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NUEVO KIA RIO
PROVOCA. SEDUCE. SORPRENDE.
Si te gusta provocar, te presentamos el nuevo Kia Rio. Un coche que 
provoca con su aspecto robusto y su diseño deportivo. Que seduce con 
su seguridad activa y pasiva y su tecnología de vanguardia. Y todo esto, 

con uno de los consumos más bajos del mercado. Sorprendente, ¿no?

KIA, CALIDAD CON 7 AÑOS DE GARANTÍA.

www.citroen.es
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Hyundai Veloster
Solución familiar: 1+2 doors

Renault Wind
Un dous prazas con espírito xuvenil
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Continental realizou un estu-
do no noso país para así compren-
der o grao de coñecemento que 
os condutores españois teñen so-
bre o uso que han de dar aos seus 
pneumáticos. Un gran número de 
automobilistas manifesta un des-
coñecemento en maior ou me-
nor grao en canto á duración e 
substitución dos seus pneumáti-
cos. Preguntados- por exemplo- 
se realmente saben cando deben 
cambiar os pneumáticos vellos por 
outros novos, un 35% afirma non 
ter nin idea ou necesitar consultalo 
con alguén que si saiba, xa sexa un 
membro da familia ou cun taller. E 
é que o 69% acode a cambiar os 
seus pneumáticos a un establece-
mento especializado, mentres que 
o resto faino, ou no concesionario 
onde compraron o seu coche, ou 
no seu taller habitual.

A crise non afecta a todos por 
igual, pero con todo, un 62% dos 
enquisados aseguran que non 
aforran na substitución dos seus 
pneumáticos, se determinan que é 
necesario. O 89% afirma que cam-
bia os pneumáticos cando o seu 
debuxo xa non está ben e a maio-
ría opina que iso adoita ocorrer aos 
40.000 quilómetros aproximada-
mente. Con todo, un 51% conside-
ra que un pneumático non hai que 
cambialo aínda que pasen anos, se 
non se circula con el, incorrendo 
nun erro xeral, xa que os pneumá-
ticos perden propiedades e endu-
récense especialmente se o coche 
estaciónase á intemperie ou sofre 
altas e baixas temperaturas na rúa. 

Máis dun 70% sabe que o máis 
importante para que o seu coche 
free ben é levar os pneumáticos 
en bo estado. O resto confía no seu 

ABS e en levar unha prudente dis-
tancia de seguridade.

A gran maioría, o 66%, apunta 
que os pneumáticos que máis des-
gaste teñen son sempre os dian-
teiros e só un 14% especifica que 
sempre se gastan máis os pneu-
máticos que realizan a tracción do 
coche. Polo que se deduce que 
moitos dos usuarios españois des-
coñecen se o seu coche leva trac-
ción traseira ou dianteira.

Doutra banda, cabe destacar 
que un 60% dos enquisados sabe o 
que é unha “testemuña” de desgas-
te e que este se atopa na banda de 
rodaxe. Aínda que preocupa que –
erroneamente- o 1% diga que iso 
non existe, outro 1% que o “teste-
muña” se atopa na válvula de in-
flado, o 4% diga que o seu coche o 
leva no panel de instrumentos, que 
un 5% diga que vai no lateral da 

roda (moi difícil de atopar), ou que 
un 11% afirme que no seu coche 
nunca llo instalaron e outro 18% 
diga “non ter nin idea” do que é.

En contadas ocasións tratouse 
de transmitir, sen éxito, a través dos 
medios ou en foros profesionais, 
que o bordo dunha moeda dun 
euro é unha boa medida para de-
terminar se un pneumático debe 
ser substituído por desgaste. Pois a 
idea non calou na poboación. En-
tre os que din que é unha “lenda 
urbana”, ou que nunca o ouviu, ou 
que non se pode medir así; xunta-
mos un 68% que descoñece esta 
“unidade de avaliación caseira”.

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78
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Os pneumáticos, a materia pendente
A maioría dos usuarios non coida este aspecto do seu automóbil

A Consellería de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestruturas quere incrementar 
o uso da bicicleta como medio de despra-
zamento alternativo en Galicia. Trátase dun 
medio de transporte que nestes momentos 
é case inexistente no que se refire á mobili-
dade habitual dos galegos, xa que o número 
de desprazamentos diarios por este motivo 
apenas acada os 5.000.

Para cambiar esta tendencia, a consellería 
porá en marcha o vindeiro ano o Plan Director 
de Mobilidade Alternativa de Galicia, do que 
acaba de rematarse a fase de diagnóstico. O 
obxectivo é multiplicar por dez o uso habitual 
da bicicleta para que a comunidade galega 
acade cotas de uso similares ás que se rexistran 
noutras áreas españolas nas que a implanta-
ción deste sistema de transporte está máis 
avanzado, como é a rexión metropolitana de 
Barcelona ou as Illas Baleares.

diagnóstico
O perfil do ciclista galego é dun varón 

(nun 60% dos casos), de idade adulta (ten 
unha especial significación o elevado uso da 

bicicleta polas persoas maiores de 65 anos, 
xa que un 30% dos ciclistas pertencen a esta 
parte da poboación), que realiza cada día 
desprazamentos de menos de 4 quilóme-
tros (un 70% dos casos).

As análises realizadas revelan ademais que 
as pautas de mobilidade en Galicia en bicicle-
ta manteñen claramente un maior carácter lú-
dico/deportivo que como modo de transporte 
alternativo, con só un 30% de viaxes cotiás a lu-
gares como o traballo ou a universidade.

Na actualidade hai inventariados 32 muni-
cipios cunha oferta de 144 bases de parca-bicis 
e preto de 1.300 prazas. Ademais, en 21 conce-
llos existe el sistema de préstamo, con 81 ba-
ses e 1.238 bicicletas públicas a disposición dos 
cidadáns. Os municipios nos que está implan-
tado estes sistemas aglutinan unha poboación 
de 1,2 millóns de habitantes, cifra que repre-
senta o 43,5% da poboación galega.

O inventario de vías ciclistas realizado no 
marco Plan Director de Galicia revela unha es-
casa presenza de infraestruturas para a bicicle-
ta, inferior aos 250 quilómetros (118 km de vías 
ciclistas existentes e 113 km en planificación).

No plan terase en conta que a orogra-
fía e a climatoloxía en Galicia (abundantes 
precipitacións, temperaturas suaves, e pre-
senza de vento) non son as mais apropia-
das, ao igual que as características naturais 
(un 32% da superficie presenta pendentes 
máximas superiores ao 20%).

Pola contra, existen condicionantes 
favorables ao desenvolvemento da mo-
bilidade alternativa, como por exemplo o 
patrón de asentamentos do territorio e a 
frecuente proximidade entre poboacións 
de tamaño pequeno; ao tempo que unha 
significativa parte da poboación ten acce-
so limitado ao vehículo privado (un 31% 
dos galegos e galegas son menores de 15 
anos e un 22% son maiores de 65%). Polo 
tanto, existe un importante potencial de 
transferencia de viaxes aos modos non 
motorizados.

Ademais, a presenza da bicicleta en Ga-
licia é notable, especialmente nos Camiños 
de Santiago e nas rede de sendas e circuítos 
da Comunidade, que en boa medida disco-
rren por atractivos espazos naturais.

A Xunta porá en marcha o vindeiro ano o Plan Director 
de Mobilidade Alternativa para multilpicar por 10 o 
número de desprazamentos habituais en bicicleta

O Plan definirá medidas para que a bicicleta sexa un transporte alternativo
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VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES
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¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

■ EMILIO bLAnCO | TexTo

A patronal da automoción 
rebaixou as súas previsións 
para este ano. As asociacións 
empresariais calculan que o 
sector perderá 5.000 empre-
gos e case 500 establecemen-
tos botarán o peche este ano 
en España. A crise estalle pa-
sando unha factura especial-
mente negativa á rede de dis-
tribución, xa que as vendas 
non acaban de remontar. De 
feito, os concesionarios gale-
gos matricularon en setem-
bro un 17,5 por cento menos 
de vehículos respecto ó mes-

mo mes de 2010. A caída no 
conxunto de España foi con-
siderablemente máis baixa, ó 
quedar nun 1,3.

Galicia xa é, a estas altu-
ras do ano, a segunda au-
tonomía con peor compor-
tamento de vendas no que 
vai de exercicio. E non pare-
ce que a situación vaia me-
llorar no que resta de 2011. 
Os concesionarios galegos 
matricularon 2.619 automó-
biles en setembro, con tóda-
las provincias sumando da-
tos negativos. Tan só Lugo 
estivo a piques de salvarse 
da queima o mes pasado. 

O descenso das vendas  nos 
concesionarios lugueses foi 
dun 0,8 por cento. Pero Pon-
tevedra cedeu un 17,1 por 
cento; A Coruña, un 18,7; 
e Ourense, un 30,1.  Como 
exemplo do mal momen-
to actual cabe subliña-los es-
tablecementos ourensáns, 
que unicamente comerciali-
zaron 258 coches.

Por comunidades, Cana-
rias liderou o sector en se-
tembro, ó matricular un 41 
por cento máis que hai un 
ano. Especialmente polas 
compras  das empresas de 
alugamento relacionadas co 

turismo. Pola contra, Estre-
madura experimentou un 
descenso comercial dun 21 
por cento.

■ EMILIO bLAnCO | TexTo

Luis Valero, de 63 anos, 
abandonará  a  finais de ano 
a dirección xeral  da Asocia-
ción  Nacional de Fabricantes 
de Automóbiles e Camións 
(Anfac). O acordo da xunta di-
rectiva da asociación encádra-
se na idea de poñer en mar-

cha un novo plan estratéxico 
en 2012. A través dese pro-
grama, Anfac pretende ade-
cuarse ós novos  tempos e ás 
esixencias da situación actual. 
Para iso, proximamente será 
nomeado  un novo director 
xeral da asociación.

Valero seguirá relacio-
nado co sector, xa que será 

proposto para  asumir  a 
partir do ano próximo a 
presidencia de Sigrauto (a 
Asociación Española para 
o Tratamento  Ambiental 
dos Vehículos Fóra de Uso). 
Valero  di “sentirse satisfei-
to co traballo desenvolvido 
en todos estes anos en An-
fac e no que puidese con-

tribuír ós logros consegui-
dos pola asociación nesta 
etapa”. Considera que “o 
plan estratéxico que está 
elaborando a asociación 
creo que chega no momen-
to oportuno e espero que 
contribúa a afronta-los re-
tos novos do automóbil na 
sociedade actual”.

O sector prevé perder outros 
5.000 empregos en 2011

Luis Valero deixa en decembro 
a presidencia de Anfac

A patronal pide beneficios fiscais e un plan de achatarramento

Cambios na cúpula empresarial

As vendas caen un 17 por cento en setembro en Galicia

As asociacións em-
presariais do sector es-
tán aproveitando este 
tempo preelectoral 
para facerlles chega-las 
súas propostas ós dis-
tintos partidos. Consi-
deran que a recupera-
ción do sector pasa por 
aplicar un plan de acha-
tarramento de coches 
vellos e a posta en mar-
cha dunha reforma fiscal 
do automóbil. O direc-
tor xeral da asociación 
de fabricantes (Anfac), 
Luis Valero, afirma que 
“se a tendencia do mer-
cado non cambia, nos 
próximos anos terémo-
lo parque máis vello da 
historia e iso terá con-
secuencias negativas no 
eido medioambiental e 
na seguridade viaria”.

Dende os concesio-
narios, o presidente de 
Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, insiste 
nas dificultades para ac-
ceder a créditos novos 
e anticipa que “as ma-
triculacións poden tar-
dar máis do previsto en 
retomar uns niveis nor-
mais para o volume do 
mercado español”.

 Propostas

� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)
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A rotonda foi unha 
das incorporacións de 
máis éxito para axilizar o 
tráfico. Atrás fican aque-
les perigosos cruces cos 
seus “Stop” con preferen-
cia para os que se incor-
porasen pola dereita. Así 
e todo, son moitos os con-
dutores que aínda desco-
ñecen como se circula de 
xeito correcto por unha 
rotonda.

Como “rotonda” en-
téndese unha construción 
viaria deseñada para fa-
cilitar os cruces de vías e 
reducir o perigo de acci-
dentes. Emporiso, noutros 
países é coñecida con es-
toutros nomes: “glorie-
ta” en países como Co-
lombia ou México, “óvalo” 
en Perú, “redonda” en Ve-
nezuela e “redondel” en 
Ecuador,

De todos é sabido que 
as ditas construcións es-
tán formadas por unha 
praza central, cunha vía 
circular ao seu arredor 
na que empalman va-
rias vías. As regras que se 
aplican basicamente son 
dúas moi sinxelas e de 
sentido común:

1. O sentido de xiro 
pola rotonda ou vía cir-
cular en países onde con-
ducen polo lado dereito é 
cara a dereita (ou antiho-
rario).

2. Teñen prioridade os 
vehículos que xa están cir-
culando dentro da roton-
da.

Pois ben, a realidade é 
que no noso país son moi-
tos os condutores que aín-
da non saben circular por 
estas “redondas”. Pode-
mos ver mesmo a algúns 
pilotos parados no medio 
e pensando “en quen ten 
a prioridade?” e deixando 
paso a outros condutores 
que non saben que facer 
perante unha situación 
dubidosa. Asemade, ta-
mén hai quen no canto de 
circular cara a dereita fai-
no ao contrario... por sor-
te son os que menos, pero 
hainos.

Con todo, os que crean 
o peor problema nas ro-
tondas son os que as to-
man como un punto onde 
se pode adiantar a outros 
“rivais” de xeito brusco. As 
“glorietas” non están para 
que calquera Fernando 
Alonso adiante aos seus 
teóricos competidores, 
están para axilizar o tráfi-
co e facelo máis seguro.

Semella mentira, pero 
seguen a ser lexións os 
condutores que non sa-
ben que aquel que circula 
polo carril exterior é quen 
ten prioridade ao saír 
da rotonda. Así, non son 
poucos os usuarios do ca-
rril interior que se cruzan e 
chocan con outro vehícu-
lo... aínda por riba pensan 
que o contrario tivo a cul-
pa. Nesta situación é can-
do aplican frases como “é 
que eu xa tiña gañada a 
posición para saír”... Pois 
non señor! Isto non se 
rexe pola lei da selva, aquí 
ninguén gaña unha posi-
ción pola forza. Aquí, xao-
ra, segue rexendo a lei do 
código de circulación.

Aprendamos a circu-
lar polas rotondas, que 
son construcións que 
obrigan a controlar a 
velocidade dos vehícu-
los que as atravesan, xa 
que o radio da mesma 
obrígalles a non superar 
certa velocidade (se non 
se quere derrapar), e na 
maioría dos casos serve 
para achegar unha boa 
fluidez ao evitar a nece-
sidade de semáforos.

Con tan só respectar 
o paso dos vehículos que 
xa se atopan no interior 
da rotonda  e circular de 
maneira correcta polo 
carril que corresponda 
mellorariamos moitísi-
mo... e sería máis segu-
ra a circulación polas ro-
tondas.

A voltas coas rotongasA voltas coas rotondas
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Desde a factoría que 
General Motors ten en Ra-
yong (Tailandia) anuncian 
que o agardado Chevro-
let Colorado está a piques 
de saír cara o mercado de 
Asia-Pacífico, África, Orien-
te Medio e América do Sur. 

A gama de modelos 
que conformará este pick-
up terá versións con cabi-
na dobre de dúas fileiras de 
asentos e unha cabina máis 
ampliada. En canto aos 
motores deste Chevrolet 

Colorado, trátase duns pro-
pulsores diésel de catro ci-
lindros Duramax de GM de 
2,5 e 2,8 litros con árbore 
de levas, turbo-alimenta-
ción e culatas de aluminio.

Segundo apunta a 
propia marca, o Colora-
do está concibido como 
“mula de carga” e, ao tem-
po, como vehículo de uso 
cotián... todo nun: unha 
camioneta que tamén 
poida ser usada no tempo 
de lecer.

En 1989 Toyota creaba 
unha marca de luxo para 
competir cos americanos, co 
devir do tempo, Lexus  de-
mostra que non só se pre-
ocupa pola estética senón 
por aspectos máis relevan-
tes como a contaminación. 
Arestora, infórmase que no 
período de 2006 a 2011, a 
marca nipona conseguiu re-
ducir as emisións medias de 
todos os seus vehículos nun 
42% . O avance en canto a 
redución de emisións tradu-
ce do seguinte xeito: a emi-
sión media en 2006 era de 
197 g/km pasando a 115 g/
km no presente ano 2011... e 
todo grazas á introdución da 

tecnoloxía full-hybrid (Lexus 
Hybrid Drive) . 

Falando pois desta gran-
de aposta a prol do respec-
to polo medio, a Lexus Hy-
brid Drive chegaba en 2005 
convertida nun motor gaso-
lina e eléctrico baixo a feitu-
ra dun vehículo Premium.

Co paso dos anos, a dita 
tecnoloxía converteuse na 
aliada número un de Lexus, 
converténdose na súa prin-
cipal baza pois a marca xa-
ponesa sitúase en primeira 
liña se nos referimos a vehí-
culos híbridos, sendo a úni-
ca do mercado que achega 
unha oferta Premium-híbri-
da máis que ampla... 

Seat vai á procura do co-
che perfecto para a cidade 
pero sen esquecer o aquel de-
portivo da casa, falamos do 
novo Mii que- cunha lonxitu-
de de 3,56 metros e un peso 
mínimo de 854 kg- posúe un 
interior de alta calidade con 
opción de personalizalo ao 
gusto dos catro ocupantes 
que pode transportar.

O Seat Mii contará con 
dúas potencias de 60 e 75 
cv a elixir, o compacto pro-

pulsor de tres cilindros e 1.0 
litros acadando unha veloci-
dade máxima de 160 e 171 
km/h respectivamente, sen-
do o seu consumo de 4,5 e 
4,7 litros aos 100 km. Enga-
dir que, grazas ao seu depó-
sito de 35 litros de capacida-
de, achega unha autonomía 
abonda e un custo de man-
temento baixo. 

Asemade, haberá tamén 
unhas versións Ecomotive 
que, coa axuda do mecanis-

mo Start/Stop, a función de 
recuperación de enerxía e 
outros elementos farán que 
o consumo sexa de 4,2 litros 
e unhas emisións de 97 g/km 
de CO2. Salientamos unha 
última versión deste Mii -a 
CNG- cunhas emisións de 86 
g/km de CO2, un dos vehícu-
los máis limpos do mundo. 

O Mii sitúase en primeira 
posición no referente a tecno-
loxía e seguridade, pois con-
tará co Asistente de Freada 
na Cidade (axudado por un 
sistema con sensor láser) ou 
co Seat Portable System (que 
inclúe a función Eco-trainer 
amais de achegar opcións de 
lecer, navegación, conectivi-
dade Bluetooth, etc).

O Seat Mii chegará ao 
mercado español en novem-
bro como modelo de 3 por-
tas e en 2012 a Europa como 
versión de 5 portas.

Chevrolet Colorado:  
traballo e lecer

BreVeS

❱❱ toda a rede de concesionarios de 
renault no noso país estará xa dis-
posta en 2012 para atender a de-
manda e servizos anexos da gama 
de vehículos eléctricos que empe-
zará a comercializar este mesmo 
mes. Esta rede conta coa colabo-
ración de empresas como Acciona 
e Indra.

❱❱ un 68 por cento dos concesionarios 
de automóbiles en España ató-
pase en situación de perdas pola 
forte caída de vendas do último 
ano, aínda que os servizos de 
posvenda mitigan parcialmen-
te este efecto. Segundo datos de 
GAnVAM.

❱❱ o 52,5% dos condutores españois 
asegura que o seu próximo ve-
hículo seguirá tendo motor de 
combustión, mentres que o 
33,7% afirma que optará por un 
coche híbrido e só un 27,1% es-
taría disposto a valorar a posibi-
lidade de adquirir un automóbil 
eléctrico.

Seat Mii, feito para a cidade

Lexus Hybrid,  
o éxito que se recolle
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A berlina deportiva de 
Lexus, a IS F, vén de sufrir 
unha posta a punto co gallo 
de perfeccionar o seu estilo e 
adaptarse á vida cotiá. Apa-
rece en escena a gama 2012 
do Lexus IS F con variacións 

no que atinxe á súa suspen-
sión, agora máis firme grazas 
aos seus novos amortecedo-
res dianteiros (da marca Sachs 
e de tipo monotubo), á ache-
ga de estabilizadoras de mei-
rande diámetro e todo co pro-

pósito de facer máis sinxela a 
condución a alta velocidade. 
Tamén a suspensión traseira 
se viu favorecida por cambios, 
pois endureceuse un 5% para 
mellorar o paso por curva pe-
chada.

O IS F 2012 contará cun-
has lamias BBS de aluminio 
de 19 polgadas e 10 radios de 
nova factura montadas nuns 
pneumáticos 225/40R 19 no 
eixo dianteiro e 255/ 35R 19 
no traseiro.

Por último, mencionar o 
apartado do deseño. Un as-
pecto que Lexus -como mar-
ca de luxo que é- non podía 
deixar de lado; así, este novo 
IS F 2012 virá renovado por 
dentro, dispoñendo de serie 
dunha tapizaría en dous tons 
(vermello-negro) en coiro se-
mi-anilina, para facer deste 
modelo algo exclusivo.

7Novas << Sprint Motor

Cúmprese un ano do 
lanzamento do Citroën C4 
e, logo do triunfo acada-
do, a marca francesa am-
plía esta gama co C4 Air-
cross, unha nova ollada 
cara os SUV (Sport Utility 
Vehicle) compactos. Esta-

mos perante un vehículo 
que conxuga a forza dun 
todoterreo coa comodida-
de dunha berlina de 5 pra-
zas, e todo baixo unhas di-
mensións ben compactas.

O Aircross quere defi-
nirse polo respecto cara 

o medio ambiente situán-
dose entre os líderes (do 
seu segmento) en termos 
de emisións de CO2, cum-
prindo coa normativa 
Euro 5 e grazas ao motor 
HDi 110 asociado a unha 
caixa de cambios manual 
de 6 velocidades e a op-
ción de 2 ou 4 rodas mo-
trices (sistema de trac-
ción integral de última 
xeración). Amais desta 
motorización, o Aircross 
ofrecerase tamén cun-
ha HDi 150 cv (en 2 ou 4 
rodas motrices e cambio 
manual de 6 velocidades) 
e unha 1.6i gasolina de 
115 cv (2 rodas motrices 
e cambio manual de 5 ve-
locidades). Engadir que, 
fóra de Europa, existirá a 
opción dun propulsor ga-

solina 2.0i de 150 cv con 
2 ou 4 rodas motrices e 
unha transmisión manual 
de 5 marchas ou unha 
automática de variación 
continua (CVT).

Asemade, Citroën non 
repara en detalles á hora 
de dotar ao Aircross dun 
bo equipamento, que 
conta con: dispositivo 
de navegación GPS con 
pantalla táctil e cáma-
ra de visión traseira, ac-
ceso e prendido mans li-
bres, selector de xeitos 
de tracción, porto USB e 
conexión Bluetooth para 
mecanismos de audio 
portátiles, etc.

O Citroën C4 Aircross 
comezará a comerciali-
zarse a finais do primeiro 
semestre de 2012.

C4 Aircross, un todoterreo limpo

IS F 2012: un Lexus renovado
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Kia vén de superar un 
desafío traducido no Ré-
cord Mundial Guinness 
de consumo. Para acadar 
este reto, a marca corea-
na puxo a disposición de 
dous pilotos (Wayne Ger-
des e Chris Bernius) unha 
berlina Kia Optima Hy-
brid modelo 2011 coa que 

se percorreron 12.712 km 
ao longo de 48 estados 
de Norteamérica. A pro-
ba durou 14 días, condu-
cindo unha media de 908 
km/día, cun consumo me-
dio de 3,64 l/100 km, me-
llorando nun 61,37% a ci-
fra de consumo oficial 
deste vehículo en autoes-

trada segundo a EPA (En-
vironmental Protection 
Agency) de EE.UU.

O récord -coñecido co 
nome de “Menor consumo 
de carburante circulando a 
través dos 48 estados nor-
teamericanos nun automó-
bil de gasolina híbrido”- foi 
parar a mans de Kia coa 
axuda do seu Optima Hy-
brid que consumiu pouco 
máis de 5,5 depósitos de 
gasolina para facer esta 
viaxe, rexistrando un per-
corrido medio de 2.282 km 
entre reposicións de com-
bustible. 

Engadir como curio-
sidade que para cumprir 
coas normas do Guinness o 
vehículo tivo que transpor-
tar a dous pasaxeiros coa 
súa equipaxe.

8 Sprint Motor >> Novas

O primeiro fabrican-
te de coches que pensou 
nun posíbel rescate dos 
pasaxeiros a bordo dun 
dos seus vehículos foi 
Opel. Para iso creou unha 
folla dixital de datos de 
cara a un hipotético resca-
te, estes datos están dis-
poñibles na Internet, per-
mitindo aos equipos de 
rescate ter un acceso rá-
pido á información do co-
che no caso dun sinistro. 
E cales son as vantaxes 
deste servizo? Pois a cha-
ve está en que os datos es-
pecíficos do vehículo acci-
dentado serán accesibles 
a través de calquera Smar-
tphone convencional, fa-
cendo que os equipos de 
rescate obteñan unha in-

formación precisa da lo-
calización exacta de cada 
compoñente do dito vehí-
culo. 

Porén, Opel segue 
avante con este proxecto 
e vén de ampliar este sis-
tema gratuíto para mó-
bil, achegando novos mo-
delos -como é o caso do 
eléctrico Ampera ou o 
HydroGen4- que se sitúan 
arestora na cifra de 66 ve-
hículos rexistrados online, 
dispoñibles en 24 idiomas.

O sitio en cuestión é 
w w w. o p e l - re s c u e c a rd.
com, unha web de gran-
de axuda para os bom-
beiros e os equipos de 
rescate e que conta con 
máis de 150.000 visitas 
desde finais de 2010.

Até a Feira Interna-
cional do Automóbil de 
Frankfurt (22-29 de set-
embro) chegou o último 
en tecnoloxía, falamos dos 
Smartphone, unha peza da 
que ultimamente se está a 
falar moito e que semella 
se converterá en algo máis 
que un accesorio do noso 
coche. 

Foi en Frankfurt onde 
a empresa xermana Con-
tinental presentou a súa 
visión deste Smartpho-
ne, un trebello que ser-
virá para que o coche es-
tea sempre presente... 
e no peto de cadaquén. 
Con este enxeño podera-
se desbloquear o coche, 
acendelo, abrir as por-
tas, conectarse a inter-
net, comprobar o nivel de 
combustible ou de carga 
eléctrica... e todo coa mes-
ma chave do vehículo, xa 
que esta se atopa inserida 
no propio Smartphone.   

Outro aspecto que cha-
ma a atención (e que mes-
mo pode chegar a dar un bo 
susto) e que con esta “chave” 
levaremos connosco unha 
protección antirroubo (o 
teléfono soará como unha 
alarma no caso de que o co-
che sexa movido sen per-
miso) ou, para aqueles máis 
despistados, unha posición 
precisa de onde se atopa o 
noso vehículo (GPS). 

Dicir que a tarxeta SIM 
contén un arquivo de da-
tos gravado (e a proba de 
falsificacións) coa autori-
zación de acceso ao vehí-
culo, estando os datos des-
ta tarxeta sincronizados co 
coche. 

Esta nova tecnoloxía 
NFC (Near-Field Commu-
nication) é activada desde 
unha web, onde os donos/-
as do coche rexistran os 
seus datos, os do seu vehí-
culo e os do móbil que van 
empregar.

Smartphone, a omnipresencia do coche

Récord Guinness para Kia

Opel ao rescate!
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A marca dos catro aros 
segue a traballar a prol dos 
seus clientes e para iso dá-
lles a opción de personalizar 
o seu vehículo. Baixo o nome 
de Audi exclusive, aparece 
en 2011 un programa de per-
sonalización desenvolvido 
por quattro GmbH (filial en-
cargada dos modelos depor-
tivos de altas prestacións) co 
que cadaquén ten a opción 
de elixir a cor da súa carroza-

ría, as lamias de deseño de-
portivo, as madeiras finas ou 
o coiro de alta calidade, en-
tre outros elementos. Infor-
mar que os últimos modelos 
adscritos a este programa 
son o A7 Sportback, o A8 
ou o A1... aínda que o Audi 

exclusive abrangue a toda a 
gama. Cómpre engadir que 
quattro GmbH posúe a súa 
sede en Neckarsulm (Alema-
ña) e, por certo, alí é onde se 
está a preparar a fabricación 
do primeiro modelo Audi e-
tron, un deportivo eléctri-

co de alto rendemento (313 
cv) derivado do Audi A8 que 
chegará a finais de 2012. 

Asemade, quattro GmbH 
-amais de encargarse do 
proxecto Audi exclusive- ta-
mén leva a cabo o Audi Co-
llection, unha especie de 
boutique que a firma xer-
mana pon a disposición dos 
seus usuarios. Nela poderan-
se atopar unha escolla de ar-
tigos innovadores, funcio-
nais e vangardistas que van 
desde os reloxos, aos bolsos, 
prendas de vestir, artigos re-
lacionados co deporte, as 
viaxes e mesmo unha gama 
de modelos en miniatura de 
Audi. 

E por último, sinalamos 
outra faceta máis da activi-
dade de quattro GmbH que 
-xunto a Audi AG-  é respon-
sable de crear a liña R e RS 
de Audi, uns vehículos 100% 
deportivos que se resumen 
en 7 modelos, entre eles: o 
novo RS3 Sportback, o R8 
(Coupé e Spyder) ou as va-
riantes de carrozaría do RS 5 
e do Audi TT.

9Novas << Sprint Motor

Novidades 
Audi
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A familia do Audi Q5 am-
plíase coa achega da primeira 
versión deste SUV (Sport Utili-
ty Vehicle) con tracción dian-
teira, unha opción máis que 
recomendada para aqueles 
que non precisen da tracción 
integral 4x4, usuarios que 
acotío circulen por unha con-
torna urbana.

Emporiso, o Audi Q5 2.0 
TDI de 143 cv segue a ser un 

todoterreo e para iso con-
ta co programa de estabiliza-
ción ESP con modo offroad ou 
o control electrónico de des-
censos, elementos que serán 
de grande axuda á hora de es-
capar do firme das estradas 
para introducirse en camiños 
e pistas forestais.

Este deportivo utilitario 
ten un consumo medio li-

tro inferior á versión equiva-
lente con tracción quattro, fi-
cando a cifra en 5,7 l/100 km. 
Cómpre dicir que isto foi posí-
bel grazas á redución de peso 
que supuxo a tracción diantei-
ra fronte á 4x4 (65 kg), outro 
beneficio que trae parello 
esta redución é a posibilidade 
de acelerar de 0 a 100 km/h 
en 11 segundos, cunha velo-

cidade máxima de 192 km/h. 
De falarmos das emisións de 
CO2, este todoterreo lixeiro 
pasa dos 162 g/km da versión 
quattro aos 149 g/km de CO2 , 
beneficiándose dun treito im-
positivo inferior (4,75%) se o 
comparamos co Q5 quattro.

Así, o Audi Q5 2.0 TDI 143 
cv con tracción dianteira tería 
un prezo de 35.840 euros.

Audi Q5, 
agora con 
tracción 
dianteira

Un modelo máis poten-
te do Kia Sportage sae da 
factoría eslovaca que, até 
día de hoxe, só fabricaba  
o Sportage cos propulso-
res de 2 litros diésel 136 cv, 

1.7 l diésel de 115 cv e un 
1.6 l gasolina de 135 cv. Pois 
ben, a marca coreana vén 
de anunciar que xa está lis-
to o todoterreo Sportage -o 
segundo vehículo con máis 

éxito fóra de Corea- cun 
novo motor diésel 2.0 CRDi 
de 184 cv.

A dita motorización do 
Sportage virá asociada (de 
xeito exclusivo) a unha trac-
ción 4x4, transmisión auto-
mática e todo baixo o abei-
ro do acabado Emotion, que 
achega: lamias de aliaxe de 
18 polgadas, sensores de 
chuvia, tapizaría en pel, sis-
tema de prendido electró-
nico, climatizador automá-
tico ou faros dianteiros e 
luces de freo tipo Led.

O prezo do novo Kia Spor-
tage 2.0 CRDi é de 36.522€ 
ou, no caso de aplicarlle o 
desconto vixente arestora, 
34.851€.

❱❱ os modelos de gama alta de audi 
pódense personalizar a un prezo máis 
vantaxoso, mellorando opcionalmen-
te o seu interior co novo paquete de 
equipamento Audi Exclusive 
Edition. A agrupación dos diferen-
tes elementos supón un desconto do 
25% respecto ao prezo das diferentes 
opcións por separado.

❱❱ Nissan ten intención de vender ao 
redor de 1.000 unidades do seu novo mo-
delo Evalia, derivado do comercial nV200, 
nun ano completo no mercado nacional, 
segundo informou o responsable de Co-
municación de Produto da filial española 
da compañía, Francesc Andreu.

❱❱ ossa lanzará o vindeiro ano a nova 
Explorer 2012, co que recupera o 
emblemático modelo dos anos 70. 
A Explorer monta un propulsor mo-
nocilíndrico de dous tempos e 272 
cc, asociado a unha caixa de cam-
bios de seis velocidades. O prezo 
aproximado será de 5.900 euros.

❱❱ repsol anunciou unha intensificación 
da apertura de puntos de subministra-
ción de gas para o automóbil a partir de 
2012 con 100 estacións de servizo ao 
ano. A decisión vén avalada por unha 
oferta variada de fabricantes de auto-
móbiles que comercializan vehículos 
adaptados para o uso deste carburante, 
aínda que os convencionais de gasoli-
na tamén poden ser adaptados.

❱❱ Skoda iniciou a produción do seu 
novo sedán compacto rapid na 
planta de Pune, en India. Destina-
rase ao mercado indio, ten unha 
lonxitude de 4,39 metros e si-
túase entre o Fabia e o Octavia. 
Ten unha capacidade de male-
teiro de 500 litros e 2 mecánicas, 
unha de gasolina e outra diésel, 
ambaas de 1.6 litros e 105cv.

BreVeS O Sportage gaña en potencia

A importancia de ter uns 
bos pneumáticos no noso 
coche é algo sabido por to-
dos, para iso hai que atender 
aos consellos que se dan por 
parte dos entendidos na ma-
teria. É o caso dos diversos 
organismos participantes 

nos resultados 
das probas 

de pneumá-
ticos de in-
verno: os 
c l u b s 
automo -
b i l í s t i -
cos ADAC 
(Alemaña), 

a OAMTC 

en Austria e a TCS en Suíza, 
que veñen de publicar os re-
sultados de dita análise.

Foron un total de 30 
pneumáticos de inverno de 
marcas europeas, ameri-
canas e asiáticas os que fo-
ron  sometidos a diversos 
ensaios, salientando os mo-
delos da empresa xermana 
Continental. Máis polo miú-
do os gañadores da proba fo-
ron o ContiWinterContact TS 
800 e o ContiWinterContact 
TS 830, ámbolos dous dentro 
do apartado de pneumáticos 
para coches sub-compactos e 
compactos de tipo medio. Así, 
o ContiWinterContact TS 800 

foi definido como un pneu-
mático equilibrado e axeita-
do para estradas con neve 
ou molladas. Pola súa ban-
da, o ContiWinterContact TS 
830 foi cualificado como ben 
equilibrado e seguro. 

Dicir que os clubs auto-
mobilísticos repararon en 
pneumáticos de medidas 
175/65 R 14 e 195/65 R 15, 
testando produtos de mar-
cas como Semperit (o Speed-
Grip 2 que obtivo unha pun-
tuación de “bo”), Uniroyal 
(Uniroyal MS plus 6 que se 
fixo cun “satisfactorio”) e Ba-
rum (Barum Polaris 3 que re-
sultou “satisfactorio”).

Continental, o mellor pneumático de inverno
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Fabricado en Vigo, en 
exclusiva para todo o mun-
do, o Citroën Grand C4 Pi-
casso First ofrece o espa-

zo e a modularidade dun 
monovolume a un prezo 
de 14.540 €, sen renunciar 
a equipamentos de seguri-

dade e confort de alto ni-
vel.

Este modelo, que se 
pode atopar en cor Branca 

Banquise e Gris Aluminio 
metalizado, destaca pola 
súa combinación de luz e 
espazo, grazas a unha am-
pla superficie acristalada e 
a unha sencilla modulari-
dade.

Baixo o capó, o C4 Pi-
casso First pode equipar o 
motor de gasolina VTi 120 
ou o diésel HDi 110 con 
cambio manual de 6 ve-
locidades. A mecánica VTi 
120 desenvolve unha po-
tencia de 120 cv a 6.000 
rpm e o seu par máximo 
se eleva ata os 160 Nm a 
4.250 rpm. Estas caracte-
rísticas permiten ofrecer 
ao condutor un agrado 
real de condución, cun par 
motor que ofrece o 90% ou 
máis do seu valor máximo 
nun amplo abano de revo-
lucións, comprendido en-
tre as 2.500 e as 5.750 rpm.

Autobest, única orga-
nización independente in-
ternacional centrada nos 
mercados emerxentes do 
automóbil, outorgou o pre-
mio Ecobest deste ano ao 
Chevrolet Volt e ao Opel 
Ampera, ámbolos dous mo-
delos pertencentes a Gene-
ral Motors. Engadir que ta-
mén este ano o Volt fíxose 
co galardón “Coche do Ano 
en América do Norte 2011” e 
“Coche Verde do Ano 2011”.

Cómpre coñecermos 
algo máis ao Chevrolet 
Volt, un vehículo movido 
en todo intre mediante 
electricidade, achegando 

80 quilómetros de con-
dución grazas á súa bate-
ría con cero en consumo e 
tamén en emisións. 

Dicir que os máis de 
500 quilómetros de auto-
nomía que posúe este Volt 
son resultado dun propul-
sor de gasolina de 1,4 litros 
e 86 cv que fai de xerador 
eléctrico. En ciclo combi-
nado, o Volt só emite 27 g/
km de CO2 e consume 1,2 
l/100 km de gasolina.

O Chevrolet Volt xa 
está nos concesionarios 
de EE.UU., a Europa che-
gará en novembro deste 
ano.

Skoda pon un pé no 
eido dos vehículos de me-
nor tamaño, un vehículo de 
catro prazas encamiñado 
aos máis novos, unha “pe-
quena” creación que chega 
baixo o nome de Citigo. 

Cómpre dicir que este é 
o primeiro modelo perten-
cente ao segmento A00 da 
marca checa, unha apos-
ta pola redución: en con-
sumo, custos e tamaño. 
Cunhas medidas de: 3,56 
metros de lonxitude, 1,65 
metros de ancho e 1,48 
metros de alto, o Citigo po-
súe un amplo interior e un 
maleteiro de 251 litros si-
tuándose entre os máis pe-
quenos do seu segmento.

A feitura do sétimo ve-
hículo Skoda segue o ron-
sel da casa, como dá conta 
a grella do radiador inse-
rida nun marco cromado 

prateado ou os moldeados 
faros dianteiros.

En canto aos motores, 
o Citigo contará con dous 
novos propulsores 1.0 ga-
solina de tres cilindros con 
potencias de 60 e 75 cv. 
O consumo e emisións si-
túanse en 4,5 litros aos 100 
km e 105 g/km de CO2 (a 
motorización de 60 cv) e 
4,7 litros/100 km e 108 g/
km de CO2 (o motor de 75 
cv).

Non esquecemos o 
apartado da seguridade, 
que trae novidades como o 
airbag lateral de cabeza-tó-
rax ou o asistente de freada 
City Safe Drive.

O Skoda Citigo come-
zará a súa andaina cunha 
versión de tres portas na 
República Checa (finais de 
2011), ao resto de Europa 
chegará no verán de 2012.

11Novas << Sprint Motor

Citroën Grand C4 Picasso First

Citigo, o pequeno da casa Skoda

Chevrolet Volt, o 
triunfo do eléctrico

O monovolume anticrise
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Renault Wind

Chama a atención alí por onde queira que vaia... Iso é innegábel. A súa estética, a súa 
feitura, o seu tamaño e -neste caso- a súa alegre cor azul “Majorelle” fixeron que os surfeiros 

da “Lanzada Surf Club” pousaran as súas táboas durante uns minutos para rodear e 
abraiarse co vehículo deportivo de Renault. Naquela praia xigante e espectacular, moi preto 
do Grove e da Illa da Toxa, reúnense todas as fins de semana (de verán e inverno) mozos de 
diversos puntos de Galiza para practicar este deporte que require moi pouco investimento 
en canto a material e que achega doses abondas de adrenalina mentres se xoga sobre a 
táboa coas ondas do océano Atlántico. Todo un reto para os mozos surfeiros deportistas.

Un dous prazas con espírito xuvenil
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■ LUIS rIVErO DE AGUILAr | TexTo

■ MArÍA FErnAnDEZ ZAnCA | FoTos

E é que o Renault Wind é 
pequeno, cun deseño innova-
dor e unhas liñas que chaman 
a atención. A súa feitura exte-
rior é ben actual, cunha imaxe 
moderna e xuvenil. Estamos 
perante un descapotábel bi-
praza que se acciona de xei-
to eléctrico e que nos pon en 
contacto directo coa paisaxe 
en tan só 12 segundos. A ope-
ración de apertura e peche 
da capota metálica é sinxela 
e limpa. Un picaporte de des-
bloqueo e un interruptor son 
abondos para que se abra de 
vagar e suavemente, ficando 
a capota ben gardada e pro-
texida no maleteiro do coche, 
sen roubarlle un centímetro 
cadrado dos seus 270 litros de 
capacidade... Todo un detalle.

O novo deportivo Wind 
-cedido por Talleres Caei-
ro, concesionario Renault en 
Santiago de Compostela- con 
dúas portas e maleteiro mide 
3,833 metros de lonxitude e 
ten unha anchura (sen retro-
visores) de 1,684 metros. A 
altura en baleiro é de 1,381 
metros e co teito aberto en 
posición alta é de 2,05 metros. 
O maleteiro ten unha boa ca-
pacidade atendendo ao redu-
cido tamaño do coche: 270 li-
tros, abondos para a equipaxe 
do condutor e a do seu acom-
pañante, co teito aberto ou 
pechado. Ten case o mesmo 
tamaño que o dun CLIO.

Este deportivo, fabricado 
en Novomesto (Eslovenia), 
preséntanos un interior coi-
dado e de tento agradábel. 
Os asentos son moi cómodos 
e amarran ben o corpo, o que 
é de agradecer cando a estra-
da ten moitas curvas. A cor 
escura da tapizaría dálle un 
aquel de elegancia, achegán-
doo aos deportivos de cate-
goría superior. Cómpre ter en 
conta que os repousacabezas 
van inseridos nos asentos, o 
que podería causar algún pro-
blema ás persoas máis altas, 
xa que non son regulábeis en 
altura. O cadro de mandos é 
moderno e achéganos os da-
tos precisos cunha primeira 
ollada. Existe a posibilidade 
de personalizalo con cubertas 
de diversas cores para o cadro 
de instrumentos. Tamén se lle 

o manexo da capota é moi sinxelo
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poden engadir molduras decorativas aos faros 
antinéboa e carcasas de diferentes cores para 
os retrovisores exteriores.

Dous pasaxeiros van moi cómodos, en 
posición de condución baixa, con moi pouca 
equipaxe no habitáculo e con algún oco para 
deixar pequenos obxectos. Así, amais dos ocos 
nas portas, atopámonos detrás dos asentos 
dianteiros cun pequeno compartimento de 
12 litros de capacidade para depositar o bolso 
ou a cámara fotográfica. De traermos algo de 
máis volume, teremos que gardalo no amplo 
maleteiro que, como dixemos, ten capacidade 
abonda para as maletas do condutor máis do 
seu acompañante.

O Renault Wind ten un comportamento ex-
traordinario na estrada, amárrase ben nas cur-
vas e circula con bastante axilidade, grazas aos 
seus propulsores de gasolina, con dúas poten-
cias a elixir. A suspensión é un pouco dura, o 
que se traduce nun pequeno abaneo do ve-
hículo nas curvas. A dirección asistida eléctri-
ca é precisa, cun bo comportamento tanto co 
coche parado coma a altas velocidades e sem-
pre levándonos sen problema por onde nós o 
diriximos. A sensación de seguridade e de es-
tabilidade é superior á que se percibe noutros 

vehículos de semellantes características. A vi-
sibilidade desde o posto de condución é boa, 
contando coa axuda dos retrovisores. O que 
botamos en falla na unidade probada foi a axu-
da do radar de achegamento traseiro, algo que 
nos faría ben doada a manobra de aparcamen-
to. En ocasións, os montantes laterais do para-
brisas poden entorpecer un pouco a visión ao 
xirar en curvas moi pechadas.

Coa capota pechada o Wind é silandeiro e 
cómodo. Coa capota aberta, lévase sen proble-
mas, xa que só os condutores moi altos senti-
rían na face a forza do vento. Digamos que a 
unha velocidade razoábel de 100-110 km/h 
e cun condutor máis un pasaxeiro de estatu-
ra normal, a sensación de circular co pequeno 
deportivo de Renault sería agradábel, conver-
téndose no centro de ollares dos demais “con-
dutores de a pé”.

O Wind é un descapotábel novo e dinámi-
co. Un deportivo que namora, sobre todo, á 
mocidade. Cómodo, capaz, seguro e a un pre-
zo bastante razoábel. Para ir ao traballo quizais 
sexa algo atrevido mais non cabe dúbida de 
que para a diversión é único e orixinal... Gústa-
lle a todo o mundo e espertará moitas paixóns 
polas estradas galegas... Recomendámolo.

Este modelo presénta-
se cun único acabado Dynamique. 

O dito acabado inclúe, entre outros ele-
mentos: seis airbags, asentos deportivos, 
teito pivotante con mando eléctrico que 
se activa en 12 segundos, volante depor-
tivo revestido de coiro e regulábel en al-
tura, pedais deportivos de aluminio, pe-
che automático de portas e maleteiro a 
baixa velocidade, climatización manual, 
ABS, control dinámico de condución ESP 
con función antiescorregamento, elevaxa-
nelas eléctricas, lamias de aluminio de 16 
polgadas, computador de a bordo, radio 
mono CD mp3 con mandos ao volante e 
toma RCA, pomo da panca de velocidades 
de coiro, regulador-limitador de velocida-
de e retrovisores exteriores eléctricos con 
función antixeada.

Asemade, o fabricante galo achega 
equipos opcionais para o Wind e diversos 
paquetes con: radar de achegamento tra-
seiro, embelecedores antinéboa, kit mas 
libres, difusor traseiro, asentos con cale-
facción, lamias de aluminio de 17 polga-
das diamantadas Sphinx, pintura metaliza-
da, radio mono CD mp3 con Bluetooth e 
Audio Connection Box, tapizaría de coiro 
en cor carbón escura, pack Clima (clima-
tización regulada con sensor de chuvia, 
prendido automático dos faros e función 
Follow Me Home) e pack Collection (teito 
negro brillante, tirador interior de portas 
en coiro, viseira de contadores de cor ver-
mella, retrovisores exteriores, reixa dian-
teira e embelecedores traseiros croma-
dos).

14 Sprint Motor >> 

Acabados

• estética deportiva
• comodidade de marcha
• Feitura xuvenil

❱❱ a SalieNtar
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Este convertible dá-
nos a opción de elixir en-
tre dous motores pouco 
ruidosos de gasolina: un 
1.6 16v de 133 caba-
los (o mesmo que leva o 
Twingo e que se fabrica 
en Valladolid) que aca-
da os 201 km/h de ve-
locidade máxima e ace-
lera de 0 a 100 km/h en 
9,2 segundos, cun con-
sumo medio de 7 litros 
cada 100 quilómetros. O 
outro propulsor é o Tce 
de 101 cabalos, unha 
motorización que pasa 
de 0 a 100 km/h en 10,5 
segundos, cunha velo-
cidade máxima de 190 
km/h e cun consumo 
mixto de 6,3 litros cada 
100 quilómetros. Enga-
dir que as emisións de 
CO2 se sitúan nos 165 g/
km no caso do motor de 
133 cv e en 145 g/km no 
propulsor de 100 cv. Até 
o de agora non hai ver-
sión diésel.

15 << Sprint Motor

Monitorizacións

❱❱ PreZoS
O novo Renault Wind xa 

se atopa á venda en todos os 
concesionarios Renault de 
Galicia cos seguintes prezos:

Gasolina
Tce Dynamique  100 cv ...........18.095 €
1.6  Dynamique 16v 133 cv ....19.305 €

o interior é xustiño pero moi acolledoro capacidade do 
maleteiro chega 

para levar o impres-
cindible
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A marca Hyundai presentou este ano, 
no segmento dos cupés compactos, o 
novidoso Veloster. Enfróntase a unha 

dura batalla nunha clase onde hai 
verdadeiras belezas e no que ten que 

ofrecer o mesmo que os seus rivais 
e, se é posible, gañarlles en prezo e 

equipamento.

Hyundai Veloster
Solución familiar: 1+2 doors

■ rAY MOSQUErA | TexTo e FoTos
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O Hyundai Veloster 
conta coa peculiari-
dade do seu deseño 
1+2, é dicir, unha 
porta no lado do con-
dutor e dúas no do 
copiloto. O fabricante 
surcoreano quere 
ofrecer algo que a 
competencia non ten. 
O certo é que non 
lles saíu nada mal a 
xogada. A terceira 
porta resulta bastante 
práctica se soes viaxar 
con acompañantes 
ou nenos pequenos 
(as fixacións ISOFIX 
son de serie). Gra-
zas a isto, este novo 
compacto adquire 
un carácter práctico 
inimaxinable ante-
riormente nun coche 
deste estilo. Tamén 
se pode acceder atrás 
pola porta do condu-
tor, case 30 centíme-
tros máis ancha que 
a do copiloto empre-
gando o método tra-
dicional: abatindo o 
respaldo e desprazan-
do o conxunto cara a 
adiante. Mais o status 
de cupé segue pasan-
do factura, nas prazas 
posteriores só hai oco 
para dúas persoas. A 
solución que toma-
ron os deseñadores é 
a de recortar o teito 
o máximo posible e 
facer un gran portón 
de cristal para gañar 
espazo.
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A novidade no 
seu deseño 
non só queda 
nas súas portas 
senón noutros 

aspectos como o gran paso 
de roda, a grella dianteira 
hexagonal, as luces de posi-
ción (LEDS) e opcionalmente 
un impresionante teito pa-
norámico. Tamén se lle po-
den axustar lamias de 17 ou 
18 polgadas e dez cores moi 
rechamantes a elixir. Todo 
isto fai do Veloster un auten-
tico “guaperas” este Hyundai 
é un auténtico rouba mira-
das alí por onde pasa.

interior e detalles
No seu interior xa senta-

do aos mandos, a postura é 
cómoda aínda que o volante 
non se pode regular en pro-
fundidade. Os materiais em-
pregados son de boa calida-
de con plásticos duros no 
cadro de mandos e coiro en 

volante e pomo da panca da 
caixa de cambios. Para o ha-
bitáculo, os deseñadores da 
marca centráronse na depor-
tividade e un toque “racing” 
mediante detalles como as 
saídas de aire, a consola cen-
tral, os acentos metálicos, os 
pedais de aliaxe (opcionais) 
e a empuñadura da panca 
de cambio. Pero o que máis 
sorprende, é a súa gran ver-

satilidade, grazas a porta tra-
seira dereita (coa manecilla 
escondida) o acceso é cómo-
do e sinxelo. En canto ao ma-
leteiro, ao gardar as maletas 
é doado pensar que un se vai 
a atopar cun mini-maleteiro 
típico dos cupés, pero non. 
Aquí nos agarda unha agra-
dable sorpresa, sobre todo 
para os que son moi viaxei-
ros. Cubica 320 litros de for-

ma cadrada e cunha gran 
profundidade.

Sensacións dinámicas
O seu motor de 1.6 litros 

vai moi fino e ten un doce son 
deportivo. A sensación de em-
purre non é inmediata, é un 
coche que ten moita vida por 
encima das 3.000 voltas, ao 
gusto dos consumidores asiá-
ticos e fans das “revolucións 
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por minuto”. Esta nova mecá-
nica resulta suave no seu fun-
cionamento e agradable no 
día a día. Con todo, se se que-
re gozar do Veloster de verda-
de hai que levalo moi alto de 
voltas porque, se non, a res-
posta é máis ben modesta. A 
dirección e o tacto da caixa de 
cambios manual de seis velo-
cidades son moi agradables. 
Da súa condución pódese di-
cir que é moi divertida e acor-
de co seu estilo. A súa suspen-
sión é dura e as súas reaccións 
son predecibles e facilmen-

te controlables. Outro grande 
aliado á hora de falar de diver-
sión e satisfacción ao volante, 
é o seu peso de 1.290 quilo-
gramos o que garante sensa-
cións dende o primeiro mo-
mento.

Prezo e equipamento
O Hyundai Veloster ten 

unha boa relación prezo-
equipamento 20.690 euros 
(inclúe unha campaña pro-
mocional de 1.000 euros). 
Pero o seu equipamento de 
serie é tan completo que a 

única opción 
dispoñible é 
a pintura me-
talizada (350 
euros). As la-
mias de 18 pol-
gadas, Control 
de estabilidade, 
de cruceiro, cli-
matizador, asis-
tente de arrin-
cada en rampla 
ou o sistema de 
axuda ao aparca-
doiro son de se-
rie.

motor: 1.6 GDI
cilindrada: 1.591 cc
estrutura: 4 cilindros en liña

inxección: electrónica directa

Potencia máxima en cv / rpm: 140 / 6.300

tracción: dianteira
caixa de velocidades: Manual

Número de velocidades: 6

Freos dianteiros / traseiros: 

discos ventilados / discos macizos

asistente de freada: AbS de 4 canles e 4 sens + EbD + bAS

lonxitude total: 4.220 mm

Volume maleteiro (litros): 320

combustible: gasolina 95 octanos (recomendada 98)

capacidade do depósito: 50 litros

aceleración 0-100km: 9,7 segundos

Velocidade máxima: 201 km/h

consumo medio: 6,5 l/100 km

Prezo: 20.690 euros

ficha técnica

• SPRINT 176.indd   19 19/10/11   10:23



20 Sprint Motor >> Clásicos

Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ gómez ulla
santiago de compostela

tfno.: 981 561 740
981 562 001

fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

Un total de 83 automóbiles 
históricos, incluídos 4 autobu-
ses e dous vehículos militares 
da Segunda Guerra Mundial, 
deron a nota de cor ao centro 
histórico de Santiago de Com-
postela o pasado 24 de setem-
bro. Máis de 15.000 persoas 
gozaron dunha Xornada de 
Patrimonio que organizaron 
conxuntamente a Asociación 
de Comerciantes Composte-
la Monumental, o Automóbil 
Club de Galicia e o Concello 
de Santiago de Compostela. 
As principais capitais de Europa 
organizaron esa fin de semana 
eventos similares para poñer 
en valor o Patrimonio Históri-
co Europeo, a iniciativa da Fe-
deración Europea de Vehícu-
los Históricos.

Automóbiles de todas as 
décadas, desde 1913, puideron 
ser admirados no centro histó-
rico compostelán, xa que se dis-

tribuíron polas prazas do Obra-
doiro, Cervantes e Toural.

Gerardo Conde Roa, alcal-
de de Santiago, José Manuel 
Bello, Presidente de Compos-
tela Monumental, e Juan Carlos 
Pérez, presidente do Automó-
bil Club de Galicia inauguraron 
a concentración/exposición 
ás 12 horas na Praza do Obra-
doiro, clausurándose a mesma 
ás 20:30 horas, na Confedera-
ción de Empresarios de Galicia, 
Rúa do Vilar 54, tras a celebra-
ción dun ciclo de charlas e co-
loquios a cargo de Ángel Jove, 
Vicepresidente da Federación 
Española de Vehículos Antigos, 
e Ramón Roca Maseda, Xorna-
lista e copatrono do Real Auto-
móbil Club de España.

Ás 12:45 horas todos os au-
tomóbiles participantes nesta 
concentración deron un “paseí-
llo” polas distintas rúas da capi-
tal de Galicia.

Nas prazas do Obradoiro, Toural e Cervantes móstraronse 80 vehículos de todas as décadas

“I Concentración de  
vehículos históricos  

Compostela Monumental”
Máis de 15.000 persoas gozaron deste evento

■ FErnAnDO CUADrADO | TexTo  ■ XAbIEr VILArIÑO | FoTos 
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

 Os vehículos estiveron 
estacionados dende as 
11:30 ata as 20:30 horas 
nas Prazas do Obradoiro 
(a maioría deles), Toural 
e Cervantes. Varias uni-
dades dos concentra-
dos foron repartidas nas 
devanditas prazas para 
que os visitantes e afec-
cionados poidesen le-
var a cabo un paseo por 
toda a améndoa com-
postelá.

 O Alcalde de Santiago 
de Compostela recibiu 
ás 12 do mediodía na 
Praza do Obradoiro a to-
dos os participantes na 
Concentración-Exposi-
ción.

 Ás 13:00 horas os coches 
saíron da Praza do Obra-
doiro e deron unha volta 
pola cidade (Obradoiro, 
Juan Carlos I, Rodrigo de 
Padrón, Senra, Praza de 
Galicia, Fonte de San An-
tonio, Virxe dá Cerca, San 
Roque, Santa Clara, Bas-
quiños, Xoán XIII e Praza 
do Obradoiro).

 Ás 18:00 horas, no salón 
de actos da Confedera-
ción de Empresarios de 
Galicia (Rúa do Vilar) 
celebrouse unha charla 
coloquio sobre “Auto-
móbiles e Patrimonio” 
a cargo de Ángel Jove, 
Vicepresidente da Fe-
deración Española de 
Vehículos Históricos. 
Jove estivo acompa-
ñado por Ramón Roca 
Maseda, toda unha ins-
titución do automobi-
lismo español.

 Manolo Caeiro, presi-
dente de Dacia e Ren-
ault Caeiro, participou 
con tres xoias de Renault 
(4X4, NN e Fregate).

 Luís Penido, heroe local 
de Ralis foi homenaxea-
do no Toural onde ex-
puxo o seu equipo de 
competición (Mitsubishi 
Lancer Evo), así como un 
BMW M3.

 Tres míticos “Bocane-
gras” do Club Nacional 
Seat 1200 Sport/128 de-
ron a nota dos setenta 
na Praza de Cervantes.

Os datos

❱❱ Gerardo Conde Roa: “Agra-
decer a Compostela Monu-
mental e ao Automóbil Club 
de Galicia que pensasen en 
Santiago para celebrar as 
Xornadas de Patrimonio. Ur-
bes como Londres, París, Ber-
lín, Praga, Viena, Madrid... le-
van a cabo concentracións 
similares para enxalzar o Pa-
trimonio Histórico do noso 
continente por medio da Fe-
deración Europea de Vehí-
culos Antigos, e a nós paré-
cenos unha idea estupenda. 
Despois deste éxito, intenta-
remos que teña a súa conti-
nuidade no tempo”.

❱❱ Juan Carlos Pérez: “Ao fi-
nal participaron máis de 83 
vehículos representativos 
de todas as décadas do au-
tomóbil. Dende autobuses 

dos anos 50, pasando por 
coches americanos de 1914, 
clásicos dende a década de 
1920 ata a de 1970, así como 
vehículos militares da Se-
gunda Guerra Mundial. Esta-
mos moi contentos co éxito 
obtido e confiamos en po-
der repetir o ano que vén”.

❱❱ José Manuel Bello: “Accións 
como esta son as que demos-
tran que cando un quere facer 
as cousas ben, as cousas saen 
adiante. Máis de 15.000 per-
soas visitaron hoxe o centro 
histórico de Santiago, e ade-
mais pasárono divinamente. 
Estamos moi contentos”.

Nas prazas do Obradoiro, Toural e Cervantes móstraronse 80 vehículos de todas as décadas

os coches vellos traen vellos recordos

a xente que se achegou ao obradoiro 
gozou pousando entre estes clásicos

os vehículos militares tamén foron protagonistas
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Meténdonos de cheo no 
miolo da viaxe, a duración 
da mesma foi de 14 días (do 
11 ao 25 de agosto), o custo 
do combustible empregado 
foi de arredor de 420 euros 
(vehículo diésel) e os quiló-
metros totais percorridos uns 
2.800 km (ida e volta).

Primeira parada 
(Punto B no Googlemaps): 
compostela-astorga 
(291 km/ 4 horas 46 min.)

O xoves 11 de agosto saia-
mos de Compostela, paran-
do para descansar en Ponfe-
rrada (León) e facendo noite 
nunha área gratuíta de au-
tocaravanas en Astorga, pois 
o noso medio de transporte 
-unha furgoneta Volkswagen 
T3 Camping Joker- fixo que 
durante toda a viaxe nos des-
preocupáramos de onde dur-
mir ou comer, xa que levaba-
mos a casa connosco.

Segunda parada 
(Punto c): 
astorga-miranda de ebro 
(310 km/ 5 horas 14 min.)

Saímos de Astorga cara a 
Carrión dos Condes (Palen-
cia), aproveitamos para xan-
tar e darnos un baño na praia 
fluvial do lugar. Logo de re-
frescármonos fomos cara a 
Miranda de Ebro, onde dur-
mimos nunha área de auto-
caravanas (gratuíta).

terceira parada 
(Punto d): 
miranda de ebro-lumbier 
(185 km/ 3 horas 18 min.)

Dedicamos a mañá a vi-
sitar Miranda de Ebro, aínda 
que cómpre  dicir que a ci-
dade non nos gustou moi-
to, pois todo estaba bastan-
te descoidado e en ruínas. 
Deixamos Miranda e entra-
mos xa en Euskadi, xantamos 
en Altsasu (Nafarroa) para 
despois írmonos até Iruña, lu-
gar que nos abraiou polo am-
biente das súas rúas que se 
amosan como unha mestu-

ra de estilos (vasco, medieval, 
francés... mesmo nos lembrou 
a Roma). Esa noite pasámola 
en Lumbier (val do Irati).  

cuarta parada (Punto e): 
lumbier-Jaca 
(78,9 km/ 1 hora e 17 min.)

Espertamos en Lumbier 
para darnos un baño no río 
Irati coa ponte medieval ao 
fondo. Paseamos pola vila e 
saboreamos o seu gusto a 
medievo (portas e arcos de 
medio punto, escudos de ar-
mas nas fachadas...), fomos 
até o Castelo de San Xabier e 
xantamos no mosteiro de Lei-
re. De camiño a Jaca paramos 
en Berdún (Huesca), unha vila 
tamén medieval situada no 
cumio dunha montaña, ma-
lia o seu pequeno tamaño, é 
tamén das que deixa pegada. 
Á tarde chegamos a Jaca, vila 
cun aquel francés que salien-
ta polo seu turismo encami-
ñado aos deportes de inverno 
(esquí, escalada...). durmimos 
no aparcadoiro que se atopa 
a carón do castelo de Jaca, 
xunto a máis autocaravanas.

Quinta parada 
(Punto F). 
Jaca-Bonansa 
(160 km/ 2 horas 41 min.) 

Continuamos coa nosa 
descuberta dos Pirineos. De-
témonos nunha vila fermosa 
e ben encamiñada cara o tu-
rismo de aventura, trátase de 
Torla, un pobo situado sobre 
unha rocha a máis de 1.000 m 
de altura (o punto máis alto 
do val). O seu nome deriva 
da palabra “torre”, é unha lo-
calidade medieval que serve 
como punto de partida para 
montañeiros que se dirixan 
cara o Parque Nacional de Or-
desa. Imos cara a Broto, lugar 
que deu acubillo a un cárce-
re (do que aínda se conser-
va unha torre), perdéndonos 
polo paseo que vai parello ao 
río imos dar cara a unhas pis-
cinas naturais, ás que dificil-
mente nos puidemos resistir 
por mor das abafantes tem-

22 Sprint Motor >> Peaxe aberta

O pasado mes de agosto, Sprint Motor foise de 
viaxe. De viaxe longa, enténdase. No punto de 

mira tiñamos a Costa Brava. Entremedias, máis 
de mil quilómetros de rectas, con poucas curvas 
(agás nos Pirineos) para extraérmonos un pouco 
da realidade do mapa viario galego. Quixemos 
evitar autoestradas, ou sexa, peaxes. Sobre todo 
por cuestións de economía, mais tamén porque 
deste xeito se incrementan as posibilidades do 

que comunmente se entende por “ver sitios”. Co-
llemos por autovías -á ida durante un treito pola 

A-6 e logo pola A-231- que é a que vai paralela ao 
Camiño de Santiago (de certo, apenas o perde-
mos de vista). E á volta, pola Autovía do Cantá-
brico, a A-8. Asemade, houbo moitas estradas 
convencionais, algunhas secundarias e outras 

mesmo sen asfaltar. Unha das cousas que tiña-
mos claras era que non queriamos cruzar España 

por onde cruza todo o mundo en dirección a 
Catalunya. Así que optamos pola opción mala: 

movernos pola vertente sur dos Pirineos, atrave-
sando: Nafarroa, Aragón e despois Catalunya. 
Houbo de todo: treitos bos, treitos regulares e 

outros máis ben complicados. Non podía agar-
darse outra cousa, tratándose moitas delas de 

estradas de montaña... Con iso xa contabamos. 
Pagou a pena? Nós cremos que si. Aínda que só 
fose polo moito que se nos demorou o intre de 

chegar a Cadaqués, na Costa Brava, e o ben que 
soubo a arribada, cando ao fin puidemos facela.

Subimos ao noso vehículo deixando atrás 
as présas e comezamos esta viaxe que nos fará 
atravesar os Pirineos para descubrir o caloroso 
encanto do Mediterráneo, os recunchos máis 
fermosos da Costa Brava ou a comarca histórica 
do Empordà, un dos moitos lugares que ficarán 
rexistrados na memoria

De Compostela a Barcelona, a nosa meta

Cara a Costa Brava, á sombra dos Pirineos
■ SOnIA PEnA | TexTo  ■ ArQUIVO SPrInT MOTOr | FoTos
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peraturas... Dicir que nesta 
mesma comarca está o lenda-
rio Monte Perdido. E seguin-
do nesta comarca de Sobrar-
be (Aragón) atravesamos o 
senlleiro túnel de Cotefablo, 
coñecido como o “túnel do 
tempo”, un subterráneo mo-
notubo de 683 m de longo, 
escavado en 1935 a máis de 
1.400 m de altura e que se-
para a Biescas de Broto. Esa 
noite fomos a un cámping 
(“Baliera”) no municipio de 
Bonansa -en pleno Pirineo- 
na contorna do val de Arán. 
Subliñar que á outra beira do 
río xa se albiscaba Catalunya.

Sexta parada (Punto G). 
Bonansa-Sant  Joan les Fonts 
(425 km/ aprox. 7 horas)

Dirixímonos cara a Girona. 
Acompañados ao longo de 
todo o camiño por unha pai-
saxe montañosa, ateigada de 
abetos... os Pirineos orientais 
facíannos sentir case coma na 
casa pois o que viamos ben 
podería corresponderse cos 
nosos Ancares. Pasamos por 
Ripoll, Puigcerdá... natureza 
en estado puro, unha especie 
de Alasca a pequena escala... 
Decidimos pasar a noite en 
Sant Joan les Fonts.

Sétima parada 
(Punto H). 
Sant Joan les Fonts-Pals 
(85,7 km/ 1 hora e 52 min.)

Abrimos os ollos co pro-
pósito de visitar a vila natal 
do pintor Salvador Dalí, Fi-
gueres. Dicir que o lugar nos 
causou unha pequena de-
cepción, pois o número ex-

cesivo de turistas impedía 
visitar ou ver  case calquera 
cousa (imposíbel entrar no 
Museu Dalí), amais de perci-
birmos un descoidado esta-
do da vila. Emporiso, enca-
miñámonos cara a outro dos 
destinos máis agardados por 
nós, Cadaqués. E este si que 
non nos decepcionou, todo o 
contrario... Dentro do Alt Em-
purdà, Cadaqués pertence xa 
á Costa Brava e abofé que o 
sentimos pois para chegar a 
ese pequeno paraíso houbo 
que suar e armarse de pa-
ciencia, posto que a estrada 
era todo pendentes e curvas... 
A esencia mediterránea agar-
daba por nós neste lugar e, 
seguindo a pegada daliniana 
(tamén aquí morou o pintor 
surrealista), sentimos aínda o 
ronsel bohemio de hippies e 
persoeiros a rebulir polas rúas 
de pedra caleada, obradoiros 
e pequenas praias que posúe 
Cadaqués... un sitio para fi-
car. Esa noite durmimos nun 
cámping (“Interpals”), a carón 
de Pals, no Baix Empurdà.

oitava parada (Punto i). 
Pals-Blanes 
(69,7 km/ 1 hora e 19 min.)

Antes de visitar Pals fixe-
mos un oco para darnos un 
baño nas augas mornas da 
praia ou platja da vila. Perdé-
monos con moito gusto po-
las rúas de Pals, unha vila ben 
bonita (aínda que non apare-
za mencionada por ningures) 
chea de tendas de artesanía e 
cerámica, pequenas galerías 
de arte... Aproveitamos a ca-
lor da tarde para fuxir cara a 
outra praia, a Calella de Pala-

frugell, outro agocho do Me-
diterráneo digno de ver, un 
pequeno Cadaqués con algo 
menos de encanto e máis tu-
rismo... De aquí fomos até 
Tossa de Mar, un lugar con 
dúas faces ben diferentes: 
unha parte totalmente “mar-
bellizada” (resorts, tendas de 
souvenirs, rañaceos a pé de 
praia...) e outra parte -a Cida-
de Vella- erguida nun mon-
te a xeito de fortaleza e feita 
100% de pedra. Engadir que 
este casco antigo de Tossa 
viu pasear nos anos 50 a Ava 
Gardner, que rodou alí o filme 
Pandora. Proba diso é a escul-
tura que lle dedicaron á actriz 
e que se pode ver no alto da 
parte vella de Tossa.

Deixamos atrás Tossa (e 
tamén Lloret de Mar, un lugar 
nada recomendábel, a antíte-
se do bo turismo) para pasar 
a noite nun parking público 
de Blanes con outras autoca-
ravanas .

Novena parada (Punto  J). 
Blanes-Barcelona 
(65,3 km/ 1 hora e 55 min).

Erguémonos xa na Cos-
ta del Maresme, percorre-
mos Blanes -vila que acolleu 
durante anos ao escritor chi-
leno Roberto Bolaño- e re-
frescámonos nas augas da 
súa praia, que nos lembrou a 
Sanxenxo... Dirixímonos cara 
a Mataró para coller alí o tren 

que nos deixaría en Barce-
lona, pois recomendáronos 
non meternos coa furgoneta 
no centro da cidade. O noso 
vehículo quedou estaciona-
do no aparcadoiro gratuíto 
da estación e nós mercamos 
o billete de tren de Mataró a 
Barcelona (6 euros ida e volta) 
e fomos gozando dunha boa 
panorámica da costa desde 
o noso asento do tren. Axiña 
chegamos a Barcelona (a 30 
km), tiñamos un día para ver 
unha parte do máis salien-
table que posúe esta mara-
billosa cidade, centrámonos 
na Ciutat Vella: o Passeig de 
Gràcia, as senlleiras Ramblas, 
o Barri Gòtic, a Casa Batlló, a 
Casa Milà (ou La Pedrera), a 
Sagrada Familia, o barrio bo-
hemio do Raval, etc... 

de volta a casa.
E como toda viaxe adoi-

ta ter un fin, a nosa rematou 
en Barcelona e de alí parti-
mos cara a casa. En dirección 
a Huesca, pasariamos por 
Vic, Manresa, Lleida, Yebra de 
Basa, Berdún, logo entrando 
en Euskadi por Iruña, Bilbo, 
Sestao, Ziérbena e pasando 
por Cantabria e Asturies para 
entrar en Galiza por Ribadeo 
e rematar pechando o círculo 
en Compostela.

o noso percorrido a  
ollos do Google maps

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing

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

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

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

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

Como Costa Brava coñécese á zona costeira de Catalunya que 
comeza en Blanes e remata en Portbou (fronteira con Francia), 
ao norte limita coa Costa Bermeja e ao sur coa do Maresme. Per-
tencente á provincia de Girona -e cunha extensión de 214 km- 
esta Costa abrangue as comarcas catalás de: Alt e Baix Empordà 
e La Selva. A orixe deste topónimo data de 1908, cando o xorna-
lista Ferrán Agulló se referiu á paisaxe desta zona como salvaxe e 
abrupta dando lugar á denominación de Costa Brava. Son moi-
tos os valores desta franxa costeira, xa na década dos 30 os turis-
tas ateigaban as praias do lugar mesturándose con pescadores, 
agricultores e mesmo un bo número de artistas como Salvador 
Dalí, Picasso, Rusiñol ou Marc Chagall, que se trasladaron ao lu-
gar atraidos pola súa beleza. Cómpre dicir que, logo dos anos, 
este ambiente bohemio aínda sobrevive nunha boa parte des-
tas localidades.

Cara a Costa Brava, á sombra dos Pirineos
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

4-6 de novembro Rali Fxpro Chipre Rali Asfalto (IRC) Chipre Chipre

5-6 de novembro Rali Botafumeiro Rali Asfalto Santiago de Compostela A Coruña España

5-6 de novembro Cto. de España de Rali Asfalto Serra Morena Rali Asfalto Serra Morena Córdoba España

5-6 de novembro Copa Históricos Regularidade/Velocidade Costa Brava Históricos Regularidade/Velocidade Lloret de Mar Girona España

6 de novembro Cto. de Galiza de Slalom Baños de Molgas Slalom Baños de Molgas Ourense España

6 de novembro Copa de España de Trial Clásicas Trial Pobladura de las Regueras León España

6 de novembro G.P. Campionato do Mundo de Velocidade Ricardo Tormo Moto GP Circuit Ricardo Tormo- Cheste València España

10-13 de novembro Rali de Gran Bretaña Ralis Circuíto de Silverstone
Gran 

Bretaña

12-13 de novembro Rali en Terra da Estrada Rali Terra A Estrada Pontevedra España

12-13 de novembro Copa de Campións de Karting da Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

12-13 de novembro Rali de Regularidade Moucho do Condado (2ª categoría) Rali 2ª categoría O Condado Pontevedra España

12-13 de novembro Rali de Calamocha- Cto. de España de Rali de Terra e TT Terra/Todoterreo (TT) Calamocha Teruel España

12-13 de novembro Clio Cup de Navarra Circuítos- Clio Cup Circuíto de Navarra- Los Arcos Navarra España

12-13 de novembro CER- Challenge Peugeot Circuítos Circuíto de Navarra- Los Arcos Navarra España

12-13 de novembro Prototipos/ Resistencia- Circuíto de Navarra Prototipos/Resistencia Circuíto de Navarra- Los Arcos Navarra España

12-13 de novembro Mini Challenge Circuítos Mini **Por definir **Por definir
**Por 
definir

13 de novembro Campionato de España de Velocidade Buckler de València Velocidade Circuit Ricardo Tormo- Cheste València España

13 de novembro Copa Galega de Trial Clásicas de Arteixo Trial Arteixo A Coruña España

14 de novembro G.P. de Abu Dhabi Fórmula 1 Circuíto de Yas Marina- Illa Yas
Emiratos 

Árabes 

19-20 de novembro Cto. Galego de Montaña: Subida a Saleta Montaña O Carballiño Ourense España

19-20 de novembro Cto. de España de Rali Asfalto RACE Comunidade Madrid Rali Asfalto Jarama Madrid España

20 de novembro

20 de novembro Slalom Pomobil de Poio Slalom Poio Pontevedra España

20 de novembro Trofeo Autonómico de Resistencia Enduro de Arteixo Enduro Arteixo A Coruña España

20 de novembro Campionato de España de Velocidade Buckler de Jerez Velocidade Jerez de la Frontera Cádiz España

25-27 de novembro G.P. de Brasil Fórmula 1 Circuíto de Interlagos- São Paulo Brasil

26-27 de novembro Rali de Terra Memorial R. Santos Rali Terra Valga Pontevedra España

26-27 de novembro Rali Serra da Groba Rali Asfalto Val Miñor- Baixo Miño Pontevedra España

27 de novembro Copa Galega de Trial Clásicas de Vigo Trial Vigo Pontevedra España

27 de novembro Campionato de España de Trial de Barcelona Trial Colonia Cal Rosal- Berguedá Barcelona España

Calendario  
de  probas NOVEMBRO   2011
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O Passat BlueMotion será 
a nova referencia ecolóxi-
ca do seu segmento. Equi-
pado cun motor 1.6 TDI de 
105 cv, cambio manual de 
6 velocidades e combinado 
coa tecnoloxía máis eficien-
te desenvolvida pola marca, 
o novo membro da familia 

BlueMotion establece no-
vos estándares de aforro e 
eficiencia no segmento das 
berlinas medias.

O novo Passat BlueMo-
tion acelera de 0 a 100 km/h 
en 12,2 segundos, o Variant 
en 12,5. A velocidade máxi-
ma que alcanza é de 198 e 

196 km/h, respectivamen-
te. Estas prestacións combí-
nanse cos consumos máis 
contidos da súa categoría, 
4,1 e 4,3 litros aos 100 quiló-
metros en ciclo combinado, 
e unhas emisións de 109 e 
113 gramos de CO2 por qui-
lómetro.

As BlueMotion Technolo-
gies teñen moito que ver na 
capacidade de aforro deste 
vehículo. Sistemas como a re-
cuperación de enerxía de frea-
da, o Start/Stop, así como os 
pneumáticos de baixa fricción 
permiten que o novo Passat 
BlueMotion alcance unhas ci-
fras tan sorprendentes.

Pola súa banda, o equi-
pamento desta segunda xe-
ración de Passat BlueMotion, 
toma como base o que se 
ofrece no acabado Edition, 
no que destacan elementos 
tales como as pinas de aliaxe 
“Barcelona”, a radio RCD310, 
así como o avanzado siste-
ma de detección de fatiga. 
O novo BlueMotion equipa 
ademais, elementos espe-
cialmente deseñados para 
esta versión, como o spoiler 
traseiro, o tapizado dos 
asentos e a grella dianteira, 
ademais da cor exterior “Azul 
Glaciar”, exclusivo desta ver-
sión de maneira opcional.

PVP recomendado:
blueMotion 1.6 TDI 105 cv: 25.750 €
Variant blueMotion 1.6 TDI 105 cv: 27.000  €

Chega a segunda  
xeración do Passat BlueMotion
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RallyClassics, organiza-
dor do Rali Costa Brava, con-
firmou para a 59 edición que 
se celebrará os días 4 e 5 de 
novembro en Lloret de Mar a 
presenza de pilotos históricos 
do mundo dos ralis, así como 
de monturas impoñentes, al-
gunhas ex-oficiais. Aínda que 
o prazo de inscrición péchase 
o 28 de outubro, xa confirma-
ron a súa participación máis 
de 70 equipos, a metade deles 
procedentes de 15 países. Ás 

portas da 60 edición, esta pro-
ba que puntúa entre outros 
para os Campionatos de Eu-
ropa de Históricos FIA, en ve-
locidade e regularidade, con-
ta coa expectativa de ter outra 
edición repleta de estrelas.

A día de hoxe, está ga-
rantida a presenza de 5 Lan-
cia Stratos e outros 5 Lancia 
Rali 037, dúas monturas es-
peciais de edición limitada 
fabricadas pola firma italiana 
Lancia para triunfar no Cam-
pionato do Mundo de Ralis, 
especialmente na década 
dos 70 e 80.

Tres destes Lancia Rali 
037 serán pilotados por au-
ténticos campións. Por unha 
banda, a proba contará coa 
participación especial de 
Antonio “Tony” Fassina, o 
ex bicampión de ralis italia-
no (1976 e 1979, con Lancia 
Stratos). Agora, con 66 anos, 
“Tony” regresará a Lloret pi-
lotando un flamante Lancia 

Rali 037, o mesmo vehícu-
lo que usarán outros gran-
des da velocidade con his-
tóricos: Marco Bianchini, 
gañador xa con este coche 
da proba o pasado ano, con 
Emanuele Baldacini no asen-
to da dereita; e o noruegués 
Valter Ch. Jensen, que con 
Erick Pedersen terminou a 
tempada europea de 2010 
no lugar máis alto do podio, 
naquela ocasión con Pors-
che 911 Carreira RS. Tamén o 
piloto francés Patrick Cana-
vese, acompañado de Stefa-
no Cirillo, conducirá un dese 
veloces grupo B.

Un ano máis, o Rali Cos-
ta Brava-Lloret contará coa 
participación do equipo Re-
nault Histoire & Collection, 
este ano ao volante de sen-
dos Renault 4 cos que com-
petirán, Jean Ragnotti, e o 
expiloto de F1 que militara 
nas escuadras Tyrrell e Wolf, 
Michel Leclère. Ademais de 

ser puntuable para o FIA Eu-
ropean Historic Rally Cham-
pionship e FIA Trophy for 
Historic Regularity Ralis, a 
proba tamén o é para as Co-
pas de España de Velocida-
de e Regularidade e para a 
Copa de Catalunya de Regu-
laridade Sport.

A inscrición nacional ta-
mén é de luxo. Por unha ban-
da, Antonio Zanini retorna-
rá ao Rali Costa Brava, unha 
proba que gañou en cinco 
ocasiones na versión de ve-
locidade e unha en regulari-
dade, no que competirá cun 
Porsche 911 SC acompaña-
do dun auténtico especialis-
ta, o uruguaio Diego Plavan, 
con quen está a desenvolver 
un sistema de medición para 
ralis de regularidade. Tamén 
Salvador Cañellas, que ga-
ñou a Costa Brava unha vez 
como copiloto e outra como 
piloto, sairá con Porsche 911 
SC. Pola súa banda, o piloto 
Mia Bardolet tomará parte a 
bordo dun Seat 600.

A 59 edición do Rali Cos-
ta Brava celebrarase os días 
4 e 5 de novembro en Lloret 
de Mar como base da proba. 
Esta desenvolverase sobre 
un percorrido de 537,42 km, 
con 11 especiais, 148,46 km 
contra o crono e 80,90 kms 
para recoñecer.

Campionato de Europa Histórico

Chegan as primeiras 
inscricións, con nomes e 

vehículos de auténtico luxo
Tony Fassina (Lancia 

Rally 037); Jean 
Ragnotti e Michel 

Leclère (ambos 
con Renault 4); 

os gañadores do 
campionato FIA e do 
RCB de 2010, Valter 

Jensen e Marco 
Bianchini (Lancia 

Rally 037); os españois 
Antonio Zanini e 

Salvador Cañellas 
(ambos con Porsche 

911)... todos estarán no 
Rali Costa Brava-Lloret!
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Dous mellor ca un

Ano de éxitos no 
que atinxe á parti-
cipación galega de 
velocidade sobre 

terra. E que nas ca-
tro categorías exis-
tentes, dúas foron 

lideradas por pilotos 
da nosa autonomía, 

traendo para este 
curruncho do Atlán-
tico os respectivos 

títulos.

■ MIGUEL CUMbrADOS | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos

O primeiro en obtelo foi 
o coruñés Perfecto Calviño. 
Calviño xa fora campión no 
ano 2005, daquela volta na 
modalidade Kartcross. Fabri-
cante dos senlleiros modelos 
de competición “YaCar”, este 
piloto veterano mandaba na 
División 1, a encamiñada aos 
turismos máis potentes. Re-
correu para isto a un orixinal 
Ford Fiesta, con dous moto-
res de motocicleta, non ten-

do necesidade de puntos na 
derradeira manga de Burgos 
pois na cita da casa -Arteixo- 
xa deixara sentenciada a xe-
ral final.

Outro coruñés, Ángel 
Pérez –coñecido no mun-
do do automobilismo polo 
pseudónimo de “Lanchi-
ñas”- mantivo un interesan-
te pulso todo o ano pola 
primeira praza na División 

IIA, destinada a vehículos 
de até 1600 cc. Foi na de-
vandita proba de Burgos 
(no circuíto de Miranda de 
Ebro), onde Pérez obtivo 
a terceira praza, resultado 
abondo para proclamarse 
campión de España por pri-
meira vez na súa traxecto-
ria deportiva.

Se dous galegos man-
daron en dúas categorías 

de autocrós estatal, dous 
pilotos doutra autonomía 
lideraron outras dúas. Así, 
os cataláns Joan Salichs 
-na División II até 2000 cc- 
e Joan de María -na IV para 
Kartcross- acadaron ta-
mén cadansúa recompen-
sa esta tempada, como ta-
mén aconteceu co burgalés 
Axier Guinea entre os Fór-
mulas TT da III.

Ángel Perez foi o mellor entre os 
carrozados menos potentes

Nacional de autocrós

Segundo título estatal para Perfecto 
calviño, o primeiro en turismos
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Pedro Burgo non deixou 
marxe de manobra aos ri-
vais, pois ocupou a primeira 
praza da clasificación dende 
o primeiro treito do día (Ban-
de) e rematou a proba con 
máis dun minuto de vantaxe 
sobre o segundo clasificado. 
Cómpre salientar que foi o 
máis rápido nos oito treitos 
cronometrados da carrei-

ra disputada nas terras da 
Baixa Limia.

Coa primeira posición de-
cidida a prol dos Burgo, Mei-
ra e Bañobre centrábanse en 
asegurar a segunda posición 
do podio. O de Vincios, que 
este ano non está a disputar o 
campionato galego, non tivo 
maiores dificultades para con-
cluír nesta posición.

O líder do campionato, Iván 
Ares, tivo un día moi desafor-

tunado. Durante as seccións 
matutinas mantivo unha loi-
ta man a man con José Anto-
nio Iglesias; porén, na primeira 
pasaxe da tarde polo treito de 
Bande rompía unha roda tra-
seira e perdía máis dun minuto. 
Ao final,  conseguiría solventar 
o problema e remontar na cla-
sificación para rematar na sexta 
praza da xeral. 

Mención á parte meréce-
na José Antonio Iglesias e Ja-

cobo Núñez, que finalizaron 
na terceira praza. O abraian-
te piloto lucense, habitual nas 
probas de montaña galega, 
foi unha das sorpresas do rali 
ourensán.

Na Copa Top Ten Driver Pi-
relli, foron os Pais os que leva-
ron as de gañar. Conseguiron 
superar a Fernando Rico en 
algo máis de oito segundos 
e recortarlle uns puntos ben 
valiosos de cara ao campio-

28 Sprint Motor >> Ralis

Pedro e Marcos Burgo acadaron a vitoria na oitava edición do Rali Ourense-Baixa Limia. Os lucen-
ses fixeron valer a superioridade do Focus WRC para impoñerse a Alberto Meira e Álvaro Bañobre, 

actuais campións do certame.

Os Burgo arrasan

VIII Rali de Ourense-Baixa Limia

as avarías respectaron aos Burgo, que se fixeron coa vitoria

luís Penido proclamouse campión galego de ralis do Grupo X

Fran lago arriscou para 
vencer malia a ter o Volante 

racc no peto
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nato. Dicir que a terceira posi-
ción caeu nas mans de Alber-
to Otero.

Malia que no Volante 
RACC Galicia o campionato 
xa estaba matematicamen-
te decidido a prol de Fran 
Lago, a carreira non estivo 
valeira de emoción. O virtual 
campión Fran Lago e Celes-
tino Iglesias loitaron den-
de o comezo por unha vito-
ria que foi para o do C2, Fran 

Lago. “Tino” tivo que confor-
marse coa segunda praza e 
a piques estivo de abando-
nar por mor de problemas 
no embrague. Engadir que 
Emilio Figueiras entrou na 
terceira posición.

Polo que respecta á Copa 
Kumho, o vencedor foi David 
García, seguido do ourensán 
David Cortes (que acadaba 
o mellor resultado do ano) e 
de Álvaro Méndez.

desta volta, os Pais conseguiron gañarlle a batalla a rico

meira fíxose cunha merecida segunda praza

José a. iglesias abraiou a moitos ao finalizar na terceira posición

con este éxito a 
Kumho xa está 
máis preto das 
mans de david 

García

iván ares ficou sen opcións de triunfo en muíños, ao romper unha roda
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Voltas… e voltas
Sentenciado. O sempre abrai-
ante campionato alemán de 
turismos -máis coñecido como 
DTM- ficou sentenciado en ter-
ras hispanas, en concreto no 
circuíto valenciano “Ricardo 
Tormo”, onde venceu o sueco 
Ekstrom. O título final foi parar 
a mans do xermano Martin 
Tomczyk, que pilotou un A4 
DTM. Audi e Mercedes, marcas 
que tiran do campionato, terán 
o vindeiro ano a competencia 
de BMW, que se suma a esta 
atractiva especialidade.

Máis preto. Pasos finais 
para o campionato por-
tugués de ralis, que fai 
fronte á recta decisiva, 
toda ela en probas sobre 
asfalto. Foi a quenda dun 
renovado Rali Centro de 
Portugal, que viu a doada 
vitoria de Ricardo Moura. 
O piloto das Açores e o 
seu Mitsubishi, vistas as 
circunstancias que atinx-
iron aos seus rivais, avan-
zaron un pouco máis na 
procura do título do pre-
sente exercicio.

A piques. Novo podio para o cántabro Dani 
Sordo no mundial de ralis, un máis na súa 
traxectoria, aos mandos do pequeno pero 
efectivo Mini WRC. Logo de  resultar terceiro 
en Alemaña, o piloto español pelexou polo 
éxito durante boa parte do rali de Francia-
Alsacia, e só cedeu ante Sébastien Ogier 
(por seis segundos) despois de tres inten-
sas xornadas de competición. Outro piloto 
español que brillou foi o asturiano José An-
tonio Suárez, que copilotado polo galego 
Cándido Carrera, rematou segundo na WRC 
Academy.

Difícil… pero merecida foi 
outra coroa, neste caso a do 
galego de montaña. Atran-
cos mecánicos e económi-
cos complicaron as tempa-
das dos principais favoritos. 
Ao final, traballada primeira 
praza para o pontevedrés 
Toño Varela, apoiada nos tri-
unfos en probas decisivas 
como Vigo ou Poio, e o se-
gundo posto na inédita cita 
da Pontenova.

■ MIGUEL CUMbrAOS | TexTo  
■ SPrInT MOTOr | FoTos
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Axustado. Así estivo, fa-
lando tamén de ralis, a 
manga catalá do estat-
al de terra. Triunfo do de 
Dacar -Joan Roma- que 
quitou o po do peque-
no pero eficaz Mitsubishi 
Colt, rematando segundo 
Joan Vinyes, que recor-
ría de novo ao seu veter-
ano Subaru. O líder segue 
a ser Óscar Fuertes (con-
servador nesta cita), onde 
amarrou os puntos da 
quinta praza final.

O terceiro. Novo título para 
Iván Ares no galego de au-
tocrós, despois dos obtidos 
nos anos 2004 e 2005. O pi-
loto de Cambre venceu en 
Santa Comba e proclamouse 
campión autonómico na cat-
egoría Kartcross. O coruñés 
podía facer dobrete no caso 
de levarse tamén o de ralis, 
onde lidera a falla de dúas car-
reiras e só precisa rematar sex-
to nunha delas.

A primeira. Tardou en chegar 
pero ao final chegou a primeira 
vitoria absoluta no 2011 de Al-
berto Hevia, dentro do nacional 
de asfalto. Foi nun complexo rali 
de Llanes, onde a climatoloxía 
xogou un papel determinante, 
mandando o actual campión co 
seu Skoda. Nun principio a se-
gunda praza foi para Pons, pero 
unha anomalía no turbo do seu 
Lancer fíxolle retroceder diver-
sos postos e perder uns preza-
dos puntos na verificación final. 
Deste xeito Fuster foi segundo, 
case asegurando o campionato 
deste ano, rematando agora os 
irmáns Vallejo terceiros co seu 
habitual Porsche 911.

Sen rival. Deste xeito esti-
vo o melidense Jesús Ferreiro 
na proba da casa, o “III Rali de 
Galicia Histórico-Terra de Me-
lide”. Liderou de comezo a fin 
co seu Porsche, no que supón 
a terceira vitoria consecuti-
va, a primeira coa unidade xe-
rmana. O asturiano Ordiales 
-cun Ford Escort- e o madrile-
ño Toño Sáinz -tamén cun 911- 
ocuparon as outras dúas pra-
zas do podio da proba galega 
para o nacional de históricos.
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O piloto catalán Nani 
Roma púxose ao volante do 
automóbil que pilotará no 
próximo Rali Dakar por pri-
meira vez e que o pode levar 
a lograr o seu soño máis pre-
zado: gañar o Rali-Raid máis 
duro do mundo tamén en 
coches, tras facerse coa vito-
ria en motos en 2004.

A Nani, que competirá 
na próxima edición dentro 
do equipo oficial BMW X-
Raid, bastáronlle dúas xor-
nadas de probas nun circuí-

to pechado en Portugal, a 
poucos quilómetros de Ba-

dajoz, para convencerse das 
bondades do Mini All4 Ra-

cing, que está chamado a ser 
o novo rei do Dakar.

“É unha evolución do X3 
co que competiu o equipo 
na anterior edición do Dakar. 
Agora é un pouco máis baixo 
e mellorou o centro de gra-
vidade, de modo que o co-
che sofre menos e mellora 
a condución”, comenta Nani 
desde o cockpit tras os pri-
meiros quilómetros. Para o 
piloto, “o mellor argumento 
do Mini é o motor diésel, un 
3 litros biturbo cunha entre-
ga de potencia excepcional 
que ningún outro vehículo 
do Dakar pode igualar. Só 
nos falta facer pequenas me-
lloras no setting de suspen-
sión para rectificar algúns 
detalles do comportamento 
do vehículo, pero estamos 
xa moi preto de obter o me-
llor compromiso”.

Un dos factores que pro-
porciona máis garantías ao 
piloto é que BMW X-Raid é 
o equipo con maior estrutu-
ra e medios de cantos com-
petirán na vindeira edición 
do Rali. Ademais, Nani Roma 
asumirá o rol de piloto ofi-
cial de pleno dereito, coas 
mesmas condicións que o 
seu compañeiro de equipo 
Stéphane Peterhansel. Am-
bos parten como os princi-
pais candidatos á vitoria e 
prevese unha gran loita en-
tre ambos por chegar pri-
meiro á meta de Lima (Perú).
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Nani Roma prepárase 
para o Dakar

NO ANO 2004 GAñOU A PROBA CUNHA MOTO
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