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S
on palabras do presiden-
te da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, durante a
súa intervención ante os
medios de comunica-

ción logo de reunirse co ministro
do Interior. Emilio Pérez Touriño e
Alfredo Pérez Rubalcaba presen-
taron publicamente, a principios
deste mes, o Plan Especial de
Seguridade Viaria que se porá en
marcha en Galicia coa intención
de reduci-la sinistralidade viaria
nas estradas galegas.

Este plan, elaborado seguindo
as directrices da Unión Europea,
está liderado pola Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas
e Transportes en colaboración coa
Dirección Xeral de Tráfico.

Seguridade viaria como
prioridade

A presentación deste Plan
Especial dá resposta ó anunciado
días atrás cando Touriño e
Rubalcaba se reuniron en Santiago
para abordar diferentes asuntos de
interese común entre Xunta e
Ministerio do Interior. Así, articú-
lase unha serie de medidas urxen-
tes coa intención de reduci-la
sinistralidade nas vías galegas.
Trátase, segundo o presidente do
Goberno autonómico, de medidas
“especiais” e “singulares” que
atenden as particularidades de
Galicia porque esta Comunidade
Autónoma vén, de xeito estrutural,

mantendo unha “tónica de acci-
dentabilidade por riba da media
nacional”.

O presidente da Xunta recalcou
o compromiso do Executivo que
preside coa seguridade viaria e
sinalou que esta materia forma par-
te “dunha prioridade de goberno”.
En verbas do presidente da Xunta
“é a primeira vez que hai un gober-
no comprometido plenamente” con
este asunto. Para acada-los obxecti-
vos cómpre articular unha “política
integral” e “sostida no tempo” por-
que o problema da accidentabilida-
de en Galicia é “complexo e polié-
drico” no que inciden “multiplici-
dade de factores”.

Touriño sinalou que é necesa-
rio ser tenaces para “reduci-las
dramáticas cifras coas que esta-
mos convivindo” e amosou a súa
seguridade e plena conciencia de

que Galicia “non está disposta a
convivir por máis tempo con este
regueiro de vidas truncadas e
familias destrozadas”.

Experiencia piloto
O titular do Executivo galego

referiuse tamén a algunhas medi-
das postas xa en marcha polo seu
Goberno para evita-la sinistralida-
de viaria. Así, explicou que dende
hai poucas semanas existe un sis-
tema de transporte nocturno, que
opera en oito rutas de Galicia, para
que os mozos e mozas que saen de
noite non teñan que conducir.

Ademais, a Xunta incremen-
tou notablemente neste exercicio
os orzamentos destinados a mante-
mento e conservación de estradas
o que rompeu “a tendencia decre-
cente do anterior Goberno na dedi-
cación de recursos”, tal e como

afirmou Touriño. Todo isto porque
“estamos ante un problema que
require non baixa-la garda e incre-
mentar recursos e esforzos”.

Finalmente, o presidente da
Xunta tamén se referiu ó Plan de
Infraestruturas de Transporte que
estará listo a finais de ano e que
incluirá melloras en moitas estra-
das galegas, así como ó Plan
Galego de Seguridade Viaria que
contará con partidas específicas
nos orzamentos de 2007 para a súa
aplicación.

O Plan de Seguridade Viaria
presentado polo ministro do
Interior e o presidente da Xunta
describe un conxunto de accións
encamiñadas á intentar reduci-la
sinistralidade nas estradas galegas.
Foi elaborado seguindo as directri-
ces da Unión Europea recollidas
no Plan de Acción Europeo de

Seguridade Viaria e está en conso-
nancia co Plan Estratéxico
Nacional de Seguridade Viaria
2005-2008.

O Plan prevé máis radares
fixos para o control da velocidade
en Galicia. Está previsto que se
instalen 8 novos radares e 18 cabi-
nas, nas que irán rotando os rada-
res, nas estradas galegas. Os rada-
res estarán instalados no horizonte
de 2006 e veñen sumarse ós 12
actualmente existentes.

Ó tempo, o Ministerio do
Interior destinará un novo vehícu-
lo, equipado con radar móbil, para
que os diferentes concellos de
Galicia poidan desenvolver cam-
pañas de control de velocidade e
de alcoholemia. Paralelamente,
instalaranse 5 novos radares móbi-
les para controla-la velocidade nas
estradas secundarias.

“Imos gañar esta
batalla tamén en

Galicia. Estou seguro
de que así será e non

pararemos ata
conseguilo”.

O presidente da Xunta e o ministro do Interior presentaron en Santiago

O Plan Especial de 
Seguridade Viaria en Galicia

Sprint Motor 
TEXTO E FOTOS

O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, co ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba e o director xeral de Tráfico, Pere Navarro (a esquerda da foto)
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A
catástrofe dos
incendios forestais
fixo que os medios
de comunicación
“baixasen a garda”

este verán da catástrofe das
nosas estradas. Unha sangría de
vítimas mortais e de lesionados,
nun primeiro balance de urxen-
cia aínda co carné por puntos en
vigor.

Algo falla... mellor dito
moitas cousas fallan. Onde os
radares están localizados ou “se
intúen” os condutores reduciron
a velocidade. Dino as estatísti-
cas. Normalmente estes apare-
llos están situados en vías de
alta capacidade como as autoes-
tradas ou as autovías. Nas
secundarias ou en outro tipo de
vías das que abundan en Galicia
a cousa cambia. Aquí podemos
ver auténticas “burradas” dende
adiantamentos en liña continua

ata os clásicos pilotos frustra-
dos. Incluso é máis interesante
para estes condutores apertar a
fondo o acelerador nestas estra-
das, case sempre reviradas, que
nunha autovía. Un desastre.

Mentres tanto as distintas
administracións falan e falan e
din que hai que facer algo... sen
facer nada. Habería que empe-
zar a cambia-la mentalidade dos
futuros condutores, sobre todo
dos mozos… e de moitos que xa
peitean canas. Que teñan claro

que a velocidade é só para os
circuitos. De nada vale buscar
estradas secundarias sen vixi-
lancia da garda civil, nin adqui-
rir un bólido de ocasión (que os
hai) a bo prezo para emular
“daquela maneira” a Fernando
Alonso e, deste modo, facer
periga-la vida de tódolos usua-
rios que se crucen con eles e dos
pobres incautos que viaxan no
seu vehículo.

Se queremos poñer un
exemplo máis perigoso engadi-

rémoslle a este suposto unha
noite de festas en calquera
parroquia da nosa terra e unhas
copas no corpo deste “descere-
brado” que puxemos de exem-
plo. Unha auténtica bomba de
reloxería que acabará por estou-
par.

Deixémonos de lerias e
empecemos a practica-la educa-
ción viaria en serio. Xogámono-
lo futuro de moitas persoas, é
cuestión de vontade política e
de concienciación cidadá.

N
o pasado número
de xullo tódolos
trasnos que temos
na plantilla da
redacción puxé-

ronse dacordo para cambia-lo
nome de Accent polo de Getz.
Isto fixo que os nosos lectores
demostrasen a súa cultura auto-

mobilística. Rapidamente puxé-
ronse en contacto connosco a
través do correo electrónico e o
postal para comunicarnos este
erro.

O modelo en cuestión da
proba era un Hyundai Accent
1.5 Crdi 16v. Por certo, un
auténtico derroche de potencia.

SPRINT MOTOR 

Cambia-la mentalidade é
necesario se queremos 

mellora-las cifras de sinistros

Os lectores de
Sprint Motor son
bos coñecedores
dos modelos de

Hyundai



S
koda introduce en
toda a gamma
Superb diversos
cambios de deseño
para adapta-la ber-

lina de gamma alta da marca
ás necesidades dos clientes
máis esixentes. Así, exterior-
mente, o Superb incorpora
unha nova grella frontal en
tres dimensións e co marco
prateado. Ademais, os inter-
mitentes intégranse nos
retrovisores e se monta
lamias de novo deseño.

Outra das novidades
é a modif icación introducida
no deseño dos faros diantei-
ros e traseiros. Do mesmo
modo que se aplica nos
modelos Fabia, Octavia e
proximamente no Roomster,
os faros traseiros foron des-
eñados en forma de C para
proporcionar ó vehículo un
toque de distinción e un aca-
bado exclusivo.
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BREVES

Alemaña é o país máis caro da
Unión Europea para mercar un
automóbil, antes de impostos,
seguido pola República Checa,
mentres que Dinamarca e
Hungría teñen os prezos máis
baixos, así como Finlandia
dentro da zona euro. No caso
dos dez coches máis vendidos
na UE o pasado ano, a maior
diferenza de prezo corresponde
ó Ford Focus, que vale case un
30% máis en Alemaña que en
Finlandia.

Ford estuda a venda da marca
Jaguar como parte dunha revi-
sión estratéxica das súas opera-
cións que incluiría unha alianza
con outros fabricantes. Os ana-
listas do sector sinalaron que
Jaguar padece de problemas
estruturais difíciles de resolver
xa que non fabrica suficientes
automóbiles como para recupe-
ra-lo investimento realizado na
súa produción.

Seat liderou as vendas de
turismos durante o pasado mes,
mentres que o Renault Mégane
foi o modelo máis vendido.
Seat situouse na primeira posi-
ción en canto a vendas durante
xullo con 17.595 unidades ven-
didas, un 2,4% máis que no
mesmo mes do 2005, seguida
de Citroën, con 17.125 unida-
des (+0,1%).

C
itroën presentará no
Salón de París 2006, o
C4 Picasso. Trátase dun
novo e innovador mono-
volume compacto de

sete prazas que vén a completa-la
gamma do fabricante galo. Este
modelo dispón da maior superficie
acristalada na categoría dos mono-
volumes compactos (6,4 m2 co tei-
to acristalado panorámico).

O C4 Picasso é especialmente
xeneroso en materia de habitabili-
dade. Grazas á súa arquitectura e
ás súas dimensións (4,59 m de
longo, 1,83 m de ancho e 1,66 m
de alto), dispón dun espazo inte-
rior optimizado. Coas súa tres
filas de asentos, este novo mono-
volume pode acoller no seu inte-
rior confortablemente a sete pasa-
xeiros.

C4 Picasso,
proximamente no mercado

O Skoda 
estrea imaxe



C
omo premisa clara o
confort debe ser
máximo para os
vehículos deste seg-
mento, e no caso do

C6 posiblemente esteamos
ante o vehículo de serie máis
confortable do momento. A
sensación de viaxar no seu
habitáculo é moi difícil de
definir, pero é o máis parecido
a viaxar nun salón rodante pola
extraordinaria capacidade de
absorción da suspensión pilo-
tada (que se adapta permanen-
temente ó estado da estrada e ó
estilo de condución) e polo seu
suntuoso equipamento no que
non se bota en falta nada. ¡Pero
nada de nada!, o C6 equipa
todo o que se nos ocorra que
pode equipar un automóbil (ou
case unha vivenda ) porque a
unidade que tivémo-lo gusto
de probar equipaba ata televi-
sión, video, neveira, e equipo
de alta fidelidade, por poñer
uns exemplos. Por certo grazas
o concesionario oficial Citroën
en Santiago de Compostela,
Noyamóvil, por cedernos este
gran coche para a proba.

Mentres o condutor dispón
de navegador, Bluetooth, infor-

macións como a velocidade
reflectida no parabrisas dian-
teiro, freo de man eléctrico
(accionable por botón) e moití-
simas cuestións máis, o ocu-
pante do asento traseiro non se
vai sentir discriminado nin
moito menos xa que á tapicería
de coiro se suman uns asentos
independentes e totalmente
regulables electricamente, a
climatización persoalizada e
unha amplitude soberbia. Por
suposto que a insonorización é
de primeira liña.

En canto ó equipamento de
seguridade: un dez. Incorpora
freos ABS, control de estabili-
dade ESP, a mencionada sus-
pensión pilotada, nove air-
bags,dirección asistida segun-
do a velocidade, faros bi-xenon
direccionais, alerta de cambio
de carril, cristais laterais lami-
nados, capó activo (en caso de
atropelo a un peón minimiza os
danos a este) e ata un alerón
activo que facilita as freadas a
alta velocidade.

O seu empaque e termina-
ción xeral é fabuloso e insupe-
rable polas marcas tradicionais
deste sector de representación.
Sen desmerecer á competencia,
si se introduce a un alto execu-
tivo cos ollos pechados no
habitáculo do Citroën C6 e se
fai un pequeno percorrido,
estou convencido que se
impresionaría e diría que é o

coche máis cómodo
xamais probado e posiblemete
diría que é de fabricación ale-
mana.

Dinamicamente apréciase
unha gran capacidade de roda-
dura. A unidade probada, ia
motorizada con 208 cabalos
extraídos de 2.7 litros con tec-
nología Hdi con dobre turbo e
arquitectura V6 acoplada a
unha caixa de cambios auto-
mática de 6 velocidades cun
accionamento e funcionamento
fabulosos. Esta parece ser máis
axeitada que a versión gasolina
con 215 cabalos e 3 litros de
cubicaxe xa que dispón de
máis par motor.

Aínda que non o pareza trá-
tase dun vehículo cun peso ele-
vado. Así e todo, os freos son
máis que suficientes e tódolos
mandos moi suaves no seu
accionamento, dando a sensa-
ción de conducirse un vehículo
moito máis lixeiro.

O C6 “básico” pódese
adquirir dende 44.800 euros en
gasolina e 47.800 en gasóleo.
Logo existe un acabado deno-
minado “Palas” (¡que boas
lembranzas!) por 3.800 euros
máis ou o tope de gamma o
“Exclusive” por 10.500 euros
máis. E como é lóxico case non
existe equipamento opcional
porque xa o temos todo. ¿Que
máis se pode pedir? Ter saúde
para gozalo.
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Luis Penido 
TEXTO E FOTOS

para impresionar 
ós executivos
Citroën, fabricante francés de automóbiles, con recoñecido prestixio

na elaboración de vehículos xeneralistas o que lle confire na
actualidade unha gran cuota do mercado europeo. Pois non é

exactamente así. Isto xa o teñen
claro os mandatarios da

marca, que se
plantean

retos como ataca-lo mercado dos vehículos de representación, e de
que maneira, co Citroën C6. Estamos a falar dun modelo totalmente
novo con reminiscencias de modelos míticos da marca coma o Cx ou

o GS “tiburón”, pero cunha líña innovadora e futurista típica de
Citroën. Como mostra, un parabrisas traseiro de forma

cóncava e portas laterais sen marco para un
vehículo de case cinco metros de longo.
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E
n primeiro lugar imos
describir en poucas
palabras como vai isto
dos radares da DXT. O
seu funcionamento é

moi sinxelo: este emite radia-
cións electromagnéticas de alta
Frecuencia que se reflexan nos
obxectos. Emiten unha sinal e
segundo a velocidade de retorno
dese sinal calcúlase a velocidade
do vehículo. A continuación
sacan a foto e engádense os
datos da estrada, punto quilomé-
trico, datos do radar, velocidade
,data e hora. Logo búscase na
base de datos de vehículos para
obte-la información sobre o pro-
pietario do vehículo. Unha vez
identificado o propietario do
vehículo, este deberá indicar
quen era o condutor,se non o fai
será o propietario do vehículo o
responsable. Ás veces estes rada-
res soen ter problemas para cap-
tar que vehículo circula máis
rápido se son varios os que van a
moita velocidade nese momento
e no ángulo do radar.

O único xeito de coñecer
estas emisións de radar é
mediante os denominados detec-
tores de radar que son uns sofis-
ticados aparatos que reciben os
sinais emitidos polos radares e
indican a súa presenza mediante
mensaxes acústicas e visuais. En
España vendéronse e séguense
vendendo detectores de radar
que non están deseñados para
recibi-las emisións dos radares
utilizados no noso país. O moti-
vo principal deste mal funciona-
mento é a pouca sensibilidade de
ditos aparatos e, como conse-
cuencia, a incapacidade dos
mesmos para recibi-los rebotes
dos sinais de radar con suficien-
te antelación.

Nos últimos anos, este pro-
blema veuse acrecentado coa
introdución dos novos radares
Multanova 6F-MR que son, polo

momento, os radares
máis difí-

ciles de detectar utilizados polas
patrullas de estrada en toda
Europa.

Gran parte dos detectores de
radar están preparados para reci-
bir sinais de radares que emiten
cunha potencia nominal moi
superior ós utilizados en España,
polo que a súa efectividade é
practicamente nula. A maioría
das persoas descoñecen a exis-
tencia destes dispositivos ou
pensan que non teñen ningunha
efectividade debido á mala fama
creada polos detectores que non
estaban preparados para recibi-
los sinais dos radares utilizados
no noso país. Débese á crenza de

que, ó ser o seu principio de fun-
cionamento a recepción de emi-
sións de radar, tódolos detectores
ofrecen a mesma sensibilidade e
distancia de aviso, pero isto non
é así, xa que o uso dos controis
de velocidade difire moito en
España doutros lugares.

Pero, atención! Posuír un
detector de radar é legal, pero
utilizalo non! A sanción pode
supoñer de 90 a 300 euros de
multa e a retirada de dous pun-
tos.

Recordámoslle que a nova lei
de seguridade viaria prohíbe
levar mecanismos ou sistemas
encamiñados a eludi-la vixilan-
cia dos axentes de tráfico como

igualmente que se emitan ou
fagan sinais con dita finalidade.
O detector permite unha instala-
ción totalmente camuflada e dis-
creta, sendo indetectable polos
detectores de radar convencio-
nais, pero no seu artigo 18.3, o
Regulamento Xeral de
Circulación prohíbe que nos
vehículos “se instalen mecanis-
mos ou sistemas, se leven instru-
mentos ou se acondicionen de
forma encamiñada a eludi-la
vixilancia dos axentes de tráfico,
ou que se emitan ou fagan sinais
con dita finalidade, así como a
utilización de mecanismos de
detección de radar”.

Pero existe outro xeito de

coñece-la situación dos radares
da DXT, mediante O localizador
de radares, do que si é legal o seu
uso, e que se basea na tecnoloxía
GPS que consiste na identifica-
ción, vía satélite, do lugar onde
nos atopamos para saber se esta-
mos preto dun punto identifica-
do coma radar fixo; a través des-
te sistema e grazas a unhas listas
de radares fixos feitas públicas,
avisa con antelación cando nos
aproximamos a un deles.

É o equivalente electrónico a
que o teu acompañante se faga
coa lista de radares obtida en
Internet ou revistas e te vaia avi-
sando. Non constitúe un feito
penalizable.

NOVAS

Felix Doce 
TEXTO E FOTOS

Os localizadores e detectores de radar

Lembrámoslle que
a nova lei de

seguridade viaria
prohíbe levar

mecanismos ou
sistemas

encamiñados a
eludi-la vixilancia
dos axentes de
tráfico como

igualmente que se
emitan ou fagan

sinais con dita
finalidade

(I)



PRESENTACIÓN
a g o s t o  2 0 0 6

7

La maquinaria más avanzada en equilibrado de discos de freno

Servicio Oficial: FONOS y LUCAS
NNuueevvoo  mmooddeellooNNuueevvoo  mmooddeelloo
PPiiaaggggiioo  MM550000,,PPiiaaggggiioo  MM550000,,  ssiinn  ssiinn  ccaarrnneett..  ccaarrnneett..

DISTRIBDISTRIBUIDOR UIDOR 
OFICIALOFICIAL

PIAPIAGGIOGGIO

HIJOS DE C.V. OTERO, S.A.
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Especialista en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios

especiales
Preparación vehículos de

competición y accesorios racing

O
segmento dos
Pick Up atopa no
noso país un mer-
cado novo e en
constante creci-

mento. Tata Motors ofrece
unha das propostas máis atrac-
tivas co TL. A súa versatilida-
de, prezo e baixo mantemento
son as súas bazas fundamen-
tais.

Para atende-las demandas
máis variadas ofrécese en ver-

sións de cabina simple e
dobre, dotadas de tracción tra-
seira ou total. Actualmente
está equipado cun propulsor
turbodiésel de 2.0. litros e 87
CV. Para finais deste ano agár-
dase unha total remodelación.

A capacidade de carga,

esencial para un vehículo de
traballo, supera a tonelada. En
concreto 1.310 quilos o que o
deixa nun lugar preferencial
dentro da súa categoría.

Esteticamente, a practici-
dade, robustez e moderinadade
marcaron o deseño do TL.

Cabe destaca-la súa elevada
distancia ó chan e os seus
amplos ángulos de ataque e
saída.

O seu bastidor, de gran
rigidez e cun coidado sistema
de suspensións dótano de
capacidade suf iciente para
transportar máis de 1.000 kg
por calquera tipo de terreo.

A seguridade tamén foi tida
en conta por Tata. A súa carro-
zaría foi deseñada para brinda-
la máxima resitencia ós
impactos, dotado de áreas de
deformación nas dúas portas
que dispón de barras antiintru-
sión e as rodas contan con
topes que impiden que pene-
tren na carrozaría no caso de
impacto frontal.

En canto ós freos, dispón
de discos ventilados nas rodas
dianteiras para garantir unha
excelente resposta aínda car-

gado. Para completa-la oferta,
o TL dispón dun completo
equipamento: dirección asisti-
da, volante regulable, peche
centralizado, aire acondiciona-
do e todo cunha relación pre-
zo/calidade excepcional, den-
de 10.975 euros.

Tata Pick  

Ray Mosquera 
TEXTO E FOTOS
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N
a edición 2006 rea-
lizáronse sete eta-
pas que uniron na
xeografía galega
como inicio e fin

dos percorridos ás localidades
de Vigo, O Carballiño, Sarria,
Ribadeo, Campo do Hospital, A
Coruña e Santiago de
Compostela, cunha quilometra-
xe total de 629 km. O primeiro
día percorreuse a N-120 ata des-

viarse ó Carballiño, continuar a
Ourense e subir polo Miño ata as
terras de Lemos para cruza-lo
Camiño Francés en Sarria. O
xoves continuaron eses tolos nos
seus vellos cacharros por Lugo
ata facer parada en Ribadeo vía
Meira, polo que o pai Miño
seguía a se-lo referente nesta
edición. De seguido o venres a
caravana continuou pola Mariña
e o Golfo Ártabro para rematar
xornada na Coruña sen deixar de
visitar San Andrés de Teixido
(entón estes xa foron de vivos).

A fin de semana foi o momento
para achegarse á capital de
Galiza onde tería lugar o concur-
so de elegancia e traxes de épo-
ca no marco incomparable, un
ano máis, da Praza das Praterías.

Neste concurso resultaron
gañadores o compostelán
Domingo López Iglesias e a súa
filla maior Fa que lucían brillan-
temente as súas mellores galas
co seu flamante Plymouth P-18
convertible de 1949. O segundo
posto foi para José Tomé García
cos seus pantalóns bombachos e

gorra ó volante dun MG TF ver-
mello de 1954 (esperemos que o
vindeiro ano acuda con xogo de
palos de golf para completa-la
estupenda indumentaria). En ter-
ceiro lugar José Vilas Villanueva
e a súa muller acudían a misa á
Catedral co seu precioso Jaguar
Mk-VI de 1953. Houbo máis
premios, só mencionarémo-lo
galardón á simpatía para o
“texano” Francisco Izquierdo
Martínez e “teenager” cun
Chevie Corvette de 1959.

Temos que destacar que nes-

ta edición os participantes pre-
sentaban un máis coidado aca-
bado dos coches e sobre todo a
indumentaria foi tratada con
máis mimo, ata o punto que o
xurado fixo fincapé nos ¡com-
plementos!

O comportamento de
Compostela como receptora da
etapa final deste evento recibiu
as felicitacións de tódolos parti-
cipantes pola excelente acollida
que lles prestou. ¿Para cando un
museo vivo da automoción en
Santiago? É imprescindible.

Juan M. Pérez 
TEXTO E FOTOS

Instrumentación do Citroën 11 Cabrio de 1938

Cadro do Renault NN de 1921

Numerosos afeccionados na exposición do ObradoiroA Praza das Praterías un ano máis chea

VI Volta a Galiza de Automóbiles Antigos
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C/ VIA EDISON, 54 - POL. DEL TAMBRE
15890 SANTIAGO (A CORUÑA)

Telf.: 981 578 066 - Fax: 981 563 090

www.adgruporegueira.es
comercial@regueira.com

Entre os días 26 e 30 de xullo celebrouse por terras do país 
a VI Volta a Galiza de Automóbiles Antigos baixo a organización do Club

Galego de Automóbiles Antigos que tan acertadamente 
preside o señor José Luis Blanco Nogueira.

Don Domingo López, a súa filla Fa e o Plymouth P-18; gañadores O Corvette do “texano” señor Izquierdo

Dodge Brothers de 1916 Señores Vilas e o seu Mk-VI; terceiros

O señor Tomé poñendo en marcha o TF; segundo Unha bonita rareza, Citroën 11 Cabriolet
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XI Autocross Arteixo – Campionato de España

FICHA TÉCNICA
Terceira proba do nacional

de autocross, a única que se des-
envolve en Galicia. Fin de sema-
na soleado, aínda que sen moito
calor. Inscripción record, con
127 participantes, nas catro
categorías puntuabeis e no
Motor Show Fórmula TT. Cinco
mil siareiros deleitáronse nas
gradas co espectáculo sobre a
pista de Morás, bautizada agora
como “Circuito José Ramón
Losada”.

Miguel Cumbraos
TEXTO 

Xuntáronse no mesmo día. Por unha banda grandes doses de competitividade sobre a pista de terra, propiciando belas e reñidas
carreiras. e por outra a cálida homenaxe de toda a familia do automobilismo a José Ramón Losada, impulsor do Autocross en
Arteixo, aqueixado dunha triste enfermidade. Crónica de dous días de competición no sempre acolledor trazado coruñés.

Espectáculo…

A
categoría desti-
nada ós vehículos
de menor cilin-
drada tivo no
x i x o n e n s e

Marcos Pantiga (Peugeot
106) o protagonista da fin de
semana. Foi durante adestra-
mentos e semifinais o máis
rápido pero na gran final a
sorte non estivo con il.

Moitos toques e golpes
caracterizaron a manga deci-
siva. Así, un volco eliminou ó
líder provisional, Miguel
Angel Franco, mentras que o
motor cedía no coche do cita-
do Pantiga. De menos a máis,
aínda que ás veces empregan-
do formas non moi ortodo-

xas, o vasco Jesús Iturburu
(Saxo 16v) fíxose coa primei-
ra praza a algúns xiros do
final, levándose a vitoria. A
segund praza recaeu no coru-

ñés José Manuel Lista
Mañana, ó volante do seu
habitual Honda Civic, sendo
terceiro o pequeno Corsa do
castelán Fernández Castro

División II-A

ITURBURU… E MOITA CHAPA

D
ende o primeiro
xiro da final o
piloto da
Escudería Lleida
Jaume Vilalta

tomou o mando dos opera-
cións. O seu 206 V6 estivo en
cabeza as dez voltas, vendo
como achegábase o 306 Proto
de Manel Fugardó, sobre todo
nos momentos decisivos. Pero
Vilalta foi capaz de soporta-los
envites  do piloto da Escudería
Mollerusa e facerse coa súa
primeira victoira na pista coru-
ñesa.

A afección galega veu
como o local Santiago Ares
(206 WRC-M3) foi durante
certo tempo o terceiro, con

opcións a podio. Pero na meta-
de da proba un consistente ata-
que do Daewo Proto de José
Manuel Diego otorgoulle a ter-
ceira praza, tendo que confor-
marse o veterano galego coa
cuarta. 

División II

A 1ª DE VILALTA

P
artindo como pole-
man, o lleidense Joan
Serrat foi quen de
aguanta-los ataques
do actual líder da

categoría intermedia dos turis-
mos, o zamorano César
Beneítez, e facerse co triunfo no
percorrido coruñés. O seu 206

foi un pouco máis veloz que o
Kadett do seu rival, permitíndo-
lle subir ó peldano máis alto.

Todo esforzo nunha pista que
coñece ben, Jacinto Lista inten-
tou achegasre ós dous primeiros
pero tivo que conformarse co
terceiro lugar e a honra de se-lo
primeiro galego na xeral.

División II

SERRAT
AGUANTOU

Moitos incidentes e triunfo final do Saxo de Iturburu entre os pequenos

A categoría intermedia foi cousa do lleidense Joan Serrat 

Primeira vitoria en Arteixo para
Vilalta e o seu 206 da División I
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M
edia mañá do
d o m i n g o .
Arteixo presen-
ta unha bela
estampa, co cir-

cuito cheo dunha afección fel e
os máis de cento vinte equipos
que estiveron competindo pre-
parados ou recollendo bártulos.
Pequeno receso na longa xorna-
da de carreiras, tra-las últimas
semifinais e antes de afronta-
los xiros decisivos das finais.

Párase a competición e os
dous “speakers” toman o man-
do das cousas. É o momento de
descubri-lo no novo pódio, que
leva unha lenda ben merecida.
Faino el, coas marcas craras
dunha enfermidade que leva
coa maior dignidade.
Emociónase, é normal, como
fai o resto da súa familia.
Agradece os aplausos, dos seus

compañeiros, da prensa, dos
pilotos… da afeccción.
Seguidamente dá a volta de
honra ó trazado que vintecinco
anos antes, con outra fisono-
mía, filosofia e planteamento,
acollera a primeira cita.

José Ramón Losada, alma
mater dun grupo humano co
Autocross como principal argu-
mento, recibe o cariño de todos
nuns momentos dificiles para el
e os seus. Atrás, unha entrega
constante a unha modalidade
que evolucionou ben, e que lle
fan merecedor dos parabéns de
todos aqueles que poideron
gozar e competir coa súa entre-
ga. No presente, a tristura dun-
ha doenza que lle fai da-la
alternativa a outros ó tempo
que recibe a calor humana dun
circuito como iste… grazas a
el.

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

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

XI Autocross Arteixo – Campionato de España

e recoñecemento

N
on contando este
ano para o certame
estatal, os pilotos
con vehículos
Fórmula TT recibi-

ron a invitación da organización
para competir en Arteixo, baixo
a denominación de “I Fórmula
TT-Motor Show”. Foron final-
mente un total de dazaseis ós
que compareceron en Morás,
participando tan só oito na gran
final.

Imprimindo un forte ritmo
dende o primeiro metro, o astu-
riano Fernández Castro liderou a
carreira,non tendo rival ó volan-
te do seu Patrick BMW 4x4.
Polo segundo posto no pódio
houbo unha bela pelexa entre o

veterán vasco Iñaki Alberdi
(Atmos) e o burgalés Antonio

Vadillo (Gembo), que decantou-
se a favor do primeiro.

Fórmula TT. Motor Show

O apunte

FERNÁNDEZ, SEN RIVAL

MÁIS QUE MERECIDO

Pablo Fernández e o seu Patrick BMW lideraron o Motor Show dos
Fórmula TT

José Ramón Losada no momento da homenaxe

C
omo acontecera na
edición do 2005 o
protagonismo des-
ta modalidade tivo
craro color galego.

É que Iván Ares (Semog),
actual campión galego e sub-
campión estatal, volveu a
vencer no trazado da casa,
dando compretísimas leccións
de pilotaxe ó longo de toda a
fin de semana.

Foi Arteixo outra demos-
tración da firma portuguesa,

con f ilial en A Coruña.
Decímolo porque os cinco
primeiros pilotaban vehículos
seus. O actual líder do cata-
lán, Ernest Planas, chegou
segundo, correspondéndolle o
terceiro posto ó tamén galego
Joaquín San Miguel, pese a
un toque con outro partici-
pante na manga decisiva. O
asturiano Israel Díaz e o vete-
rano coruñés Perfecto
Calviño compretaron o quin-
teto.

Kart Cross

DONO E SEÑOR

O coruñés Iván Ares volveu a imporse entre os kart-cross
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P
or uns minutos
AyrtonSenna deteu o
tempo agonizando na
curva Tamburello.
Sabendo das súas sen-

sibilidades sobrenaturais, ese
momento está cheo de tan malos
presentimentos que non se pode
imaxinar o que había na súa cabe-
za antes de perforarlle a viseira do
casco unha frecha da suspensión.
En Imola, primeiro de maio do
1994.

Desde mediados do 1993, é
mérito de Max Mosley, presidente
da FIA (Federación Internacional
do Automóbil), levar promovendo
xuntas cos construtores a través da
federación para, co regulamento
técnico na man, rebaixar riscos
innecesarios ante as velocidades
supersónicas de autos cada vez
máis programados a golpe de
electrónica. De paso que se huma-
nizaba ó piloto coa prohibición de
axudas electrónicas para guiar, a
FIA declaroulles a guerra ós orde-
nadores e vedou a suspensión
activa, o control de tracción, freos
antibloqueo, sistema direccional
ás catro rodas, transmisión varia-
ble continua, cambios automáti-
cos preprogramados, acelerador
fly by wire e telemetría box-
coche.

Cargado de electrónica ata as
orellas, o Williams FW15 do 93
era un verdadeiro `auto sapiens´.
Estaba tan a gustiño con todos
aqueles sistemas que resentiu a
evolución e non acabou de dixerir
a volta á condución manual, inclu-
so nas privilexiadas mans de
AyrtonSenna. Sen que ninguén
cuestionara a aptitude dos pilotos,
por momentos deu a sensación de
que quedaran mal afeitos de tanta
tecnoloxía.

Sinais
Xaneiro: JyrkyJarvilehto frac-

tura a quinta vértebra ensaiando
en Silverstone co Benetton.
Marzo: JeanAlesi esmaga tres cer-

vicais en ensaios de Ferrari en
Mugello. 1 de maio: parte do
Gran Premio di San Marino 1994:
O venres RubensBarrichello
(Jordan 194) envorca na Variante
Bassa ó frear demasiado tarde na
entrada  das eses de acceso á rec-
ta de meta. Embalado a uns 220
quilómetros por hora, perde a tra-
seira, sae pinzado polo vibrador e
voa uns metros antes de tropezar
coas pilas de rodas do gardarraíl.
A secuencia conclúe cun pinche-
carneiro e o Jordan escorregando
papo abaixo. Quedou no susto e
en mazaduras leves. Ó outro día,
na recta de aproximación á Tosa,
chegando á curva Villeneuve, des-
préndese o alerón frontal do
Simtek de RolandRatzenberger. O
austríaco novicio vai de morros
contra a parede e, atadiño como
ía, parte a columna polas cervicais
como resultado da desaceleración.
A morte instantánea, tal como
revelou a autopsia, non impediu o
paripé de leváreno en helicóptero
ó hospital de Boloña e arrastrar o
“problema” fóra do circuíto por
medo á suspensión da proba. O
domingo o demo non descansou.
Na saída, o portugués de Aldeia
Galega do Alenquer, PedroLamy
(Lotus 107C), embiste por detrás
a Jarvilehto (Benetton B194). Os
restroballos quedaron estrados
pola pista, non sendo dúas rodas
que pasaron por encima das pro-
teccións do público. Por se fora
pouco, mecánicos de Lotus e de
Ferrari quedan feridos dun rodazo
do Minardi de Alboreto ó soltérse-
lle o pneumático traseiro camiño
da pista cando circulaba pola vía
dos garaxes.

Ayrton Senna foi visto lam-
bendo as lágrimas pola morte do
piloto austríaco. A xulgar por
comentarios soltos do entorno do
brasileiro, os sucesos de
Barrichello e Ratzenberger racha-
ron hábitos que Ayrton tiña meca-
nizados, como saír do coche a
botar un ollo ó pé do seu Williams
FW16, en vez que quedarse coma
sempre sentado co casco posto
concentrándose. Adriane

Galisteu, a súa
moza, e Sid
Watkins, o médi-
co da FIA, qui-
zais os amigos
máis achegados nos últimos días
de AyrtonSenna, foron confesores
das súas inquietudes: “Non teño
bos presentimentos. Se puidera,
non corría”, lle intimou a Adriane.
Ante Sid, polo contrario, facíase o
forte: “—Ayrton, por que non
abandonas a competición mañá?
Que máis queres? Fuches cam-
pión tres veces e es o máis rápido.
Deixa todo. —Sid, hai algunhas
cousas sobre as que non temos
control. Non podo abandonar.
Teño que continuar”.

A configuración de media car-
ga que require o circuíto polas
dúas chicanes (Variante Alta e
Variante Bassa) mailas curva len-
tas da Tosa e Piratella permitía ter
agarre de sobra para atravesar a
fondo a liña de meta ata a freada
da curva Villeneuve; polo tanto,
os 110º de ángulo de Tamburello,
`unha recta torcida´ como lle cha-
maba Piquet, pasábanse na sexta
co pé abaixo. Con esa sonoridade
tan doce e coas tenras connota-
cións dun `tamborilciño´,
Tamburello agachaba unha curva
asasina que xa lle viña de vello:
no 1987 NelsonPiquet osmouna
de cerca e igual lles pasou a
GerhardBerger no 1989 e no 1990
a MicheleAlboreto. Acababan
todos igual, posto que calquera
mínimo desaxuste cuspía o bólido
e o que levase dentro a 300 contra
do formigón.

Puto brazo da suspensión
Ás 14:18 horas o Williams do

casco amarelo que abría a proce-
sión de monoprazas colle de fron-
te a curva de Tamburello non se
sabe por que causa. Co impacto,
unha barra da suspensión véuselle
a el mentres o coche daba voltas
sobre si durante varios segundos.
Cando dá parado e se pousa a
poeira parece que se move algo a
cabeza. Por uns minutos
AyrtonSenna deteu o tempo ago-

nizando en
Tamburello. O heli-

cóptero deixou en Imola un tufo
desasosegante e levou para o hos-
pital Maggiore de Boloña o mal-
dito interese da carreira.

Traumatismo cranial, shock
hemorráxico e coma profundo.
Segundo o parte da doutora, “o
electroencefalograma de
AyrtonSenna non rexistra ningun-
ha actividade. Mantémolo vivo
porque a lexislación italiana así o
esixe. Non hai esperanzas”. É
asistido artificialmente ata que ás
18:40 o dan por morto.

Desde que nada tiña amaño
agromaron hipóteses, como rotura

do brazo de suspensión, ou rotura
da columna de dirección, ou ter
pisado algunha peza do accidente
da saída, ou non ter quentado ben
as rodas durante as cinco voltas
ralentizadas atrás dun turismo de
mentira en vez dun Porsche
Carrera RSR que reclamaba o
chofer do coche de seguridade
Max Angelelli, ou a presión de
Schumacher mercé a un sistema
de lanzamento que non se chegou
a demostrar ben que existía...

A Ayrton gustáballe relacionar
as súas actuacións virtuosas coa
inspiración divina. A última
levouno directo ó ceo a 300 por
hora, como fan os pilotos.

Ramón Novo
SPRINT MOTOR

Muito obrigado,
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Hórreo nº 23    Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11  Telf: 981 59 58 59
SANTIA GO DE COMPOSTELA

FFFF AAAA CCCC EEEE MMMM OOOO SSSS CCCC AAAA MMMM IIII ÑÑÑÑ OOOO
EEEE NNNN SSSS IIII NNNN AAAA NNNN DDDD OOOO AAAA

PPPP EEEE RRRR CCCC OOOO RRRR RRRR EEEE LLLL OOOO VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
✆ 981 80 70 27 * 696 93 62 72 (MÓVIL)

ESPECIALISTESPECIALISTAS AS 
EN MOTOS DE EN MOTOS DE 

TTTT     RRRR    IIII     AAAA    LLLL

San Marcos, 72
15890 - Santiago

Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 052 187
Móvil: 646 531 942

Para unha mellor seguridade viaria

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo

I
ndubidablemente chegar á altura de
Fernando Alonso e o seu Renault é
difícil pero os rapaces de 600 racing
propóñennos sensacións moi fortes
baixo control. A filial española fixo

unhas probas aproveitando o parón estival
e tivémo-la oportunidade de proba-los
seus coches no circuito portugués de
Braga.

Os bólidos que son fabricados en
Estados Unidos teñen un chasis tubular e
van equipados cun motor Yamaha de
1.200 cc, que retocado na admisión e cun
kit de filtros K&N ofrece unha potencia
de 150 CV.

A súa carrozaría de fibra de vidro
imita os coches americanos dos anos 30 e

o seu peso final é de tan só 450 quilos.
Con esta mestura temos unhas presta-
cións máis que aceptables, aceleran de 0
a 100 km/h en menos de 4 segundos e
superan os 200 km por hora de punta.
Estes monopraza con pedalier de carrei-
ras, asento central e dirección directa
recordan a un Kart de competición e o
seu comportamento e reaccións tamén
son similares.

Xa ós mandos encontrámonos cun
vehículo de carreiras con arnés de dobre
seguridade, volante desmontable e cam-
bio recto de 6 marchas. Poñerse en mar-
cha resulta simple e dende o primeiro
momento nos dá confianza. Non fai falla
ser un experto para dar unhas voltas a todo

pedal nun Legend, aínda que non deixa de
ter unha aceleración bruta e sen diferen-
cial autoblocante é moi doado facer un
trompo ó abrir gas en marchas curtas.

Ray Mosquera
TEXTO  E FOTOS

L e g e n d s  C a r s  S e r i e s

As Legends Cars
Series foron creadas
en EEUU por 600
Racing Inc. O seu
obxectivo primordial
é o de ofrecer
carreiras e vehículos
de competición por un
prezo razoable.
20.000 euros polo
coche e 2.500 por
carreira.

Gústanche as 
sensacións fortes?

…continua na 
contraportada
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NESTA
P Á X I N A

ATOPARÁ OS

MELLORES

PREZOS DO

MERCADO DO

AUTOMÓBIL

Modelo Prezo

147 desde 15.000 €

156 CROSSW desde 30.250 €

159 desde 24.850 €

166 JTD desde 37.850 €

GT desde 23.950 €

BRERA desde 32.250 €

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

▼

Adecúe a 
velocidade do

seu vehículo ás
condicións da vía
e á densidade do

tráfico, sen
esquece-lo límite
legal permitido.

O consello da
semana



Vén da páxina 14.

A
fondo, a aerodiná-
mica brilla pola súa
ausencia e a carro-
zaría aberta sen
ventaniñas crea

unhas turbulencias e inestabili-
dade a alta velocidade, que
parece que vaiamos nun autén-

tico fogete.
Os freos e suspensións van

acordes coas prestacións e
aportan seguridade e confianza.

En xeral un equilibrado
vehículo para competir e pasar
horas e horas nos circuitos. Ou
sexa, emocións e diversión
garantida de abondo. Iso si,
sempre con todo baixo seguri-
dade, con pouco custo e igual-
dade mecánica, ¿quen dá máis?

A ACTUALIDADE DO MOTOR 

Redacción e administración:
URBANIZACIÓN SAN SADURNIÑO, RÚA B, Nº 21

TEO (A CORUÑA).
Teléfono 981 801 458

Tódolos dereitos reservados. Esta publicación non pode ser reproducida ou
rexistrada por ningún medio mecánico ou electrónico sen o permiso previo, 

e por escrito, da Editorial.

Ray Mosquera
TEXTO  E FOTOS

>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
GETZ 1.5 CRDI GL 5P 88 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 10.500

TUCSON 2.0 CRDI STYLE 112 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 22.500

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 112 CV DICIEMBRE 2004 19.000

ACCENT 1.5 GLS 5P 102 CV AÑO 2004 7.000

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 COMFORT 125 CV AÑO 2006 KM O 24.500

Teléfonos: 981 56 96 32 - 981 56 96 30 – Boisaca  -  SANTIAGO

L e g e n d s
C a r s

S e r i e s

Gústanche as 
sensacións 
fortes?


