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La maquinaria más avanzada en equilibrado de discos de freno 
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Especialista en ABS e Inyección

Vehículos 4x4 y accesorios especiales

Preparación vehículos de competición y

accesorios racing

Talleres
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9 MES SÁBADO DOMINGO RALLYES CPTO. MONTAÑA TROFEO MONTAÑA

Febrero
21 22 II Comarca da Ulloa

28

Marzo

7 8

14 15 XV Cocido

Abril

4 5
II Vila de Cruces

11 12 SEMANA SANTA

18 19 XXV Ría de Noia

25 26
V Pereiro de Aguiar

Maio

2 3
XVI Almofrey-Tenorio

16 17 XVIII Albariño

23 24
III Xunqueira Ambia

30 31
XVIII Castro de Beiro

Xuño

6 7
V Sta. Mª de Oia

13 14 XXII Narón

27 28
XIV A Estrada

Xullo

4 5
VI A Bola Furriolo

11 12 VI Condado-Gedas

18 19
XXXVI Chantada

Agosto

8 9
IV Amoeiro

22 23
XII Pontevedra

29 30
III Vigo

Setembro

5 6 XXXI San Froilán

12 13
VII Cercedo

19 20
IV Valdeorras

26 27
X Escusa-Poio

Outubro
10 11 VI Ourense-Baixa Limia

17 18
XI Iroite

Novembro
7 8 XXII Botafumeiro

14 15
V Silleda

Decembro
5 6

II Cabanelas

19 20
Asemblea Extraordinaria F.G.A.

* E as que designen as comisións da Federación Galega de Automobilismo, con dereitos dobres.

MES SÁBADO DOMINGO AUTOCROSS KARTING SLALOM TODOTERREO

Febrero
21 22 V Barbadas (28)

Marzo

7 8
XVI Pastoriza (8) III Muros-Lojo (7) Ecotrack 1

21 22 LX Arteixo (21)

28 29
I Taboada (29) Ecotrack 2

Abril

4 5 XX Santa Comba (4)

11 12
XV Outeiro de Rei (12)

25 26 V O Castro (25)

Maio

2 3
VI Magdalena (3)

8 9 XXI Vilaño-Laracha (9)
III Estrada Ecotrack 3

23 24 LXI Arteixo (23)
I Tomiño (24)

30 31
XVI Serra Outes (31)

Xuño

6 7 VI Mazaricos
V Monterroso (7)

20 21
I Cidade Coruña (21)

27 28 VI O Castro (27)

Xullo

4 5
XVI Outeiro de Rei (5) II Arzua (4) Ecotrack 4

18 19 I Bergantiños (18)

25 26
VII Magdalena (26) XI Touro (26)

Agosto

1 2
III Meira (2)

8 9 XXII Vilaño-Laracha (8)

14/15 16 XIV C.E. Arteixo
IV Valga (16)

22 23
XVIII Pastoriza (23)

29 30
IV O Pino

Setembro
19 20 Xacobeo 1 (19)

26 27
V Fene (26)

Outubro

3 4
VIII Magdalena (4)

10 11 XXI Santa Comba (10)

17 18

Ecotrack 5

24 25 V Resistencia Arteixo

Novembro

1

Ecotrack 6

21 22
X Pomovil (22) Ecotrack 7

Decembro
19 20

Asemblea Extraordinaria F.G.A.

* E as que designen as comisións da Federación Galega de Automobilismo, con dereitos dobres.

Coa terra como escenario, o autocross segue
sendo unha modalidade espectacular e atrac-
tiva, aínda que somentes se dispute nunha
demarcación. A comarca de Bergantiños e
Santiago de Compostela acollen mangas
inéditas no 2009.

Catro por catro de máis ou menos prepara-
ción e que salvan obstáculos naturais, ade-
mais de ter que “navegar” correctamente. O
todoterreo reforza a súa presenza, baseada
en sete mangas e certas novidades.

Os ralis seguirán sen-

do a modalidade máis

popular e seguida,

sendo unha incógnita

como responden á cri-

se. Nove citas, arrin-

cando en febreiro e

rematando en novem-

bro, con carreiras nas

catro provincias.

Dous días de competi-

ción caracterizan funda-

mentalmente o Trofeo, a

outra variante das subi-

das, con oito citas no

calendario, sen que nin-

gunha delas teña como

escenario estradas da

provincia da Coruña.Carreiras á milésima,
sen dereito ó erro. Deste
xeito defínese a monta-
ña, dividida en Galicia
en Campionato e Trofeo.
No primeiro dez citas,
que se espallan polas
provincias da Coruña,
Ourense e Pontevedra.

Pericia e velocidade xun-

tas da man chámase slá-

lom. Pequenas diferencias

soen marcar unha modali-

dade onde os coches

pequenos soen obter bos

beneficios. Taboada e

Tomiño súmanse as citas

clásicas para conformar

un total de trece probas.

O karting

seguerá sendo

o primeiro

paso, tan nece-

sario il. A

Coruña verá

unha novidosa

proba, sendo

as oito restan-

tes as coñeci-

das dos traza-

dos permanen-

tes espallados

pola xeografía

galega.

Coa terra como escenario,

o autocross segue sendo

unha modalidade especta-

cular e atractiva, aínda que

somentes se dispute nunha

demarcación. A comarca de

Bergantiños e Santiago de

Compostela acollen man-

gas inéditas no 2009.
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“No IRC o ritmo
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determinante”
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Para más información, v is i ta  al faromeo.es,
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  Gama Alfa MiTo: Consumo mixto entre 4,8 y 6,5 l/100km. Emisiones CO2 entre 126 y 153 gr/km.
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Para participar no sorteo de catro kits de informática 
de Alfa Romeo de APV Motor, enviar o cupón a:

Urbanización San Sadurniño, rúa B nº 21 • C.P. 15880 TEO (A Coruña)

Máis  in formac ión en www.sprintmotor.com

C
on esta edición queremos unha vez
máis premia-lo esforzo das persoas
que contribúen día a día a facer máis
grande e mellor o mundo e o sector
do motor. Con esta filosofía naceron

xa hai seis anos os trofeos Sprint Motor, para
premiar sobre todo, a través dos nosos lectores,
a todos eses homes e mulleres que traballan por
mellorar o noso deporte e a nosa industria. Esta
edición os premios que se outorgaran son os
seguintes:

- Coche Sprint Motor 2009
- Monovolume Sprint Motor 2009
- Todoterreo Sprint Motor 2009
- Piloto Sprint Motor 2009
- Patrocinador Sprint Motor 2009
- Galardón Sprint Motor 2009

Tódolos trofeos serán elixidos polos lecto-
res, agás o “Galardón Sprint Motor 2009” que
será concedido pola redacción do xornal á per-
soa ou entidade que co seu labor contribuíse a
mellorar o mundo do motor nalgún dos seus
variados aspectos.

A participación dos nosos lectores nas vota-
cións ten unha compensación en forma de pre-
mios, exactamente temos 4 kits de informática
de Alfa Romeo, xentileza de APV Motor
(Concesionario Oficial Alfa Romeo en
Santiago) que sortearemos entre tódolos partici-
pantes. Concursar é moi sinxelo só hai que
cubri-lo boletín e envialo á redacción de Sprint
Motor. Este cupón sairá nos números 142 e 143.
Tamén poderá facerse a través da páxina web do
xornal:

www.sprintmotor.com

O resultado das votacións publicaranse no
número 144 correspondente ó mes de febreiro.

Coche 2009 ......................................................................................................................................................................................

Monovolume 2009 ................................................................................................................................................................

Todoterreo 2009 ......................................................................................................................................................................

Piloto 2009 ......................................................................................................................................................................................

Patrocinador 2009 ................................................................................................................................................................

Nome: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

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

✃

Edición Premios Sprint Motor7ª
VII Edición Premios Sprint Motor

Para participar na VII Edición dos Premios Sprint Motor hai que cubri-lo boletín e envialo á
redacción do xornal. Este boletín saíra neste número e no de xaneiro. Os nomes dos gañadores
do concurso, ó igual co resultado dos premios, publicaranse no número de febreiro (144).



A
Dirección Xeral de
Tráfico acaba de
facer un balance
provisional dos
sinistros producidos

durante o ano pasado. As cifras,
en principio, melloran positiva-
mente as do ano anterior. As
estatísticas mostran como o
número de vítimas mortais
rexistradas en Galicia durante
2008 foi de 194, o que implica
un descenso dun 23,6 por cento
en relación o ano anterior, no
que se computaron 254 vítimas.

Curiosamente, o aspecto
negativo vén dado polos datos
rexistrados nas cidades. Aquí o
número de vítimas mortais
medrou un 19,5 por cento, 41
mortos en 2008 fronte a 33 en
2007. Segundo Pedro Pastor,
coordinador da Dirección Xeral
de Tráfico en Galicia, o condu-
tor está máis concienciado na
estrada, pero dentro da cidade
baixa considerablemente esa
precaución”. Pastor matizou o
dato de que un 20 por cento dos
accidentes mortais se producen
nun raio de 5 quilómetros á
redonda da residencia do condu-
tor. Así e todo, seguimos tendo a
falsa crenza que os traxectos
curtos levan consigo menos ris-
co que cando facemos unha via-

xe longa.
Boa noticia é tamén o dato

de que descenderon as vítimas
mortais de peóns na nosa comu-
nidade. Concretamente, reducí-
ronse un 43,7 por cento respecto
ó ano 2007. Este descenso coin-
cide coas campañas feitas dende
a Xunta de Galicia co lema
“Faite ver”, que distribuíron,
entre outras cousas, nas poboa-
cións onde os peóns corren máis
risco, ó ter que camiñar pola bei-
rarrúa, milleiros de chalecos
reflectantes.

Os accidentes de motocicleta
tamén deixaron cifras optimis-
tas. De 44 vítimas mortais
durante 2007 pasouse a 27
durante 2008.

Un ano máis as fins de sema-
na foron os días con máis risco
de accidentes, sobre todo nas
horas nocturnas.

A intención da Dirección
Xeral de Tráfico é que o número
de sinistros na estrada siga des-
cendendo, co obxectivo de que
baixe un 50 por cento no ano
2010. Para acadar este fin, a
DXT, entre outras cousas, axili-
zará a notificación das multas de
tráfico e a súa execución, esta-
blecerá máis xuízos rápidos, rea-
lizará controis de drogas e extre-
mará a vixilancia sobre a instala-

ción de antirradares nos automó-
biles.

Os datos sobre a redución de
sinistros e de vítimas temos que
tomalos como moi positivos. É o
camiño a seguir. Onde discrepa-
mos é nos métodos “parciais”,
que seguen sendo, basicamente,

os das sancións. A Dirección
Xeral de Tráfico e outras institu-
cións seguen sen apostar clara-
mente pola educación viaria e a
concienciación dos cidadáns.

En Galicia temos dúas apos-
tas que xa empezan a dar bos
froitos, como son a campaña da

que falamos antes, de “Faite
ver”, e a do transporte alternati-
vo para as persoas que queren ir
de “copas” sen riscos, como é o
“Noitebús”. Son camiños positi-
vos nos que pensamos e confia-
mos que hai que afondar. Canto
antes mellor.
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D. Tráfico e D. Prudencio
Don Prudencio: Don Tráfico, se lle parece, imos falar de mecánica. O que se di de técnica superior, que sempre é interesante aprender
cousas do funcionamento do noso vehículo. Todos coñecemos a palabra transmisión, pero ¿cal é a súa función nun vehículo?
Don Tráfico: A transmisión traslada a enerxía de movemento do motor ás rodas motrices. Faise a través de distintas pezas metálicas e das
correspondentes unións entre elas. Estas unións son as que, ó final, terminan fallando. Unha transmisión en mal estado pode ser a causa
dun accidente grave.
Don Prudencio: Cales son os síntomas dun embrague estragado?
Don Tráfico: Os principais son: 1/ ruído metálico caraterístico que se produce ó pisar o pedal de embrague a fondo e seleccionar unha
velocidade; as velocidades rascan. 2/ O embrague esvara cando, co pedal deste
solto, pisa o acelerador e o motor sobe de revolucións, pero o automóbil non
alcanza a velocidade correspondente. 3/ Tamén pode ocorrer que o cable que
transmite a acción do pedal estea roto.
Don Prudencio: Que operación de mantemento deste mecanismo pode fac-
er calquera usuario?
Don Tráfico: Imos propoñer unha ben sinxeliña, pois estes son temas
máis ben de mecánicos profesionais. O que si pode facer calquera
persoa é revisar as fundas que protexen os pedais e, se están des-
gastadas, rotas ou se o debuxo desapareceu, cambialas, xa que se
evitarán situacións perigosas como consecuencia de esvaróns
sobre o pedal.

Coa colaboración da:  Dirección Xeral de Xuventude 
e Solidariedade da Xunta de Galicia
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O
s a n t i a g u é s
Gonzalo Rey Toja
é o gañador do
Renault Twingo,
xentileza de

Talleres Caeiro, da campaña de
Nadal dos comerciantes e
empresarios da zona vella da
capital de Galicia, Compostela
Monumental. Gonzalo selou o
boleto agraciado no
Supermercado Lorenzo Froiz,
sito na Praza do Toural, tras rea-
lizar unha das súas comprar
habituais. Gonzalo Rey, que nun
principio non daba crédito á
noticia comunicada por teléfono
por José Manuel Bello,
Presidente de Compostela
Monumental, mostrouse moi
contento, xa que é cliente habi-
tual da zona vella dende hai 50
anos. No acto do sorteo, celebra-
do en plena Porta Faxeira, estive-

ron presentes: Manuel Caeiro,
Presidente de Renault Talleres
Caeiro; José Manuel Iglesias,
concelleiro de Promoción
Económica do Concello de
Santiago; os concelleiros Ángel
Espadas e Amelia González;
José María Caneda, Presidente

de a S.D. Compostela; sete inte-
grantes da primeira plantilla
compostelanista e o notario
Carlos de La Torre.

Na foto o futbolista Claudio
entrega un dos boletos do sorteo
o xerente de Compostela
Monumental, Anxo Blanco.

A
udi revelou o prototi-
po Sportback con-
cept no Salón de
Detroit 2009. Cunha
consecuente evolu-

ción dos elementos de deseño
típicos da marca, este automóbil
de cinco portas abre unha ventá
con vistas á linguaxe de formas
do futuro. Coa súa marcada silue-
ta de estilo cupé e o seu gran por-
tón traseiro, a carrozaría de 4,95
m de longo, 1,93 m de ancho e só
1,40 de alto destápase á súa vez

como un proxecto vangardista da
clase superior.

O motor V6 TDI Clean Diésel
de 3,0 litros reduce as ferruxes de
nitróxeno ata rozar a nulidade.
Este propulsor cumper xa os
valores límite establecidos para
os 50 Estados de EUA, así como
a norma europea EU 6, que non
entrará en vigor ata 2014.
Ademais agárdase que o consu-
mo do Audi Sportback concept
non supere os 5,9 litros de com-
bustible ós 100 km.

O
Fiat Bravo estrea
unha nova versión
Super Sport, cun
inédito propulsor
diésel MTJ 2.0

150 cv. Unha vez máis, o com-
pacto da marca italiana, serve
de carta de presentación para
os novos motores do Grupo.
Dende o seu lanzamento en
2007, este modelo foi incorpo-
rando á súa gama novos pro-
pulsores, como foron as novas
familias MTJ 1.6 (diésel) e
TJET (gasolina), todos eles

desenvolvidos e fabricados por
FPT – Fiat Powertrain
Technologies.

A versión máis deportiva
da gama Bravo ten un prezo de
24.510 € (21.855€, se se consi-
dera a promoción actual de
toda a gama Bravo) e se comer-
cializa no noso país só en aca-
bado Super Sport. O Bravo
Super Sport, recoñecido coas 5
estrelas EuroNcap, conta con
ata sete airbags e ESP de serie.
O Blue & Me, tamén é de serie
nesta versión.

Compostela Monumental
sorteou o Twingo

Audi Sportback concept

Fiat Bravo Super Sport
MTJ 2.0 de 165 CV



S
eat vén de presentar
esta semana ó ministro
de Industria, Turismo e
Comercio –Miguel
Sebastián- un primeiro

prototipo de coche con tracción
eléctrica no que está a traballar a
marca. Trátase do proxecto Seat
León Twin Drive Ecomotive, un
vehículo equipado cun motor
eléctrico -para circuítos urbanos-
que se complementa de xeito
intelixente cun motor de com-
bustión -para traxectos interur-
banos- o que permite acadar a
cifra óptima: ben de consumo,
ben de emisións.

O acto, que tivo lugar no
Centro Técnico de Seat, contou
coa asistencia de diversos perso-
eiros, entre eles: o secretario de
Industria e Empresa da
Generalitat de Catalunya, Antoni
Soy, e os alcaldes dos municipios
onde se sitúan as instalacións da
Seat.

Tamén participaron no even-
to: Francisco García Sanz -mem-
bro do Comité Executivo de
Volkswagen e presidente do
Consello de Administración de
Seat- e Erich Schmitt, presidente
da Seat.

García Sanz salientou a
importancia deste vehículo polo
investimento que implica, non só
en termos medio ambientais
senón no futuro da empresa: “Se
a mediados do século pasado
contribuímos de maneira decisi-
va a mobilizar a toda unha xera-
ción, hoxe -50 anos máis tarde-
queremos tamén ser os primeiros
en comezar o proceso de desen-
volvemento e industrialización
en España deste tipo de vehículo
que combina o motor eléctrico
co de combustión: o Seat León

Twin Drive”.
Así e todo, subliñouse a

necesidade de involucrar a todos
os entes implicados co fin de
garantir esta mobilidade sostible
no futuro: “A tecnoloxía de pro-
duto, por si mesma, non consti-
túe unha garantía de éxito se no
proxecto non se vén envoltos,
amais, o sector eléctrico e as
administracións, xa que a súa
participación é esencial para ase-
gurar a mobilidade e autonomía
dos usuarios”.

O devandito plan, con hori-
zonte cara o 2014, ten por obxec-
to investigar -no eido da tecnolo-

xía de propulsión híbrida plug-
in- a progresiva diminución de
intervención dos motores de
combustión co gallo de pór no
mercado modelos desta marca,
con reducidos consumos e niveis
de emisións de CO2, traducíndo-
se isto nun alto respecto do

medio ambiente.
Asemade, a comitiva puido

coñecer de primeira man os
aspectos técnicos da idea Seat
León Twin Drive Ecomotive. Un
vehículo que o ministro de
Industria tivo a oportunidade de
probar como ocupante.

www.terremotocompostela.com

Tel. 981 561 302
Santiago de Compostela
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ECOLOXÍA       

O primeiro paso
será un híbrido

Seat presentou o seu proxecto de coche eléctrico

Redacción

O
primeiro proto-
tipo de coche
eléctrico da
marca automo-
bilística españo-

la está baseado nun León
que substitúe un motor eléc-
trico polo tradicional de
explosión. Emporiso, modi-
ficáronse algúns elementos
como: a caixa de cambios, o
servofreo, a calefacción e a
refrixeración, e gran parte da
electrónica do coche, entre
outros. Este motor aliménta-
se a través dun conxunto de
baterías de litio-ión que van
situadas na parte posterior
do vehículo, permitíndolle
acadar unha potencia sosti-
ble de 35 kw e unha veloci-
dade autolimitada a 100 qui-
lómetros por hora.

Este prototipo vai permi-
tir ós enxeñeiros do Centro
Técnico de Seat investigar
as particularidades da pro-
pulsión eléctrica e, sobre
todo, mellorar unha das súas
principais desvantaxes: a
recarga rápida das súas
baterías e da súa autonomía
de uso que, no caso deste
prototipo, é de 50 quilóme-
tros.

O proxecto Twin Drive
Ecomotive é o paso previo a
un coche 100% eléctrico,
que consiste no desenvolve-
mento dun vehículo híbrido
que combinará a eficiencia
xa coñecida das versións
Ecomotive de Seat coas
vantaxes que achega a pro-
pulsión eléctrica.

Deste xeito, conseguira-
se unha redución drástica
das emisións de CO2, dis-
poñendo dunha autonomía
de uso e unhas prestacións
salientables. Seat, coa súa
gama Ecomotive, xa ofrece
ós clientes o Ibiza
Ecomotive -cunhas emi-
sións de 98 g/km de CO2- o
León Ecomotive -con 119
g/km- e o Alhambra, con
159 g/km. De certo, dous
destes modelos (o Ibiza

máis o Alhambra) xa
son os vehículos

con menor nivel
de emisións

en cadanseu
segmento.

Proxecto Seat León Twin
Drive Ecomotive

Proxecto Seat León 
Twin Drive Ecomotive

De esquerda a dereita: Erich Schmitt, presidente de Seat, Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo e Comercio e Francisco
García Sanz, presidente do Consello de Administración de SEAT, xunto ó prototipo do proxecto Seat León Twin Drive Ecomotive
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P
oucas novidades dig-
nas de salientar. No
que se refire ós fabri-
cantes do vello conti-
nente, practicamente

só Mercedes, Volkswagen e
BMW presentaban cousas intere-
santes.

Mercedes amosou en Detroit
o novo Clase E. Un modelo situa-

do nun segmento clave, que lle
leva dado moitas satisfaccións e
que agocha -con este relevo- o
desexo de continuar tendo unha
boa acollida entre o público. Esta
berlina de luxo venderase con
motorizacións de gasóleo e gaso-
lina que irán dende os 136 até os
525 cabalos. O seu lanzamento
será ó longo deste ano.

Aínda que xa está á venda,
BMW ensinaba o novo Z4 que -
cunhas liñas máis redondeadas-
foi un dos máis admirados do
salón. Este convertible bipraza
está dotado de 3 mecánicas de
gasolina de 6 cilindros cunhas
potencias de 204, 258 e 306
cabalos.

x a n e i r o  2 0 0 9

DETROIT       

Europeos no Salón de Detroit 2009

Unha edición
de trámite

C
ómpre salientar,
entre as novidades
europeas, ó
V o l k s w a g e n
C o n c e p t

BlueSport, un deportivo que
ofrece o máximo pracer de
conducir e cun consumo
mínimo. O fabricante xerma-
no ofrecía un coche de enso-
ño, emporiso aforrador e  ben
áxil, un roadster de motor
central: o Concept BlueSport.
Este estudo de deseño achega
un dinamismo puro na con-
dución; segundo o fabricante,
ofrecendo ó mesmo tempo un
consumo medio inferior ó de
calquera outro deportivo de
tan só 4,3 litros de gasóleo
cada 100 km. Este roadster
limpo (taxa de emisión: 113
g/km CO2) fai que -en cadan-
seu quilómetro e en cadansúa
milla- se experimente o xenu-
íno pracer de conducir. O
rápido Concept BlueSport
alcanza unha velocidade
máxima de 226 km/h.

Concept car

O Salón de Detroit
2009 non pasará á
historia coma un
dos grandes
eventos do
automóbil de EUA.
Desta edición,
podemos dicir que é máis de
trámite, o que se diría de “capear
o temporal”. As marcas teñen que
definir moitas das súas estratexias
de cara ó futuro: da produción ó
deseño, pasando polas
motorizacións dos seus vehículos.
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N
un frío día de inver-
no en Detroit, Kia
Motors trae ao
Salón o Soul’ster,
un sentimento de

praia e sol; un vehículo concept
convertible, que é unha variación
do recente Kia Soul, o crossover
urbano. O Soul’ster é un tracción
dianteira baseado no Kia Soul
que fixo a súa presentación
mundial en París en outubro
pasado. O Soul’ster é un exem-
plo máis do interese de Kia polo
deseño, que é ademais un dos
seus obxectivos prioritarios; nes-
te sentido, o goberno coreano
recoñeceu a Kia con diversos
premios nos seus tres centros de
deseño de todo o mundo.

“O Soul’ster supón algo
novo, un convertible divertido e
razoable para o usuario dinámi-
co que lle gusta compartir bos
ratos cos amigos,” di Tom
Kearns, xefe de Deseño de Kia
Motors América. “Desafía aos
segmentos actuais, útil e prácti-

co, o Soul’ster mostra un estilo
característico que satisfai múlti-
ples necesidades dos consumi-
dores.”

O parabrisas é máis pequeno

e está máis inclinado para unha
aparencia máis deportiva. Un
teito de dúas pezas permite aos
pasaxeiros descubrir a parte
dianteira ou os asentos traseiros

en áreas independentes. A barra
antivuelco ademais de cumprir a
súa misión específica de seguri-
dade facilita o transportar obxec-
tos diversos.

Kia concept Soul'ster BREVES

• Mazda desenvolveu unha
nova tecnoloxía de nanocatali-
zador individual nos converti-
dores catalíticos dos automóbi-
les, que permite reducir un
70% o uso de metais preciosos
e purifica os gases contami-
nantes do vehículo. Este novo
sistema de catalizador introdu-
cirase inicialmente no Mazda3,
denominado Axela no mercado
xaponés, que sairá á venda en
todo o mundo durante este ano.
Así, este dispositivo require
0,15 gramos por litro de metais
preciosos, en comparación cos
0,55 gramos por litro do mode-
lo anterior.

• Tesla Motors, fabricante de
vehículos eléctricos, chegou a
un acordo co grupo Daimler no
desenvolvemento do novo
modelo híbrido de Smart,
informou o fundador da
empresa, Elon Musk, que sina-
lou que a súa compañía submi-
nistrará inicialmente baterías e
cargadores para 1.000 unida-
des eléctricas de esta marca.
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N
o ano 1998 a marca
Volkswagen resolve
que Audi debe posuír
o seu propio equipo
de investigadores de

accidentes. Baixo a abreviatura de
UFO’s (apócrifo inglés coñecido

como OVNI) agóchase a palabra
xermana unfallforscher ou investi-
gador de accidentes, siglas estas
que aluden á Unidade de
Investigación de Accidentes de
Audi (UIAA). Este proxecto nace
alentado e financiado polo fabri-

cante de Ingolstadt –cidade inde-
pendente de Baviera e sede da
Audi- que, logo de 10 anos de estu-
dos, segue avante na súa teima de
análise dos sinistros orixinados por
vehículos Audi.

Diferentes ópticas son tidas en
conta á hora de desenguedellar o
porqué dos sinistros –ben desde a
perspectiva médica e psicolóxica,
ben desde a técnica- o obxectivo
que persegue esta idea de
Volkswagen é o de recompilar a

máxima información posible sobre
a serie de feitos que participan e
desencadean un accidente, tamén
hai lugar para un exame pormeno-
rizado das persoas que se vén inse-
ridas nese intre fatal. Este esforzo
virá compensado cun amplo abano

de consecuencias ou finalidades:
aumentar a seguridade viaria,
mellorar o equipo de protección
dos modelos Audi e dar unha volta
máis ós mecanismos de axuda ó
condutor co fin utópico de chegar
ó coche que evita accidentes.

A Unidade de Investigación de
Accidentes de Audi (UIAA), un 

proxecto con 10 anos de vida e que
vixía de preto os sinistros da marca

A nosa investigación sempre ten ó ser humano como punto central

Orixes e razón de ser

TEXTO: Brais García
FOTOS: Sprint Motor

>> O obxectivo que persegue esta
idea é o de recompilar a máxima
información posible sobre a serie de
feitos que participan e desencadean
un accidente



P
ara que unha proposta
desta envergadura se
leve a cabo é precisa
moita colaboración, no
caso do UIAA os mem-

bros que traballan a prol desta
investigación son a policía bávara
e o Departamento de Cirurxía
Traumatolóxica do Hospital
Universitario de Regensburg.

Que papel xogan estes socios
da UIAA? Indo por partes, o
cometido do Hospital
Universitario de Regensburg é
fundamental pois o equipo médico
encárgase de documentar as
lesións de todas as vítimas de acci-
dentes, elaborando entrevistas per-
sonalizadas ós protagonistas do
suceso (co fin de esclarecer as
causas das devanditas lesións) e
cooperando co equipo técnico de
Audi AG (os enxeñeiros da firma
xermana ocúpanse, por exemplo,
da relación existente entre: danos
persoais e velocidades do impac-
to). O grupo de psicólogos do hos-
pital chega á conclusión de que
máis do 90% dos accidentes na
estrada son debidos a un erro
humano, para resolver isto é
imprescindible determinar o por-

qué do sinistro seguindo os acha-
dos da investigación e contrastán-
doos cos mecanismos de axuda ó
condutor. O propósito é argumen-
tar a súa efectividade, sempre pen-
sando en erradicar ese lastre que
son os accidentes.

E a policía bávara, cal é a

misión a desenvolver deste orga-
nismo dentro da UIAA? É algo
evidente que a prevención de acci-
dentes é un motivo importante
para a eliminación dos mesmos.
Abofé que, contando co apoio dun
grupo de investigadores profesio-
nais de accidentes de tráfico, os

resultados tirados polo seu enfo-
que darán como resultado unha
redución nos sinistros. Onde se
atopa o perigo, por que? A policía

de Baviera pode responder a este
tipo de cuestións e engadir unha
serie de consellos efectivos para
correr menos riscos ó volante.

SEGURIDADE         
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S
e reparamos no
Principio de
Causalidade veremos
que toda causa vén pro-
ducida por un efecto

(ou acontecemento). No caso que
nos ocupa a UIAA sería o efecto,
e cal sería a causa? Para respon-
dermos a esta última pregunta
que mellor que amosar parte do
froito deste proxecto levado a
cabo por Audi e os seus colabora-
dores: o Audi Side Assist.
Estamos a falar dun sistema de
asistencia ó condutor baseado na
tecnoloxía radar e personificado
no Audi Q7, unha axuda ó piloto

no intre de cambiar de carril. Este
enxeño vén pensado para detectar
tanto ós vehículos situados nos
ángulos mortos coma ós que se
achegan a grande velocidade. Uns
sensores son os responsables de
alertar ó condutor deste tipo de
situacións de perigo servíndose
duns LEDs intermitentes no
retrovisor exterior.

Un obxectivo máis cumprido
no caos da estrada, agora é a
quenda de pór os pés no chan e
pensar na imposibilidade da
extinción total dos sinistros, mais
tamén é tempo de abrochar o cin-
to e reducir as consecuencias da
nosa conduta na estrada.

Relación causa-efecto

Os socios do UIAA

>> O grupo de psicólogos chega á
conclusión de que máis do 90% dos
accidentes na estrada son debidos a
un erro humano



O
devandito modelo
supón un gran avance
en deseño respecto do
anterior; o mellor resu-

mo que podemos facer é: un aire

de familia Ford inconfundible e a
primeira impresión arrecende a
Focus, mais a menor escala. No
interior, os acabados son moi
superiores ós da anterior xeración
e cunha estética vangardista.

Dende un punto de vista diná-
mico, podemos dicir que vai real-
mente ben, xa que se combinan

un chasis probado (é a mesma
base que o Mazda 2) cunhas
ancoraxes deportivas, un motor
progresivo e potente, cun peso
total contido que evita inercias
non desexadas. De feito, esta
nova xénese do Fiesta é case 40
quilogramos máis liviá que a
anterior, algo que ven a rachar a

tendencia cotiá: vehículos máis
grandes, con chasis máis reforza-
dos e cun maior equipamento que
adoitan pesar máis que os mode-
los ós que substitúen. En calque-
ra caso, a sensación é a de condu-
cir un vehículo máis grande que
un utilitario –porén, coa axilida-
de deste último- máxime se dis-

poñemos de 120 cabalos para
mover só unha tonelada de peso.
Deste xeito, as ancoraxes de sus-
pensión permiten xogar coa zaga
en apoios durante as curvas, coa
vantaxe de que o control de esta-
bilidade nos botará unha man.
Como adoitamos indicar nestas
probas, as axudas electrónicas

PROBA       
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Desta volta foi o
concesionario
Gonzacar o que
puxo á nosa
disposición o
novo Fiesta,
na súa
versión
Sport
asociada a
unha
mecánica
1.6 16v
con 120
cabalos de
potencia.
Esta xa é a sétima
xeración dun
modelo cheo de
éxito para Ford e,
como non podía
ser menos, os
enxeñeiros
puxeron toda a
carne no asador
para que o Fiesta
referendase as
súas virtudes e
minimizase os
seus defectos. 

TEXTO: Luís Penido
FOTOS: Luís Penido/S. Motor

Ford Fiesta Ti–VCT1.6 16V Sport

Deseñado
para gozar



son unha achega á dinámica do
coche, emporiso non son un
remedio absoluto se non actua-
mos con sentido común. O que
queremos sinalar é que o coche
non amosa unha disposición sub-
viradora nas curvas, senón que é
ben neutro e predicible. A unida-
de probada equipaba uns bos
pneumáticos montándoos sobre
lamias de aliaxe de 16 polgadas
que lle reportaban un gran ama-
rre á estrada, aínda que para
algún usuario poida resultar algo

incómodo en firmes en mal esta-
do. Tódolos mandos salientan
pola súa suavidade no seu mane-
xo.

A mecánica de gasolina de
120 cabalos e a distribución
variable electrónica é moi pro-
gresiva e sube de voltas con
prontitude e axilidade. É unha
pena non dispoñer de seis rela-
cións, este feito incrementaría un
chisco o goce para aqueles ós que
nos gusta cambiar de marcha con
frecuencia, pois a dirección
directa e a asistencia eléctrica xa
se encargan de transmitirnos
grande precisión nas trazadas. O
tacto e as relacións de cambio
son axeitadas. Abofé, que xa
estades a notar que nos diverti-
mos moito coa proba deste
modelo. De certo, Ford recoñece
orientar a filosofía deste prototi-
po cara a clientes que desexen
gozar ós mandos do seu utilitario.

En canto ó equipamento, é
completo dende a versión máis
básica (denominada Trend), que
xa inclúe airbag de xeonllo ou
tapón de combustible Easyfuel
(que evita confusións na reposta-
xe), por poñer un par de exem-
plos. Os acabados Sport e
Titanium, aínda son máis com-
pletos e achegan -pódese dicir-
que de todo. Tan só subliñar unha

recomendación: a opción do con-
trol de estabilidade, polo ben que
funciona e a seguridade que
transmite, só botamos en
falla a opción de equi-
par faros de xenon
(non dispoñibles
polo momento).

No referente á
seguridade, abon-
da dicir que este
Fiesta obtivo as
cinco estrelas no
test de EuroNcap.

Os consumos
na nosa proba esta-
blecéronse nuns sete
litros de gasolina por cada 100
quilómetros percorridos, cifra
que se considera axeitada aten-
dendo a que, se o precisamos,
dispoñemos de até 120 cabalos
para manobras coma adianta-
mentos. Este consumo pode ser
claramente inferior en percorri-
dos por estrada a velocidades
constantes. As emisións de 139
g/km de CO2 obrigan ó paga-
mento de tan só o 4,75% do
imposto de matriculación, o que
unido ó reducido prezo da gasoli-
na (respecto do gasóleo) fano ben
atractivo. É un modelo rápido,
divertido, práctico e que permite
unha economía contida nun uso
cotián.
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>> As ancoraxes
de suspensión
permiten xogar
coa zaga en
apoios durante as
curvas, coa
vantaxe de que o
control de
estabilidade nos
botará unha man

Motor: Duratec Ti-VCT1.6 16V

Cilindrada: 1.596 cc

Estrutura: 4 cilindros en liña

Inxección: SFI

Potencia máxima en cv / rpm: 

120 / 6.000

Par motor en Nm CEE / rpm: 

152 / 4.050

Tracción: dianteira

Caixa de velocidades: manual

Número de velocidades: 5

Freos dianteiros / traseiros: 

discos / tambor

Lonxitude total: 3.950 mm

Volume de carga mín. / máx. (litros):

281 / 979

Combustible: gasolina sen chumbo

Capacidade do depósito: 45 litrosF
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E
n total, matriculáronse
en Galicia algo máis de
55.000 vehículos, polos
75.000 de 2007. No
conxunto de España, a

caída das vendas foi algo maior

porentual-
mente en comparación con
Galicia. O mercado automobilísti-
co español descendeu o ano pasa-
do un 28,1 por cento. Os concesio-
narios españois venderon
1.161.000 vehículos. Unha cifra
que contrasta claramente co
1.614.000 que se comercializaron
no 2007.

Deste xeito, pódese concluír
que o mercado de turismos e todo-
terreos viviu en 2008 o peor ano
da súa historia. Incluso superou a
caída de máis do 23 por cento que
se rexistrara en 1993, outro ano
que se caracterizou por unha crise
económica forte. O mes de decem-
bro non fixo máis que confirmar o

mal ano
2008. Nun mes tradicional-

mente bo para as vendas como é o
derradeiro de cada exercicio, no
que predominan os descontos, o
mercado de turismos e todoterreos
baixou case un 50 por cento en
toda España. Galicia non foi allea
a esta caída que se rexistrou en
decembro, aínda que foi algo
menor: do 41 por cento. Con todo,
o dato é extremadamente malo,
tendo en conta os efectos do calen-
dario.

No 2008, os vehículos diésel
seguiron sendo os máis vendidos,
pero perden algo de cota de mer-
cado respecto ós de gasolina. Os
coches de gasóleo acapararon o
ano pasado o 69 por cento das ven-
das, fronte ó 31 por cento dos de

gasolina.
No 2007, a diferenza era de

71 a 29 favorable ós diésel. Os
datos déronos a coñecer as asocia-
cións de fabricantes ANFAC e de
vendedores GANVAM.

Resultados das marcas
Por marcas, Ford situouse o

ano pasado como líder do mer-
cado en España. Despois que-
daron Peugeot e Citroën. Así e
todo, todas elas caeron en ven-
das respecto a 2007. As únicas
que conseguen salvar os
mobles e aumentar matricula-
cións son Nissan, Lancia e
Subaru. Malia que Ford foi a
marca que máis automóbiles
vendeu o ano pasado en
España, experimentou unha
caída de case o 24 por cento
respecto ó exercicio do 2007.
Non obstante, conseguiu situar
o Ford Focus como o modelo
que máis se comercializou e
desbancou así da primeira posi-
ción o Renault Mégane, que
ocupou a segunda praza.

Peugeot vendeu o ano pasa-
do no noso país case 103.000
coches, o que supón un descen-
so superior ó 21 por cento. A
caída de Citroën foi aínda peor,
xa que o fabricante francés
comercializou un 33 por cento
de vehículos, claramente por
riba da media do sector. En
total, a marca francesa distribu-
íu algo máis de 102.000 coches
no mercado nacional durante o
2008. Deseguido quedaron Seat
e Renault, con descensos de
entre o 27 e o 30 por cento.
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TEXTO: Emilio Blanco 
FOTOS: Sprint Motor

En Galicia o descenso foi do 27 por cento

Caída histórica nas vendas
de coches no

>> No 2008, os
vehículos diésel
seguiron sendo os
máis vendidos,
pero perden algo
de cota de
mercado respecto
ós de gasolina

Imposto de
matriculación

Por segmentos, os automó-
biles que máis sufriron esta cri-
se do sector foron os de gran
tamaño e motores potentes, moi
penalizados polo novo imposto
de matriculación.

As vendas dos monovolu-
mes de gran tamaño padeceron
unha caída das vendas de case o
60 por cento. Séguenlles os
todoterreos de gran tamaño, que
rexistraron un retroceso do 55

por cento nas matriculacións.
Por outra banda, os mode-

los que conseguiron amortecer
algo o descenso nas vendas
foron os coches de pequeno
tamaño, a maioría deles exen-
tos do imposto de matricula-
ción. A venda deste tipo de
vehículos descendeu un doce e
medio por cento. De feito, den-
tro deste segmento de peque-
nos, as vendas dos que emiten
menos de 120 gramos de CO2
aumentaron un 30 por cento.
Estes últimos non pagan impo-
tos de matriculación.

www.sprintmotor.com
para estar informado do

que acontece no mundo

do motor galego visite 

a nosa páxina web

www.sprintmotor.com





O
conselleiro de
Innovación e
Industria, Fernando
Blanco, presentou
recentemente as

novas medidas postas en marcha
polo seu departamento, a través
do Inega, no ámbito do aforro e
a eficiencia enerxéticos.
Segundo explicou o conselleiro
nacionalista trátase, por unha
banda, do Plan de Vehículos
Eficientes e, por outra, do novi-
doso Plan para renovar a envol-
vente térmica dos edificios.

Co primeiro deles, o depar-
tamento autonómico pretende
contribuír á modernización do
parque automobilístico galego e
aproveitar a maior eficiencia
enerxética dos novos vehículos
que se alimentan con combusti-
bles alternativos aos convencio-
nais de gasolina e gasóleo. Este

menor consumo enerxético estí-
mase que suporá un aforro de
112 toneladas equivalentes de

petróleo ao ano. Esta liña de
axudas está destinada á compra
de vehículos novos de propul-
sión eléctrica ou híbrida (é dicir,
con capacidade de tracción ao
100% mediante baterías) ou os
vehículos alimentados con gas
natural, Gases Licuados do
Petróleo (GLP) ou hidróxeno,
estas últimas variedades novido-
sas respecto do plan do ano
pasado. 

Tamén destaca como novi-
dade este ano que o Plan sub-
venciona igualmente as adquisi-
cións de motocicletas con capa-
cidade de tracción eléctrica ao
100% e a transformación de
vehículos matriculados, novos
ou usados, a GLP. Serán benefi-
ciarios das axudas todas as per-
soas físicas ou xurídicas radica-
das en Galicia e ademais admí-
tense os sistemas de financia-
mento de renting, leasing ou
outros sistemas de arrendamen-
to financeiro para estes vehícu-

los eficientes. O orzamento
total do plan acada os 720.000
euros, case 4 veces máis que o

ano pasado, no que se subven-
cionou a adquisición de preto
dun cento de vehículos.

A contía da subvención
dependerá do tipo de vehículo e
terá un máximo do 15% do pre-
zo de mercado do mesmo. Para
os novos turismos de propulsión
eléctrica, hidróxeno ou de pilas
de combustible a subvención
será de até 6.000 euros; de
2.000 euros no caso dos vehícu-
los de propulsión híbrida e os
alimentados con gas natural e
GLP; de 750 euros para as
motos eléctricas, de hidróxeno
ou con pila de combustible; e de
450 euros para a transformación

de vehículos a GLP con poste-
rioridade á súa matriculación.
Poderán tomar parte do plan
–que estará vixente até o 30 de
agosto de 2009 ou remate dos
fondos asignados– todos os con-
cesionarios que operen en
Galicia e que comercialicen
vehículos eficientes, así como
todos os talleres autorizados
para realizar transformacións de
vehículos a GLP.
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H
ai varios aspectos
que destacar da his-
tórica caída das ven-
das de coches en
2008. A primeira e

máis evidente: a automoción é un
dos sectores que máis sofre a cri-
se de consumo que vivimos na
actualidade. A segunda: o des-
censo nas vendas obrigou ás
principais marcas a rebaixaren a
produción nas fábricas. Estas
dúas circunstancias están a ter
uns efectos devastadores no
emprego. De feito, a factoría de
Citroën de Vigo retomou a activi-
dade o pasado día 7 con 1.400
operarios menos dos que había
en xaneiro de 2008.

Pero o peor é que 2009 ten
mala pinta. A patronal Anfac xa
advertiu que este ano podería
rematar con menos dun millón de
matriculacións en España.
Renault anunciou, mentres, que
vai reduci-la produción aínda
máis nos vindeiros meses. A
marca francesa calcula que a

rebaixa podería oscilar entre un
20 e un 25 por cento, xa que pre-
vé descensos das vendas en por-
centaxes semellantes durante
este ano. Conclusión: o emprego
vai sufrir un novo golpe.

Queda claro que a automo-
ción en España tocou teito e que
resulta imposible rematar con
récord de vendas tódolos anos,
como hai pouco comentaba
Emilio Pérez Nieto, presidente
do Grupo Pérez Rumbao. O
empresario ourensán manifesta
que, a partir de agora, hai que
“normaliza-lo mercado” para
adaptalo á súa verdadeira capaci-
dade de demanda. Afirma que o

normal sería que cada exercicio
concluíse cunhas vendas de arre-
dor de 1.200.000 ou 1.300.000
vehículos en España. Esta visión
parece máis realista que a que
vivimos no período precrise, con
familias de catro membros con
tres e ata catro coches no garaxe
da casa. Aínda que resulte duro,
as marcas terán que botar á rúa a
máis traballadores nos vindeiros
meses para axustar custos de pro-
dución e competir en prezos.
Pero, dentro do malo, parece non
só a única, senón a mellor solu-
ción á outra opción de vivir nun-
ha permanente montaña rusa no
emprego dentro do sector.

O p i n i o nEmilio Blanco

Do récord 
á crise

Innovación e Industria aposta polas tecnoloxías verdes

A Consellería pon en 
marcha unha nova edición do
Plan de Vehículos Eficientes

BREVES

• Nissan e NEC investirán
1.100 millóns de iens (785
millóns de euros ó troco actual)
na produción anual de baterías
de ión-litio para arredor de
200.000 vehículos eléctricos e
híbridos no 2011 ou máis
adiante.

• Na actualidade, NEC e
NEC Tokin manteñen unha
joint venture para comezar a
produción das devanditas bate-
rías de ión-litio de nova xera-
ción para o vindeiro ano. Esta
empresa conxunta terá unha
capacidade de produción ini-
cial de 13.000 unidades ó ano
que, no seu comezo, se empre-
gará para o seu uso en carreti-
llas elevadoras. A empresa con-
xunta está a considerar a posi-
bilidade de establecer plantas
de produción en EUA e
Europa, co fin de tentar acadar
un dos créditos “brandos” que
están ofrecendo os gobernos de
cara ó desenvolvemento de
vehículos con menores emi-
sións.

• Nissan está desenrolando
coches eléctricos en colabora-
ción co seu socio francés
Renault.

• Hella vén de crear dúas
sociedades de risco comparti-
do: unha coa coreana Mando e
outra coa turca Intermobil,
empresas asiáticas –ámbalas
dúas- de servizos de posvenda
automobilística.

• Con Mando –especializada
en chasis e sistemas de asisten-
cia na condución- está previsto
o desenvolvemento de novos
mecanismos de seguridade
activa para pasaxeiros. O
obxectivo da joint venture
Mando Hella Electronics é a
posta en marcha dunha nova
xeración de sistemas de seguri-
dade para condutor e pasaxei-
ros que permita facer fronte a
situacións adversas e posibles
accidentes.

>> A Consellería
destina este ano
720.000 euros ao
Plan de Vehículos
Eficientes, case 4
veces máis que
na edición
anterior

O Toyota Prius é o híbrido máis 
vendido no noso país

Redacción
FOTO: Sprint Motor

O
3008 é un crossover
compacto e volu-
métrico. Supón
unha oferta nova e
innovadora non tan

só no seo da gama Peugeot senón
no conxunto do mercado auto-
mobilístico actual. Construído
na fábrica de Sochaux, no Este
de Francia, o seu innovador con-
cepto e as súas prestacións son o

froito da experiencia e dos valo-
res tradicionais da marca do
León.

O 3008 sitúase nun cruza-
mento de camiños onde conver-
xen diferentes universos; o dos
SUV, o dos monovolúmes e
incluso o das berlinas. Produto
da mestura de todos eles, apro-
veita os puntos fortes de cada un
ao tempo que adopta unha serie

de tecnoloxías inéditas
(Dynamic Rolling Control, Grip
Control…) que lle permiten
combinar calidades que adoitan
ser antagónicas como o pracer de
condución a bordo dun vehículo
“alto” ou a motricidade mellora-
da respectando o medio natural.

Segundo o fabricante francés
este é un vehículo multiuso e
valorizador, o Peugeot 3008, é

un auténtico crossover en todos
os sentidos; lanzándose a explo-

rar novos territorios automobilís-
ticos.

O crossover segundo Peugeot



O
equipo de Alberni
Eventos deseñou un
espectacular circuí-
to no recinto feiral
de Amio que seguro

que será do agrado tanto dos
pilotos como dos afeccionados
que se van dar cita alí.

Nesta ocasión presentarase a
proba en formato de contrarrelo-
xo, optando ó trofeo un total de
oito pilotos. Estes terán que com-

petir emparellados en distintas
tandas eliminatorias. Entre os
deportistas invitados estarán,
entre outros, Pedro Burgo, actual
campión galego de ralis, Amador
Vidal, Pablo Rey, Toño Villar e
Luís Penido, vixente campión
galego de montaña do grupo A. A
organización está á espera de
confirmar a participación de
dous Mitsubishi Evo X de RMC
que presentará a súa copa.

Ademais da proba raíña habe-
rá outra proba, pero esta será
polo aire: unha exhibición de

aeromodelismo. Alberni Eventos
tamén ten reservada algunha sor-
presa ó público que se achegue o
circuíto do recinto feiral de Amio
o vindeiro sábado 31.

A organización puxo un pre-
zo, que considera popular, de 5
euros por persoa. Visitando a
páxina de Alberni Eventos:
www.rallyshow.es podemos reca-
bar máis información sobre esta
proba.

O
pasado xoves pre-
sentouse o novo
Toyota Avensis no
concesionario ofi-
cial da marca en

Santiago, Compostela Móvil.
Este novo Toyota, deseñado e

fabricado en Europa, mantén a
calidade, forza e seguridade do
seu antecesor, cunha mellora
substancial nas reducións de emi-
sións de CO2 e un menor consu-
mo de combustible. Ademais
deste mellor rendemento dos
seus propulsores o novo modelo
ofrece unha maior percepción de
espazo e unha mellora dos seus
acabados. Este Avensis incorpora
a nova tecnoloxía “Toyota
Optimal Drive” e propulsores
convencionais cun rendemento
de máxima eficiencia. Tamén
presenta dúas novidades impor-

tantes: as novas transmisións
automáticas de sete velocidades
en gasolina e de seis velocidades
en gasóleo.

O novo Avensis contén todas
as características do segmento
Premium coa vantaxe dun prezo
contido, pois o modelo máis ase-
quible custa 21.500 euros.

Capítulo á parte merece o
tema da seguridade. Como
opción a destacar, o Saferty Pack,
un sistema de seguridade precoli-
sión e control de cruceiro adapta-
tivo, sistema de mantemento de
traxectoria e sistema de aviso de
cambio involuntario de carril.

O novo director comercial de
Compostela Móvil, Fernando
Viqueira (na foto co novo
Avensis), foi o mestre de ceremo-
nias na presentación oficial deste
modelo de Toyota en Santiago.

COMPOSTELA           
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Festa en Compostela Móvil
Presentouse en sociedade o novo Toyota Avensis

Santiago de Compostela
O evento celebrarase 
no circuíto de Amio

A semana pasada presentouse a
segunda edición do RaliShow de
Santiago de Compostela. Este
evento, que xa tivo unha grande
acollida na súa primeira edición,
celebrarase o vindeiro día 31 de
xaneiro (sábado) a partir das tres 
da tarde.

TEXTO: Redacción
FOTOS: Alberni Eventos
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9 MES SÁBADO DOMINGO RALLYES CPTO. MONTAÑA TROFEO MONTAÑA

Febrero
21 22 II Comarca da Ulloa

28

Marzo

7 8

14 15 XV Cocido

Abril

4 5 II Vila de Cruces

11 12 SEMANA SANTA

18 19 XXV Ría de Noia

25 26 V Pereiro de Aguiar

Maio

2 3 XVI Almofrey-Tenorio

16 17 XVIII Albariño

23 24 III Xunqueira Ambia

30 31 XVIII Castro de Beiro

Xuño

6 7 V Sta. Mª de Oia

13 14 XXII Narón

27 28 XIV A Estrada

Xullo

4 5 VI A Bola Furriolo

11 12 VI Condado-Gedas

18 19 XXXVI Chantada

Agosto

8 9 IV Amoeiro

22 23 XII Pontevedra

29 30 III Vigo

Setembro

5 6 XXXI San Froilán

12 13 VII Cercedo

19 20 IV Valdeorras

26 27 X Escusa-Poio

Outubro
10 11 VI Ourense-Baixa Limia

17 18 XI Iroite

Novembro
7 8 XXII Botafumeiro

14 15 V Silleda

Decembro
5 6 II Cabanelas

19 20 Asemblea Extraordinaria F.G.A.

* E as que designen as comisións da Federación Galega de Automobilismo, con dereitos dobres.

Coa terra como escenario, o autocross seguesendo unha modalidade espectacular e atrac-tiva, aínda que somentes se dispute nunhademarcación. A comarca de Bergantiños eSantiago de Compostela acollen mangasinéditas no 2009.

Os ralis seguirán sen-
do a modalidade máis
popular e seguida,
sendo unha incógnita
como responden á cri-
se. Nove citas, arrin-
cando en febreiro e
rematando en novem-
bro, con carreiras nas
catro provincias.

Dous días de competi-
ción caracterizan funda-
mentalmente o Trofeo, a
outra variante das subi-
das, con oito citas no
calendario, sen que nin-
gunha delas teña como
escenario estradas da
provincia da Coruña.

Carreiras á milésima,
sen dereito ó erro. Deste
xeito defínese a monta-
ña, dividida en Galicia
en Campionato e Trofeo.
No primeiro dez citas,
que se espallan polas
provincias da Coruña,
Ourense e Pontevedra.
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La maquinaria más avanzada en equilibrado de discos de freno 

Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
Nuevo modeloNuevo modelo
Piaggio M500,Piaggio M500, sin sin carnet. carnet.

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR 
OFICIALOFICIAL

PIAGGIOPIAGGIO

HIJOS DE C.V. OTERO, S.A.
Tel: 981 56 17 40 - 981 56 20 01

Fax: 981 58 80 70
Gómez Ulla, 16

SANTIAGOSANTIAGO
Especialista en ABS e Inyección

Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición y

accesorios racing

Talleres

BASTON
MECÁNICA EN GENERAL

Rúa Salvador, nº 23 - 
Tfnos: 981 570 182 / 981 585 627

SERVICIO DE GRÚA 
PERMANENTE

Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

19
MES SÁBADO DOMINGO AUTOCROSS KARTING SLALOM TODOTERREO

Febrero
21 22

V Barbadas (28)

Marzo

7 8 XVI Pastoriza (8) III Muros-Lojo (7) Ecotrack 1

21 22 LX Arteixo (21)

28 29 I Taboada (29) Ecotrack 2

Abril

4 5 XX Santa Comba (4)

11 12 XV Outeiro de Rei (12)

25 26 V O Castro (25)

Maio

2 3 VI Magdalena (3)

8 9 XXI Vilaño-Laracha (9) III Estrada Ecotrack 3

23 24 LXI Arteixo (23) I Tomiño (24)

30 31 XVI Serra Outes (31)

Xuño

6 7 VI Mazaricos V Monterroso (7)

20 21 I Cidade Coruña (21)

27 28 VI O Castro (27)

Xullo

4 5 XVI Outeiro de Rei (5) II Arzua (4) Ecotrack 4

18 19 I Bergantiños (18)

25 26 VII Magdalena (26) XI Touro (26)

Agosto

1 2 III Meira (2)

8 9 XXII Vilaño-Laracha (8)

14/15 16 XIV C.E. Arteixo IV Valga (16)

22 23 XVIII Pastoriza (23)

29 30 IV O Pino

Setembro
19 20 Xacobeo 1 (19)

26 27 V Fene (26)

Outubro

3 4 VIII Magdalena (4)

10 11 XXI Santa Comba (10)

17 18 Ecotrack 5

24 25 V Resistencia Arteixo

Novembro

1 Ecotrack 6

21 22 X Pomovil (22) Ecotrack 7

Decembro
19 20 Asemblea Extraordinaria F.G.A.

* E as que designen as comisións da Federación Galega de Automobilismo, con dereitos dobres.

Catro por catro de máis ou menos prepara-ción e que salvan obstáculos naturais, ade-mais de ter que “navegar” correctamente. Otodoterreo reforza a súa presenza, baseadaen sete mangas e certas novidades.

Pericia e velocidade xun-
tas da man chámase slá-
lom. Pequenas diferencias
soen marcar unha modali-
dade onde os coches
pequenos soen obter bos
beneficios. Taboada e
Tomiño súmanse as citas
clásicas para conformar
un total de trece probas.

O karting
seguerá sendo
o primeiro
paso, tan nece-
sario il. A
Coruña verá
unha novidosa
proba, sendo
as oito restan-
tes as coñeci-
das dos traza-
dos permanen-
tes espallados
pola xeografía
galega.

Coa terra como escenario,
o autocross segue sendo
unha modalidade especta-
cular e atractiva, aínda que
somentes se dispute nunha
demarcación. A comarca de
Bergantiños e Santiago de
Compostela acollen man-
gas inéditas no 2009.
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No IRC o ritmo de carreira
resulta determinante

“

Sprint Motor: Dúas tempo-
radas seguidas e unha terceira
xa ás portas. Definamos, nas
verbas do seu último vencedor,
o International Rally
Challenge.

Nicolas Vouilloz: Un campio-
nato de sobrada importancia. A
nivel de pilotaxe non é o mun-
dial, pero está preto. Como non
hai coches oficiais e os pneumá-
ticos son os mesmos iguálanse as

prestacións. É unha oferta intere-
sante para quen poida facer
carreiras en diversos continen-
tes, sobre superficies moi diver-
sas e coa asegurada repercusión
televisiva que ofrece
“Eurosport”.

SM: Vouilloz realizou as
dúas últimas campañas coas
cores de Peugeot España e
Peugeot Bélxica-Luxemburgo.
¿Síntese decepcionado de non
telo apoio da filial francesa?

NV: Dispoño dun programa
mixto con apoio da filial belga e
luxemburguesa, así como de
Peugeot Sport, que me cede
directamente ó meu enxeñeiro
Eric. A miña marca non ten un
programa mundialista nos ralis
como anos atrás, o que sinto,
pois centra os seus obxectivos
nas Le Mans Series cun 908 HDI.

SM: Postos de podio nas
nove citas disputadas, excepto
Rusia, con vitoria incluída en
Madeira. ¿Hai algún segredo?

NV: Ningún. Xa dende o 2007
considerei que era unha táctica
apropiada que me podía dar os

seus froitos. Apliqueina este ano
e saíume ben, estando no podio
en oito ralis o que foi determi-
nante para o título.

SM: O 207 S2000 foi o coche
utilizado nestes dous últimos
anos. ¿Notáronse nos tempos as
evolucións feitas nel?

NV: O traballo realizado no
motor, suspensión e chasis fixo
que baixáramos, como término
medio, cinco décimas por quiló-
metro en relación co 2007. A
maiores incidiu un mellor coñe-
cemento dos ralis.

SM: Vouilloz competira en
Cataluña en dúas ocasións,
pero descubriu a manga do
IRC en Asturias. ¿Qué lle pare-
ceu o Príncipe de Asturias?

NV: Un rali moi completo,
con cronometradas de verdade. A
climatoloxía foi moi adversa, o
preferiría en seco. Ten un rutó-
metro onde hai un pouco de todo
e onde ródase verdaderamente
rápido.

SM: Nesta citas os habituais
do nacional estiveron por
detrás dos seguidores do IRC.

¿A que poido deberse esta dife-
renza?

NV: Sorprendeunos ó inicio e
tamén a medida que avanzaba a
proba. Neste campionato o ritmo
é determinante e quizais iso era o
que lles faltaba ós españois. Non
se pode en ningún momento
cuestionar a capacidade de pilo-
taxe de todos eles.

SM: Kronos alineó o tercei-
ro coche en mans de Sergio
Vallejo, coñecido piloto galego,
gañador para Asturias da
opción BF Goodrich. ¿Que
pode dicir Vouilloz do noso pai-
sano?

NV: Non tiven moita ocasión
de coincidir con il, somentes nas
ceas os días dos recoñecementos
dos treitos. Pareceume unha per-
soa tranquila, con bo control de

si mesmo. Deume consellos sobre
este rali e díxome estar moi ledo
de correr na nosa estrutura.
Coñecía a súa traxectoria neste
deporte. É admirable o rali que
fixo cun S2000 vindo de correr
habitualmente cun Porsche GT
nos ralis españois.

SM: Vai defender Vouilloz o
seu título na terceira edición do
IRC que arrinca en Mónaco?

NV: Si, xa tiñamos pechado o
noso programa antes de que
rematara o 2008. Repito con
Kronos, Klinger como copiloto, o
207 e os sponsors habituais,
dígase Peugeot Bélxica e
Luxemburgo, Vergokan, Prefal e
BF Goodrich. A idea é facer
como mínimo dez dos doce ralis
calendados, pois xa é un progra-
ma dabondo cargado.

campión no ano 2008Nicolas Vouilloz

Sen ter unha grande
experiencia no
mundo dos ralis xa
atesora méritos
varios. Deixou as
dúas rodas, dígase a
bicicleta de montaña
onde obtivo dez
títulos mundiais, por
competir sobre catro.
Arrincou en 2003,
para ser campión
francés tres anos
despois. Agora, no
2008 que vén de
rematar, obtivo o
primeiro título
internacional, o do
mediático IRC.
Sprint Motor falou
con Nicolas Vouilloz,
un dos homes de
moda do rali francés,
e por extensión do
internacional.

TEXTO: Miguel Cumbraos
FOTOS: Sprint Motor

’’

A regularidade deu o título a Vouilloz

O 207 do campión colaborou no título de marcas de Peugeot

Dous Nicolas, Klinger e Vouilloz, foron os vencedores

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

V
isto o acontecido nas
pistas de terra de
Turquía e Portugal, o
2008 parecía ser o
ano do italiano Luca

Rossetti. O seu 207 liderou estas
dúas mangas, pero non poido
concretar máis primeiros postos.
A terceira manga do exercicio,
disputada no asfalto belga de
Ypres, foi a mans de todo un
especialista como é Freddy Loix,
que vencía por quinta vez na
prestixiosa cita da vila flamenca.
Seguía a racha Peugeot, coa cuar-
ta vitoria, desta volta en Rusia,
sorprendendo a todos os habi-
tuais deste coche o finés Juhho
Hanninen. E xusto na metade
chegaba a única vitoria do, á pos-
tre, campión, Nicolas Vouilloz,
primeiro na illa lusa de Madeira,
nun final apretado ante Basso e o
local Camacho.

A segunda metade comezaba
nas estradas checas cercanas a
Zlin, onde Loix asinaba o segun-
do triunfo do ano. España, e en
concreto o Principado de
Asturias, acollían o sexto envite
do exercicio, que veían o triundo
do Fiat de Basso, baixo unhas
complicadas condicións climato-
lóxicas. Repetía o transalpino,
que vencía na cita de casa, San
Remo, onde Vouilloz reforzaba a
súa privilexiada primeira praza
na xeral provisional. E o francés
de Kronos sentenciaba o título en
Suiza, segundo detrás de Loix,
sen necesidade de ir a China, que
veía a vitoria de Miettinen.

O IRC do 2008 tamén laureou
a Peugeot, que con sete vitorias

parciais levouse o título de mar-
cas. Fiat, que situou a Basso na
terceira praza final de pilotos,
alzouse co campionato en dúas
rodas motrices, grazas ó tamén
italiano Caviglioli. Ralis como
Montecarlo, Curitiba, Açores,
Xapón ou Escocia son novidade
no calendario deste ano, que con-
tará finalmente con doce citas,
estando o Safari, en Kenia, pen-
dente de confirmarse.

Internacional Rally Challenge 2008

U n h a  r e p o r t a x e  d e Miguel Cumbraos
Fotos: IRC Miettinen deu a Mitsubishi a vitoria en China

Mecánicas similares, as mesmas gomas, repercusión televisiva.
Sobre estes tres eixos, e algúns máis por suposto, áncorase o
International Rally Challenge, o popular IRC, un chanzo por
debaixo do mundial. Con boa parte das súas probas en países
europeos, sen esquecer outros continentes como Asia ou África,
engadíndose América no 2009, este certame xa sobrepasou tanto
ós campionatos de Europa ou Asía-Pacífico, sendo o recurso de
non poucas estrelas dos ralis que non atopan volante na
especialidade máxima.

Igualdade
e emoción

A exótica cita en Rusia foi para o
finés Hanninen A experiencia deu a Freddy Loix tres vitorias e o subcampionato



Calendario 2009
Proba País Datas Tipo de solo

Montecarlo Mónaco 21-24 Xaneiro Asfalto
Curitiba Brasil 5-7 Marzo Terra
Safari Kenia 03-04 Abril Terra
Sata Açores Portugal 07-09 Maio Asfalt
Ypres Westhoek Bélxica 18-20 Xuño Asfalto
Russia Rusia 09-11 Xullo Terra
Vinho Madeira Portugal 30 Xullo-1 Agosto Asfalto
Barum Zlin República Checa 21-23 Agosto Asfalto
Principe de Asturias España 10-12 Setembro Asfalto
Sanremo Italia 24-26 Setembro Asfalto
Japan Xapón 22-24 Outubro Terra
RAC MSA Scotland Reino Unido 19-21 Novembro Terra

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
T 981 807 027 • M 696 936 272

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería Servicio Integral 
del Automóvil

Mecánica • Electricidad • Chapa
Pintura • Vehículos de ocasión

Tef./Fax: 881 031 786
lostregotaller@terra.es

Ctra. Lavacolla
San Marcos, 72
15890 Santiago

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

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

.. Vouilloz en pilotos
REPORTAXE           
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Rali Vencedor Coche
Turquía Rossetti-Chiarcossi Peugeot 207 S2000
Portugal Rossetti-Chiarcossi Peugeot 207 S2000
Ypres- Bélxica Loix-Buysmans Peugeot 207 S2000
Rusia Hanninen-Markkula Peugeot 207 S2000
Madeira-Portugal Vouilloz-Klinger Peugeot 207 S2000
Barum- República Checa Loix-Buysmans Peugeot 207 S2000
Príncipe de Asturias Basso-Dotta Fiat Punto Grande S2000
San Remo-Italia Basso-Dotta Fiat Punto Grande S2000
Valais-Suiza Loix-Buysmans Peugeot 207 S2000
China Miettinen-Lukka Mitsubishi Lancer EVO IX

2008 proba a proba

Rossetti empezou moi forte gañando en Turquía e Portugal

O Fiat de Caviglioli alzouse co entorchado de dúas rodas motrices

Basso pelexou ata o final pero non poido cos dous Peugeot A cobertura mediática de Eurosport é unha garantía neste campionato



O
primeiro premio foi
para Carlos Torres
T o v a r
( C o l o m b i a / 2 5
anos) co seu

Concept RD, que funciona prin-
cipalmente grazas a unha enxe-
ñosa articulación, ofrece unha
estabilidade en estrada irrepro-
chable, segundo o seu deseña-
dor, así como unha capacidade
para abrirse paso doadamente
na circulación urbana.
Equipado cun motor eléctrico
respectuoso co medio

natural,este Concept Car
Monovolume propón un posto
de condución que proporciona
unha nova sensación de liberda-
de debido á súa visión panorá-
mica, mandos de voz para a
condución e un sistema de
visualización á altura dos ollos
das informacións necesarias
para os traxectos con total segu-
ridade.

O segundo galardón foi para
Emre Yazici (Turquía/45 anos)
co seu modelo EGO. Este vehí-
culo respecta plenamente o

medio natural. Á hora punta nas
grandes cidades, a maioría dos
vehículos só transporta un pasa-
xeiro. EGO foi creado con este
enfoque. O seu peso, equivalen-
te á cuarta parte do dunha berli-
na convencional, permite unha
propulsión 100% eléctrica.
Ademais só ten 2 rodas, pero
pretende ser o vehículo máis
seguro da súa categoría, grazas
á súa forma envolvente. Pode
utilizarse todo o ano e con cal-
quera tipo de condicións climá-
ticas. A súa forma compacta
única e o seu sistema de apertu-
ra de porta sen ocupar un espa-
zo suplementario permiten que
este vehículo se aparque nun
espazo mínimo.

O terceiro trofeo recibiuno
Lou Ke (China/22 anos) coa súa
proposta, o OXO. Este fai refe-
rencia directamente á numera-
ción dos modelos Peugeot.
Bautizado nun primeiro
momento “xOx”, o nome deste
concept quería recuperar o “O”
central da marca do León. A
primeira grande innovación
deste vehículo 100% eléctrico
reside na súa articulación, xa
que o sistema “X” permítelle
reducir considerablemente o
seu tamaño durante o estaciona-
mento pero tamén na circula-
ción, como por exemplo nas
rúas estreitas.

O futuro está
no deseño

Os concursos de
deseño son un bo
punto de encontro
para os talentos
novos. Con tal
motivo Peugeot
organiza cada
temporada o seu
concurso “O Podio”.
Os gañadores da
edición do ano
pasado foron tres
homes de distintos
países: Colombia,
Turquía e China.


