira
caixa de velocidades: Manual + Stop&Star

Número de velocidades: 6

Freos dianteiros / traseiros: 

discos ventilados / discos

axuda a freada: ESP + AbS

lonxitude total: 4.275 mm

Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros): 385

combustible: gasóleo
capacidade do depósito: 60 litros

detalle do deseño peculiar da porta traseira

A versión probada equi-
paba unha caixa de cambios 
manual de seis relacións que 
permite sacarlle un bo ren-
demento ó propulsor de 
1.6 litros e 112 cabalos. A 
verdade e que o coche vai 
moi suave e transmite moi 
pouca sensación de veloci-
dade polo que parere que 
corre menos do que real-
mente o fai. Na velocidade 
máis longa e a velocidades 
legais o motor vai tan baixo 
de revolucións que logra 
uns consumos incribles. Pó-

dovos asegurar que conse-
guín un consumo inferior os 
catro litros ós cen quilóme-
tros circulando por estrada 
nacional, e que é moi difícil 
superar os oito litros aínda 
que se aproveite todo o po-
tencial do seu propulsor. En 
cidade xa vos comentei que 
o Start/Stop (que é desco-
nectable cun botón) tamén 
limita o consumo. Todo isto 
fai deste modelo francés un 
vehículo de moi baixo custo 
de mantemento para unha 
utilización diaria.

Caixa de cambios e consumos

Interiormente o deseño 
segue a apreciarse, xa que 
aínda que comparte moi-
tos componentes co C4, de-
talles como o parabrisas pa-
norámico, tapizados máis 
luxosos, e alto nivel de equi-
pamento dende as versións 
máis básicas conseguen un 
resultado final moi agrada-
ble. Tamén os axustes e aca-
bados son moi superiores a 
vehículos de xeracións ante-
riores de Citroën.

Sendo o produto final 
conseguido superior, é loxico 
que o prezo tamén se incre-
mente. Terán que ser os clien-
tes os que se decidan por un 
C4 (máis asequible) o por un 
DS4 (máis elegante e exclusi-
vo), porque por equipamen-
to e motorizacións non terán 
problemas á hora de atopar o 
vehículo que máis se adapte 

ás súas pretensións. Hai ver-
sións diésel que ofrecen den-
de os 90 cabalos ata os 160 
(con motor 2.0) e en gasoli-
na dende os 120 ata os 200 
cabalos. Tamén se oferta o 
cambio automático robotiza-
do CMP para os que busquen 
máis comodidade e facilida-
de de condución.

Lembro moi gratamen-
te a anterior proba do irmán 
menor da familia DS, o DS3, 
que xa me deixara moi gra-
tas impresións. Pois o DS4 
ven a refrendar estas per-
cepcións, e deixoume un 
gran sabor de boca.

Agora queda agarda a 
que o concesionario oficial 
Citroën en Compostela, No-
yámovil, teña dispoñible o 
novo DS5 para seguir con 
esta familia tan exquisita do 
fabricante francés.

Estilo e diferenzas

o interior goza dun bo nivel de acabados e materiais

Citroën DS4 Un deseño para presumir
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❱❱ Estilo
Coa intención de ser algo máis 

que un 4x4 é como se amosa o C4 
Aircross, un concepto que engade 
o estilo das berlinas francesas á for-
za dos todoterreos. Cunhas medi-
das de 4,34 m de lonxitude, 1,80 m 
de ancho e 1,63 m de alto este SUV 
salienta pola súa ampla calandra 
cromada cos chevróns no seu fron-
tal, do perfil chámanos a atención 
a aleta de quenlla invertida (toma-
da do concept car Hypnos) que se 
adobía cunha rosa dos ventos cro-
mada, sinal distintivo da familia SUV 
de Citroën. O deseño das lamias de 
aliaxe lixeira de 18 polgadas e das 
luces traseiras remiten ao C4 e ao  
Hypnos, sendo este concibido para 
mellorar os fluxos de ar e contribuír 
á redución de emisións de CO2.

Presentado no Salón do 
Automóbil de Xenebra, o 

novo todoterreo de Citroën 
aparece en escena coa 

intención de marcar un antes 
e un despois no eido dos 

SUV (Vehículos Deportivos 
Utilitarios). Para acadar tal 

fin, a marca francesa sérvese 
do C4 Aircross, un vehículo 

compacto con tracción á 
carta, unhas emisións de CO2 
ben reducidas (119 g/km) e a 

tecnoloxía Stop&Start asociada 
a todos os seus propulsores.

Citroën C4 Aircross, a vontade de ser diferente

■ FERnAnDO cUADRADO | TexTo      ■ SPRInT MOTOR | foTos
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❱❱ Motores respectuosos co medio
O C4 Aircross sitúase no cumio do seu segmento se nos 

referimos a emisións de CO2, pois o seu motor HDi 115 ató-
pase na mellor posición en canto a respecto polo medio am-
biente. Así, asociado a unha caixa de cambios manual de 6 
marchas -e dispoñible nunha versión de 2 rodas motrices- 
só emite 119 g/km de CO2 e, na versión de 4 rodas motrices, 
emite 129 g/km de CO2. Cómpre dicir que este propulsor ten 
unha cilindrada de 1,6 litros e 115 cv. Citroën achegará outras 
posibilidades en canto a motor, como o diésel 1.8 HDi 150 
(en versións de 2 e 4 rodas motrices e caixa de cambios ma-
nual de 6 velocidades). Engadir que este propulsor é o único 
do mercado en contar cun mecanismo de calado variable na 
distribución (menos vibracións, menos emisións e máis pres-
tacións). As motorizacións gasolina para este C4 Aircross se-
rán unha 1.6i 115 con 2 rodas motrices, cambio manual de 5 
marchas, dobre árbore de levas, 16 válvulas, sistema de cala-
do variable na distribución, unha potencia de 115 cv e unhas 
emisións de 135 g/km de CO2. Outra opción gasolina (para 
algúns mercados fóra de Europa) é a 2.0i de 150 cv, con 2 e 
4 rodas motrices, cambio manual de 5 marchas, transmisión 
automática de variación continua (CVT), 16 válvulas, sistema 
de calado variable da distribución... É preciso subliñar que to-
dos os motores asociados a este novo C4 Aircross veranse fa-
vorecidos de diversas tecnoloxías como a Stop&Start (agás o 
gasolina 2.0i de 150 cv), un dispositivo que detén -de xeito 
automático- o motor cando o vehículo se para, situándose a 
panca de cambios en punto morto; de seguida o propulsor 
volve a acenderse (de maneira automática) no intre en que 

o condutor/a preme o embrague, aforrando 
deste xeito moita enerxía.

❱❱ Tecnoloxía e seguridade
O fabricante galo dota ao C4 Aircross dunha morea 

de elementos que compoñen o seu equipamento, entre 
eles: un sistema Hi-Fi Rockford Fosgate de alto nivel con 
710 vatios e 8 altofalantes, un mecanismo  de navegación 
GPS cunha pantalla táctil de 7 polgadas e un disco duro 
de máis de 10 xigas (este sistema tamén inclúe: un lector 
DVD compatible cos formatos CD, CD-R, CR-RW e vídeo 
DVD), unha cámara de visión traseira a cor, acceso e pren-
dido mans libres, conexión USB, Bluetooth, etc.

Porque a seguridade é un aspecto moi importante, 
Citroën envolveu ao novo Aircross dunha carrozaría moi 
ríxida, apoiada nunha sección pechada centrada nas zo-
nas de unión entre montantes, teito e portón. Equipado 
cun mecanismo de seguridade para o pedal do freo, este 
dispositivo impide calquera intrusión do pedal no caso 
de impacto a alta velocidade. Outro aspecto curioso é 
que, co gallo de minguar as consecuencias dun posible 
atropelo, creouse unha zona deformable no capó do mo-
tor (dobre almofadiña). Asemade, o C4 achega de serie 7 
airbags: dous frontais (condutor + pasaxeiro), dous late-
rais, dous de cortina (prazas dianteiras e traseiras) e un de 
xeonllos para o condutor/a.

❱❱ Tracción para todos os gustos

Este modelo pensa en todo... nas preferencias do con-
dutor, no estado do firme, na velocidade do vehículo... 
logo de analizar estes aspectos -e grazas a un sistema 
de tracción integral de última xeración- o C4 reparte o 
par entre as rodas dianteiras e traseiras, minimizando o 
consumo de carburante, pois emprega un lubricante de 
baixa viscosidade na caixa de reenvío. Segundo o intre 
no que se atope, o piloto do Aircross sempre terá a op-
ción de elixir de xeito manual cada un dos tres modos de 
tracción axudándose do mando situado detrás da panca 
de cambios. Así, o modo 4 rodas motrices (4WD) fai de 
maneira automática o reparto de par entre o tren diantei-
ro e o traseiro, para optimizar o consumo de carburante 
o reparto céntrase nun 98% nas rodas dianteiras. Empo-
riso, se a cousa se pon máis difícil, o reparto de par pode 
mesmo chegar ao 50% en cada eixo. O modo “Lock” ga-
rante a máxima motricidade nas condicións máis duras, 
xa que envía un 50% de par ás rodas traseiras, ao igual 
que co modo 4WD. Porén, aínda existe outra posibilida-
de -o modo 2 rodas motrices (2WD)- que tamén diminúe 
o consumo de carburante ao reducir o número de pezas 
en movemento, habendo só tracción no tren dianteiro. 

En resumo, o Citroën C4 Aircross estará dispoñible en 
versións de dúas e catro rodas motrices e chegará aos 
concesionarios a partir do primeiro semestre de 2012.

Citroën C4 Aircross, a vontade de ser diferente

      
Motor: 1.6i 115 HDi 115 HDi 150 *2.0i 150 (Fóra de Europa) *2.0i 150 (Fóra de Europa)
Caixa de cambios: Manual 5 velocidades Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades Manual 5 velocidades CVT
Potencia máxima: 85 kw 82 kw 110 kw 113 kw 113 kw
Par máximo: 152 Nm 270 Nm 300 Nm 198 Nm 198 Nm
Cilindrada (cm3): 1590 1560 1798 1998 1998
Normativa anticontaminación: Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 4 Euro 4
Emisións de CO2:(g/km) 135 119/129 142/147 181/186 185/192
Dispoñibilidade: 4x2 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4 4x2/4x4

❱❱ Características
técnicas  
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O número de acciden-
tes leves de tráfico (de cha-
pa) rexistrados no noso país 
durante o pasado exercicio 
situouse en 1,9 millóns de 
impactos, o que supón un 
descenso do 3,65% en com-
paración coas cifras do ano 
anterior, segundo datos da 
Asociación Empresarial do 
Seguro (UNESPA).

Este ente explicou que 
esta diminución dos impactos 
de chapa é consecuencia da 
menor utilización do automó-
bil con motivo da crise econó-
mica e matizou que este tipo 
de accidente está “estreita-
mente unido” á densidade de 

tráfico, xa que é típico da con-
dución realizada nas urbes.

Este estudo indica que 
esta baixada da sinistralida-
de leve en 2011 non se com-
portou de forma homoxénea 
entre as comunidades autó-
nomas. Así, a maior redución 
deste tipo de sinistros produ-
ciuse na Rioja, seguida de Ara-
gón e de Asturias.

Así e todo, houbo dúas 
comunidades autónomas 
que incrementaron as cifras 
de sinistralidade leve en 2011. 
Deste xeito, este tipo de im-
pactos subiu un 1,8% nas Ba-
leares durante o ano pasado e 
un 0,27% nas Canarias.

Os peores días da semana
Por outra banda, UNESPA explicou que o venres reem-

prazou ao luns como día da semana no que se producen 
máis sinistros leves e afirmou que os tres días máis acci-
dentados do ano pasado foron os venres 1 de abril, 4 de 
marzo e 8 de abril.

En 2011 no noso país producíronse unha media de 6.153 
accidentes os luns, mentres que esta cifra se sitúa en 5.797 
impactos os martes e en 5.723 impactos durante os mércores. 
O número medio de accidentes leves os xoves foi de 5.675.

Os venres producíronse unha media de 6.396 golpes 
de chapa en España, mentres que os sábados a media al-
canzou 4.030 impactos leves e a cifra sitúase en 2.887 gol-
pes no último día da semana.

Os datos desta organización do sector dos seguros po-
ñen de manifesto que cada día se producen unha media 
de 5.227 accidentes de chapa, o que supón un golpe cada 
17 segundos nalgún punto do territorio nacional e resal-
tan que a frecuencia máis elevada se concentra nas zonas 
urbanas, debido ao tipo de sinistros.

Cifras e días de sinistralidade

O 17% dos sinistros de 
automóbil que se produ-
cen nas estradas provocan 
a substitución dalgún dos 
compoñentes do sistema de 
iluminación, xa sexan faros 
ou pilotos, segundo o estu-
do “Reposición de compo-
ñentes luminosos” de Auda-
tex España.

A empresa especializa-
da na valoración de sinistros 

apuntou que o custo medio 
de reparación destes estra-
gos no sistema de ilumina-
ción oscila entre 65 e 286 
euros e resaltou que os fa-
ros son a segunda peza máis 
substituída nos talleres es-
pañois por impactos, e re-
presentan o 5,6% do total 
destas operacións.

A substitución dos ana-
gramas dos vehículos é a 

operación máis común nos 
centros de reparación, cun 
7,4% do total, e ten un custo 
medio de 16 euros, mentres 
que o amaño da moldura 
da porta é a terceira acción 
máis demandada, cun 5,4% 
do total e un custo medio de 
56 euros.

Por outra banda, o es-
tudo sinala que o 66,7% 
das substitucións de lu-

ces que se realizan nos ta-
lleres, céntranse na par-
te dianteira do vehículo, 
mentres que o 33,9% co-
rresponde á parte traseira. 
Segundo o estudo, unica-
mente no 0,6% dos acci-
dentes se substitúen to-
dos os faros, mentres que 
na maior parte deles, o 
24,7%, reemprázase só o 
faro esquerdo.

o faro esquerdo, o máis prexudicado nun sinistro

Os faros e os pilotos, os máis 
vulnerables nun accidente

■ XAbIER VILARIñO | TexTo

■ X. VILARIñO / SPRInT MOTOR |Fotos
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O automóbil é un gran 
motor da economía. Can-
do pensamos nel, a pri-
meira idea que se nos vén 
rapidamente son os ve-
hículos novos. Pero hai 
moito máis que coches a 
estrear. Os talleres (mecá-
nica, chapa-pintura, rodas, 
electricidade...), as tendas 
de recambios, os centros 
de tratamento de des-
mantelamento ecolóxico, 
os tapiceiros, os especia-
listas en equipos de audio; 
nestas páxinas trataremos 
este sector específico do 
motor e como está atrave-

sando este momento de 
crise económica.

O sector de venda e 
reparación de vehículos 
rexistrou un volume de 
negocio de 70.375 millóns 
de euros en 2010, o que 
supón un incremento dun 
0,8% respecto ao ano an-
terior, segundo a Enquisa 
Anual de Comercio, publi-
cada hai uns días polo Ins-
tituto Nacional de Estatís-
tica (INE).

Este lixeiro crecemen-
to dos ingresos da ver-
tente comercial do auto-
móbil, nun contexto de 

crise económica, explíca-
se polo impacto positivo 
que tivo sobre o merca-
do de automoción o Plan 
2000E de axudas directas 
á merca de automóbiles.

Con todo, as empre-
sas de venda e de repara-
ción de vehículos pecha-
ron o exercicio de 2010 
cun cadro de traballado-
res de case 318.000 per-
soas, o que representa 
unha redución do 1,3% 
en comparación co ano 
anterior e equivale á des-
trución duns 4.000 em-
pregos.

A venda e reparación de vehículos 
nun contexto económico negativo

Emprego e facturación
Na súa análise, o Instituto 

Nacional de Estatística cha-
ma a antención sobre a ele-
vada proporción de emprego 
indefinido nas empresas de 
venda de vehículos a motor. 
Así, os traballadores con con-
trato indefinido supoñían o 
92,8% do total.

A maior parte da factura-
ción do sector de venda e re-
paración de automóbiles ten 
a súa orixe nas operacións de 
venda de automóbiles, que 
en 2010 xeraron unha cifra de 
negocio de 48.025 millóns de 
euros, malia a sufrir un leve 
retroceso do 0,9%.

Pola súa banda, as opera-
cións de mantemento e repa-
ración de vehículos a motor 
supuxeron en 2010 un total 
de 10.436 millóns de euros, 
un 5,4% máis, mentres que 
o crecemento na área de co-
mercio de repostos e acceso-
rios de vehículos foi do 3,8%, 
con 10.397 millóns.

No sector das motoci-
cletas as cifras son sensible-
mente inferiores, cuns ingre-
sos de 1.515 millóns de euros 
(+2,5%) polas actividades de 
venda e reparación destes 
vehículos de dúas rodas, así 
como dos seus repostos e ac-
cesorios.

as operacións de mantemento e 
reparación de vehículos a motor 

xeraron en 2010 un total de 
10.436 millóns de euros
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Despedíndonos de San-
tiago de Compostela, pren-
demos motores cara a pro-
vincia de Lugo. O noso 
percorrido terá un total de 
409 km (ida e volta), cun 

tempo aproximado de 6 ho-
ras e 7 minutos (cálculo fei-
to sen paradas). O custo de 
combustible será de 50,38 
euros para un vehículo dié-
sel e de 51,96 euros para un 

gasolina. Atención a un dato 
sobre o Courel: mellor irmos 
cara a alá co depósito cheo, 
porque non nos será posíbel 
encher o depósito de xeito 
convencional até Pedrafita. 

Con todo, en caso de emer-
xencia, hai establecemen-
tos onde nos poden vender 
combustible.

Primeira parada: Quiroga 
(Punto B no Google maps)
a distancia que separa 
compostela de Quiroga 
é de 153 km, cun tempo 
estimado de chegada de 
2 horas e 32 minutos.

Saímos de Santiago e 
collemos a N-525, ou estra-
da que vai de Santiago a 
Ourense; pasamos por Ban-
deira, Silleda, Lalín e logo a 
PO-533 (estrada de Lalín ao 
alto do Faro). Tomaremos a 
LU-533 -estrada de Monforte 
de Lemos a Lalín- para irmos 
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Deixamos atrás o balbordo de Compostela para meternos de cheo nun dos 
recunchos máis máxicos da nosa terra, o Courel e parte da súa contorna.

Neste novo capítulo da nosa Peaxe aberta, abrirémonos camiño para 
descubrir a fermosura dunha das serras con máis encanto de Galiza, 

falamos do Courel. Dende estas páxinas de Sprint Motor iremos dando as 
instrucións precisas para o encontro coa natureza máis abraiante e inacce-
sible. Conducindo, entraremos no Courel polo sur, por Quiroga, seguindo a 
N-120 dende Monforte, para saír máis tarde do Courel polo norte, xa preto 

do Cebreiro e deixando atrás Seoane. Emporiso, atravesaremos a serra e 
máis os seus vales de sur a norte. Cómpre dicir que o mellor treito da estra-

da é sen dúbida o treito final, a partir de Seoane, aínda que isto tamén teña 
os seus inconvenientes, neste caso paisaxísticos: desmontes, alteración da 

contorna, etc. En fin, que a estrada vella era sen dúbida máis fermosa... 
pero moito máis incómoda. Con todo, esta foi a nosa escolla.

Perdémonos... con gusto... polo Courel
Un dos recunchos máis máxicos da nosa terra
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despois pola N-120 (estrada 
de Ponferrada) que nos le-
vará até Quiroga. Limitan-
do ao norte co concello de 
Folgoso do Courel, Quiroga 
amósase como un bo pun-
to de comezo para o traza-
do da nosa ruta polo Courel. 
Detémonos neste lugar para 
descansar e botar unha olla-
da ao vasto patrimonio ar-
quitectónico co que conta, 
teremos a opción de visitar 
diversas igrexas de interese 
como a de Pacios de Mon-
delo, a de Santa María da Er-
mida (do s. XII, onde se ato-
pou un relevo paleocristián 
en mármore, coñecido como 
Crismón de Quiroga), a Ca-
pela de Sesmil, a de San Lo-
urenzo de Nocedo, a de San 

Xoán do Hospital, a de San-
ta Isabel de Enciñeira ou a de 
San Miguel de Montefurado. 
Tamén é no lugar de Monte-
furado onde se atopa o tú-
nel que leva o mesmo nome, 
trátase dun túnel escavado 
nunha rocha, xusto onde o 
río Sil debuxa un meandro. 
Dise que o feito que motivou 
unha obra de semellantes 
proporcións foi a extracción 
de ouro por parte dos roma-
nos. Outro dos fortes de Qui-
roga é a súa oferta en canto 
a arquitectura civil, poñendo 
como exemplo o pazo da La-
mela ou o da Ponte da Rode-
la, o castelo de San Roque ou 
o dos Novais; este último de 
recomendada visita.

Segunda parada: Froxán, 
Folgoso do courel (Punto c)
distancia Quiroga-Froxán: 
25 km. tempo aprox: 27 min.

Dende Quiroga iremos 
pola LU-651, serpentean-
do pasaremos pola LU-1305 
e escolleremos a LU-4701 
que nos guiará até Froxán. 
De obrigada parada é este 
punto, un conxunto senllei-
ro con feitura de aldea com-
posta por vivendas e edifi-
cios anexos construídos con 
muros e tellados de lousa. 
O tempo semella deterse ao 
pasear por estas rúas empe-
dradas, estreitas e sinuosas. 
Engadir que, nas  proximi-
dades abrolla unha exube-
rante vexetación autóctona, 

da que sobresaen os casta-
ños.  Dicir que Froxán é un 
conxunto restaurado pola 
Xunta de Galicia e con moi 
bo resultado. 

terceira parada: moreda, 
Folgoso do courel (Punto d)
distancia Froxán-moreda: 
24,9 km. tempo aprox: 25 min.

Recuamos pola LU-
4701 até vermos Folgoso do 
Courel, a estrada transfor-
marase na LU-651 e de alí a 
un pouco veremos o sinal de 
Moreda. Moreda conta cunha 
Aula da Natureza, aberta des-
de a primavera até comezos 
do outono e os períodos de 
vacacións invernais. Dende 
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Perdémonos... con gusto... polo Courel A serra do Courel é unha cordilleira montañosa 
situada no sueste da provincia de Lugo que se 
estende polos concellos de Folgoso do Courel, na súa 
maior parte, Quiroga e Pedrafita do Cebreiro. O río Lor 
e os seus afluentes forman ricos vales con diversos 
ecosistemas que converten a esta serra na reserva 
botánica máis importante de Galiza. A poboación 
esparéxese de xeito disperso, formando numerosos 
núcleos de poboación. Engadir que, nunha sima desta 
serra atopáronse os restos humanos máis antigos 
que se conservan de Galiza (entre 8.000 e 10.000 
anos) canda os únicos restos de uro (Bos primigenius) 
achados en todo o país.
Asemade, non todo son datos técnicos relacionados 
coa natureza e as súas diferentes formas, pois o 
Courel salienta tamén por ter inspirado importantes 
obras da nosa literatura, como por exemplo boa 
parte do legado artístico da poeta María Mariño, que 
viviu nestas terras até a súa morte (malia ser natural 
de Noia) ou de Uxío Novoneyra, natural de Parada, 
aldea da parroquia de Seoane do Courel. Novoneyra, 
de feito, fixo un libro imprescindíbel para todo 
aquel que visite estas terras, Os Eidos, como tamén é 
imprescindíbel Roxe de Sebes, conxunto de poemas 
e ensaios onde se relata a experiencia vivida polo 
escritor e filósofo compostelán Ignacio Castro ao 
longo de case mil días na Serra do Courel, preto de 
Soldón de Seara, en Quiroga, onde decidiu arredarse 
do mundo a comezos dos anos 80, cunha pequena 
cabana de segadores como vivenda.

■ SOnIA PEnA | TexTo

o noso percorrido a ollos do Google maps

un día de chuvia no castro da torre

o courel é especialmente rico en árbores autóctonas galegas
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aquí parte unha ruta das máis 
abraiantes de Galiza, a da De-
vesa da Rogueira. A grande-
za deste bosque está na súa 
reserva botánica con grande 
variedade de especies, máis 
de 800 contabilizadas nun-
ha pequena extensión de 
200 hectáreas. O itinerario 
dende a parte baixa da de-
vesa percorre uns tres quiló-
metros de abrupta penden-
te. Polas ladeiras precipítanse 
os regatos que nacen no cu-
mio como a Fonte do Cervo; 
trátase dun gran penedo con 
dous canos dos que agroman 
ambas as augas de cores e sa-
bores diferentes: unha é cris-
talina e calcaria; a outra, ma-
rrón e ferruxinosa. 

cuarta parada: 
Seoane do courel, 
Folgoso do courel (Punto e)
distancia moreda-Seoane: 
5,3 km. tempo aprox: 5 min.

Volvemos até enfiar de 
novo a LU-651 que nos di-
rixirá cara a Seoane. Atopá-
monos na que, até a Guerra 
Civil, foi capital do concello 
de Folgoso do Courel, sen-
do arestora a parroquia máis 
poboada do concello, con-
centrando un bo número 
de servizos de cara ao turis-
mo. De Seoane arrinca o pri-
meiro desvío cara á aldea 
de Romeor, outro dos so-
branceiros conxuntos que 
garda O Courel, lugar de in-
finita beleza ecolóxica, nes-
ta zona poderemos visitar 
un acueduto. Segundo se 
conta, os romanos denomi-
naban ás terras de O Courel, 
"Terra de Ouro", isto é debi-
do a que nesta serra se ato-
paron explotacións auríferas 
moi importantes para O Im-
perio Romano. Dende aquí 
cómpre volver a deixar o co-
che en  repouso e camiñar 
uns poucos quilómetros pe-

netrando nunha magnífica 
devesa para inspeccionar o 
túnel da Louseira, construí-
do en época romana para a 
condución de auga. Romeor 
está rodeado por un denso 
bosque que rube polas la-
deiras do norte de Cabeza 
do Couto e Cabeza Grande. 
Esta devesa é máis peque-
na que a de A Rogueira, pero 
cunha biodiversidade seme-
llante: bidueiros, carballos, 
pradairo, teixos e mesmo 
faias... O mellor son as car-
balleiras. Como dato curioso, 
dicir que por esta zona exis-
ten restos de morrenas gla-
ciares. 

Quinta parada: o cebreiro, 
Pedrafita do cebreiro (Punto F)
distancia 
Seoane-o cebreiro: 
19,2 km. tempo aprox: 20 min.

Seguimos adiante pola 
LU-651, que axiña se conver-

terá na LU-1301 até albiscar a 
LU-633 ou estrada de Samos 
a Pedrafita que nos levará 
sen problema ao derradei-
ro dos nosos destinos, O Ce-
breiro. Pisamos xa a comarca 
dos Ancares (que deixare-
mos para vindeiros episodios 
doutra Peaxe) e rematamos 
esta viaxe no Cebreiro. Alí 
poderemos ver un bo exem-
plo de vivendas prerromanas 
máis coñecidas como “pallo-
zas”, consérvanse seis: algun-
has empregadas como re-
fuxio para os peregrinos que 
realizan o Camiño de Santia-
go e outras convertéronse 
en museo, como o Museo Et-
nográfico de O Cebreiro, que 
está emprazado en varias 
destas edificacións, conser-
vando a súa estrutura orixi-
nal (entrada gratuíta). Infor-
mar que dende 1993 existe, 
a parte das pallozas-refuxio, 
un novo e amplo albergue 
de peregrinos.

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing
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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

a nosa estrada, ao fondo, camiño xa do cebreiro
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Calendario  
de  probas ABRIL   2012

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

29 marzo-1 de abril Rali de Portugal Ralis Portugal Portugal

31 marzo-1 de abril Copa Clio Cup de Navarra Circuítos/ Resistencia Navarra España

1 de abril Campionato Galego de Trial de Bueu Trial Bueu Pontevedra España

1 de abril Slalom Universidade de Vigo Slalom Vigo Pontevedra España

1 de abril Campionato de España de Velocidade CEV Buckler Velocidade Circuíto Jerez de la Frontera Cádiz España

1 de abril Campionato do Mundo de Enduro de San Juan Enduro San Juan Arxentina

1 de abril Campionato do Mundo de Superbike de Italia Superbike Imola Boloña Italia

6-7 de abril Rali de Irlanda Ralis Irlanda Irlanda

6 de abril Campionato do Mundo X-Trial das Nacións X-Trial Niza Francia

7 de abril Copa de España de Motocross MXFeminino Motocross- MXFeminino Castellolí Parcmotor Barcelona España

8 de abril G.P. de Qatar Mundial de Motos Circuíto Int. de Losail Qatar

14 de abril Autocross Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

14-15 de abril Rali de Terra Conso-Frieiras Rali Terra Conso-Frieiras, A Mezquita Ourense España

14-15 de abril Campionato Galego de Todoterreo-Trial de Ribeira Todoterreo-Trial Ribeira A Coruña España

14-15 de abril 1ª Ruta da Lamprea (Cto.Galego de 2ª Categoría) Rali de 2ª Categoría Arbo Pontevedra España

14-15 de abril Cto Histórico Regularidade/ Velocidade de Trasmiera Histórico- Regularidade/ Vel. Trasmiera, Cantabria España

14-15 de abril Autocross Ciutat de Lleida Autocross Lleida Lleida España

15 de abril Campionato Galego de Karting da Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

15 de abril Cto de España de Enduro de Valverde del Camino Enduro Valverde del Camino Huelva España

15 de abril Campionato de España de Quadcross de Zuera Quadcross Zuera Zaragoza España

15 de abril Campionato de España de Trial de Lozoyuela Trial Lozoyuela Madrid España

15 de abril G.P. de China Fórmula 1 Circuíto Int. de Shangai China

15 de abril Copa de España de Velocidade Clásicas Velocidade Clásicas Circuit C.Valenciana Valencia España

20-22 de abril GP2 de Bahrein GP2 Bahrein Bahrein

21 de abril Campionato Galego de Motocross de Mondariz Motocross Mondariz Pontevedra España

21-22 de abril Rali Ría de Noia Rali Asfalto Noia A Coruña España

21-22 de abril Cto de España de Montaña- Subida a Ubrique Montaña Ubrique Cádiz España

21-22 de abril Circuíto Clio de Cataluña Circuítos Cataluña España

22 de abril Cto de España de Velocidade- CEV Buckler de Navarra Velocidade Circuíto de Navarra España

22 de abril Copa de España de Trial Clásicas de Trillo Trial Clásicas Trillo Guadalajara España

22 de abril G.P. de Bahrein Fórmula 1 Circuíto Int. de Bahrein Bahrein

22 de abril Campionato do Mundo de Superbike de Holanda Superbike Assen Drenthe P. Baixos

26-28 de abril GP2 de Bahrein GP2  Bahrein Bahrein

27-29 de abril Rali de Arxentina Ralis Arxentina Arxentina

28 de abril Copa de España de Velocidade Clásicas de Aragón Velocidade Clásicas Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

28-29 de abril
Campionato de España Rali de Terra / Todoterreo 

Baixa Almanzora
Terra/ Todoterreo (TT) Almanzora Almería España

28-29 de abril Campionato Circuítos F3/ GP Open do Algarve Circuítos F3/ GP Open/ GT Algarve Portugal

28-29 de abril Mundial outdoor de Francia Trial La Bresse Francia

29 de abril Slalom de Muros Slalom Muros A Coruña España

29 de abril Cto do Mundo de Vel. -MotoGP- (G.P.de España) Velocidade-Moto GP Jerez de la Frontera Cádiz España

29 de abril Campionato de España de Enduro de Bassella Enduro Bassella Lleida España

29 de abril Campionato de España de Supermotard de Villena Supermotard Villena Alacant España

29 de abril
Campionato de España de Motocross  

MXSub18, MX125, MXPromesas, MXAlevín 
Motocross As Neves Pontevedra España
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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

Dous expertos en ralis: 
o campión do mundo Car-
los Sainz e o piloto oficial de 
Volkswagen Sébastien Ogier, 
veñen de pór a proba ao Polo 
R WRC de cara ao Campiona-
to do Mundo de Ralis da FIA. 

Así, nas estreitas estradas 
da rexión de Almería ámbo-
los pilotos percorreron sen 
problema arredor de 700 qui-

lómetros, o dobre de distan-
cia dunha proba do WRC, co 
gallo de pór ao límite os no-
vos compoñentes deste Polo 
e recoller datos para a súa fu-
tura posta a punto. Cómpre 
dicir que Volkswagen estrea-
rase co Polo R WRC de case 
300 cv no Mundial de Ra-
lis 2013, até ese intre moitas 
son as probas ás que se ten 

que someter o novo modelo 
da casa xermana.

Segundo apuntou o pi-
loto Sébastien Ogier, a pro-
ba en cuestión consiste en 
conducir o máximo de quiló-
metros sobre terreos moi du-
ros e, ao tempo, realizar pe-
quenos cambios na posta a 
punto de cara a gañar unha 
meirande velocidade. Pola 

súa banda, o piloto español 
Carlos Sainz declarou, logo 
de probar o Polo R WRC con 
tracción total, que a súa con-
fianza está ao cen por cen 
coa experiencia do equipo 
Volkswagen e máis en con-
creto co novo Polo, que agar-
da non defraudará a ninguén 
no Campionato do Mundo 
da FIA.

Abarth, a marca italiana 
de automóbiles pertencen-
te a Fiat vén de anunciar 
unha dobre estrea: a da ce-

lebración da I Copa Abarth 
Punto en Euskadi e a inau-
guración dun vehículo (co 
mesmo nome que a com-

petición) que participará 
na carreira. Dicir que o co-
che en cuestión foi enxeña-
do por Carlo Abarth, funda-
dor da Casa do Escorpión.

O Abarth Punto Copa 
está baseado nun coche de 
serie e móvese grazas a un 
propulsor 1.4 MultiAir de 
165 cv, o seu equipamento 
consta de: 7 airbags, TTC, 
ESP+ASR+Hill Holder, ABS 
* EBD, HBA, freos Brembo, 
Cornering, Radio Cd Mp3, 
Blue&Me de Microsoft, vo-
lante de coiro, lamias de 17 
polgadas, GSI, instrumen-
tación Jaeger, climatizador 
manual, Start&Stop.

Asemade, e por se isto 
non abondase, o Abar-

th Punto Copa engadirá 
un equipo especial desen-
volvido pola Federación 
Vasca de Automobilismo 
(EAFFVA) que terá os se-
guintes elementos: barras 
antienvorque multipunto, 
volante pel volta mode-
lo Córsica + piña volante, 
desconectador de 6 polos, 
peches de capó, repous-
apés copiloto, corta cin-
tos, soporte roda, luz de 
copiloto 50 CM, repartidor 
de freada, freo de man hi-
dráulico, buzo piloto/copi-
loto, etc.

Preparado para com-
petir en Euskadi, o Abarth 
Punto Copa terá un prezo 
de 18.000 euros.

Sainz e Ogier proban 
o novo Polo R WRC

Abarth estrea coche e competición
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

O Campionato Mundial 
de Turismos da FIA contará 
unha vez máis coa presenza 
de Seat Sport, que participa-
rá co seu León WTCC. Enga-
dir que o modelo que corre-
rá terá un motor 1.6 turbo 

gasolina do Grupo VW e 
unha potencia de 310 cv.

Cómpre dicir que catro 
das unidades deste León xa 
pisaron o firme do Mundial 
de Turismos, pois o pasado 
11 de marzo daba comezo 

a primeira carreira do Cam-
pionato, disputado no tra-
zado de Monza (Italia).

Emporiso, catro serán os 
equipos privados que dispu-
tarán o Campionato aos man-
dos dun Seat León WTCC: 

Lukoil Racing, Sunred Engi-
neering, Tuenti Racing Team 
e STR (Special Tuning Racing), 
equipos que serán apoiados 
polos técnicos de Seat Sport 
en cada unha das 24 carreiras 
que terán lugar en 12 circuí-
tos arredor do mundo.

Por último, sinalar que 
amais do seu compromiso 
co WTCC, Seat Sport estará 
tamén presente en varias 
edicións de carreiras mono-
marca como serán a: Super-
copa SEAT León (en Francia e 
México) ou a Copa SEAT Ibi-
za (en Italia). 

O programa deportivo 
para este ano que Nissan e 
Nissan Motorsport (NISMO) 
levarán a cabo en Europa xa 
está pechado. Emporiso, en 
2012 a marca xaponesa ten 
previsto participar na clase 
GT500 das series SÚPER GT, 
achegando os seus propul-
sores aos equipos que vaian 
correr nas categorías LMP2 
(Le Mans Prototipo 2), segui-

rá adiante coas probas de 
demostración do Nissan Leaf 
Nismo RC (a aposta eléctri-
ca da casa) e  participará en 
actividades de base cun pro-
grama de bolsas para pilotos 
e equipos de campionatos 
nacionais. 

Así, Nissan estará pre-
sente nas series europeas Le 
Mans (ELMS) co seu motor 
VK45DE (desenvolvido so-

bre a base do motor de serie) 
e achegará apoio técnico a 
Greaves Motorsport. NISMO 
tamén estará nas 24 Horas 
de Le Mans coa motorización 
antes citada, subliñar que 11 
vehículos (dun total de 18) 
levarán estes motores. 

Nissan tamén irá até o 
Campionato Mundial de Re-
sistencia (WEC) co motor VK-
45DE e dará o seu apoio téc-

nico ao equipo Signatech 
Nissan. As Series de Resis-
tencia de Blancpain  serán 
xogadas ao volante dun Nis-
san GT-R NISMO GT mode-
lo R35 baixo os mandos do 
equipo GT Academy Team 
RJN. 

Por último, informar que 
a Nissan Germany vén de 
anunciar a creación da GT 
Academy en Alemaña.

O Seat León participará no WTCC 

Nissan pecha a súa 
axenda deportiva 2012

Calendario 2012, Campionato  
Mundial de Turismos (WTCC)

11 marzo Monza, Italia 
1 abril Valencia, España 

15 abril Marrakech, Marrocos 
29 abril Slovakia Ring, Eslovaquia 

6 maio Budapest, Hungría 
20 maio Salzburgo, Austria 

3 xuño Estoril, Portugal 
22 xullo Curitiba, Brasil 

23 setembro Sonoma, Estados Unidos 
21 outubro Suzuka, Xapón 
4 novembro Xangai, China 
18 novembro Guia, Macau
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Correndo e quecendo
Cousas de distintas competicións

■ MIGUEL cUMbRAOS | TexTo  ■ SPRInT MOTOR | foTos

Polos pelos. Así foi a vi-
toria do piloto belga 
François Duval no Fór-
mula Rali do Cocido, 
que tivo como escenario 
a vila dezana. Duval, que 
foi mundialista e que ag-
ora centra os seus obx-
ectivos na especialidade 
de históricos, mandou 
por axustado marxe so-
bre o asturiano “Cohete” 
Suárez e o galego Ama-
dor Vidal.

Exitosa. Resultou a I 
Edición do RacingShow A 
Madalena, desenvolta na 
pista de Soutelo de Mon-
tes. Iniciativa do irmáns Va-
rela, que presentaron os 
seus respectivos vehículos 
de competición, exhibición 
de diversos coches, hom-
enaxe ó falecido alcalde 
Forcarei David Raposeiras 
e tamén a veteráns pilotos 
da montaña galega como 
“Camba”, Neira, Cavada, 
Valiñas e Outeda.

No derradeiro control. Desta forma 
a parella formada por Jesús Míguez 
e Miguel Oubiña obtiveron a vito-
ria na edición decimocuarta do Rali 
Rías Baixas para clásicos. Arrebatáro-
na a Rodríguez e González, todos con 
BMW, líderes boa parte da mesma 
dunha proba que recalou en estradas 
de Pontevedra e A Coruña.

Novas cores. As que 
presenta Pedro Burgo 
no seu Focus, favorito 
número un no galego 
de ralis desta tempa-
da. A imaxe dun novo 
produto do seu prin-
cipal patrocinador, a 
empresa cafetera “Las 
Candelas”, serve para 
o deseño do WRC do 
que o lucense agarda 
un mellor rendemen-
to que no pasado ano.
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Asento igualitario. O concello 
de Lugo e o piloto José Anto-
nio Alonso Liste están desen-
volvendo unha curiosa inci-
ativa enmarcada no eido da 
igualdade. Seleccionarán a 
unha muller, entre as que se 
presenten a diversas probas, 
que exercerá de copiloto do 
piloto de Conturiz no próximo 
rali San Froilán, onde Alonso 
participará co seu Mini.

Regreso vitorioso. O da parel-
la Carlos Sáinz e Luís Moya, que 
non competían xuntos dende 
o Rali Shalymar do ano 2006. 
O madrileño e o coruñés xun-
táronse de novo para afrontar 
o Rali de España de Históricos, 
que contaba para o campio-
nato de Europa. Venceron, ós 
mandos dun afinado Porsche 
911, secundados polo equipo 
galego Ferreiro-Anido, tamén 
co coche xermano, e polos ital-
ianos Pedro-Enzo, que recur-
riron a un Lancia Rally 037.

Autocróss Arteixo. O Salón de 
Pastoriza acolleu a finais de fe-
breiro o habitual acto de aper-
tura de tempada por parte da 
escudería “Autocróss Arteixo”, 
no que se presentaron os plans 
deportivos para este 2012, ade-
mais de galardoar a colabora-
dores e aos deportistas máis 
destacados do pasado 2011. 
En 2012 o circuíto José Ramón 
Losada de Morás acollerá dúas 
carreiras do Campionato Ga-
lego (24 marzo e 19 maio), unha 
do Campionato de España (18 e 
19 agosto) e a final de ano unha 
proba de resistencia de 4 horas 
(27 outubro).

A polo título. Esta é a apos-
ta dos irmáns Vallejo, que 
poideron pechar un orza-
mento e repetir experienza 
no nacional de ralis de as-
falto. Campións no 2009 os 
de Meira intentarán repetir 
coroa este ano nun campi-
onato que presenta diver-
sas novidades en materia 
de coches e categorías.

Eido mundial. É do que 
van a dispor as pistas de 
karting da empresa París-
Dakart, situadas en Sanx-
enxo e A Coruña respec-
tivamente. Formarán parte 
do calendario de carreiras 
do “Sodi World Series”, 
cunhas datas aínda por 
precisar.
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O histórico “Tiburón” e o 
último lanzamento da liña 
DS da marca francesa de au-
tomóbiles Citroën, o DS5, 
pódense ver, ata o vindei-
ro 30 de maio, na Central de 
Deseño de Matadero Ma-
drid, no marco do ciclo de 
exposicións “L’emoi du de-
sign, Deseño de Francia en 
Madrid”. O obxectivo desta 
mostra, organizada pola Em-
baixada de Francia, o Institut 
français, o concello de Ma-
drid e DIMAD (Asociación 

Deseñadores de Madrid), é 
dar a coñecer no noso país o 
mellor do deseño francés de 
todos os tempos.

Tanto a nivel técnico 
como polo seu deseño, o Ci-
troën DS, popularmente co-
ñecido como “Tiburón”, foi 
considerado dende o seu 
nacemento unha auténti-
ca revolución. Este carácter 
innovador permítelle for-
mar parte da exposición “20 
Iconas do deseño de Francia”. 
O modelo clásico de Citroën, 
deseñado por Flaminio Ber-

toni e coa distinción de “Me-
llor obxecto de deseño mun-
dial do século XX”, comparte 
espazo na mostra coa Chai-
se-longue B-306 de Lle Cor-
busier, o bolígrafo Bic ou a 
cadeira Standard de Jean 
Prouvé, entre outros.

Pola súa banda, o Citroën 
DS5 forma parte da exposi-
ción “Francia deseña hoxe”, 
que recolle unha selección 
dos traballos máis represen-
tativos desenvolvidos en 
Francia nos últimos anos en 
todos os campos do deseño. 

Na Central de Deseño de Ma-
tadero Madrid, o Citroën DS5 
comparte espazo con traba-
llos de recoñecidos deseña-
dores galos como Philippe 
Starck, os irmáns Bouroullec 
ou Dominique Perrault.

O Citroën DS5, que se co-
mercializa en España desde 
este mesmo mes, representa 
unha perfecta combinación 
entre deseño e innovación 
tecnolóxica, ao incorporar o 
primeiro motor híbrido dié-
sel e ofrecer unha estética 
impactante.

Un Citroën DS23 comparte espazo coa Chaise-longue B-306 de Lle Corbusier.

O “Tiburón”, 
icona de deseño 

do século XX, 
en Matadero 

Madrid
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