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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

ESP, AYUDA A LA SALIDA EN PENDIENTE Y CONTROL DE TRACCIÓN

INTELIGENTE | LUCES LEDS DIURNAS DELANTERAS Y TRASERAS |
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO BI-ZONA | FRENO DE ESTACIONAMIENTO

ELÉCTRICO AUTOMÁTICO | SISTEMA DE VIGILANCIA DE ÁNGULO

MUERTO | REGULADOR-LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE | FAROS

ANTINIEBLA CON FUNCIÓN “CORNERING LIGHT” | PARABRISAS

PANORÁMICO GRAN ANGULAR | CONNECTING BOX | CITROËN

eTOUCH | AYUDA AL ESTACIONAMIENTO | 4 LLANTAS DE HASTA 19”
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Porsche Panamera S Hybrid

Traballo ben feito!

Audi persegue o ideal coa súa gama A4
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Coa chegada do outono, 
comezan a chegar as últimas 
tendencias e Citroën inaugura 
a tempada estreando, no C3 e 
no C3 Picasso, a serie especial 
Collection e novos motores. 

O C3 cambia de “look” in-
corporando cores frías, tanto 
no exterior como no interior. A 
carrozaría engade ao seu ves-
tuario a cor Hickory e as coqui-
llas dos retrovisores vístense de 

cromado. Por dentro, a mol-
dura do salpicadeiro pode ser 
negra brillante ou Hickory -en 
función da cor da carrozaría- e 
as tapicerías grises, cuns novos 
tecidos denominados “Raiados 
Gris Escuro Hickory” e “Narbo-
nais Gris”.

Tamén o C3 Picasso viste 
cores frías, elegantes e sofisti-
cadas co acabado Collection. 
No exterior, se decanta polo ne-
gro en retrovisores e o aluminio 
nas lamias de 17” Clover, men-
tres para o interior, incorpora o 
gris da tapicería tipo malla “C&T 
Maxi Taylor”.

Entre bastidores, agardan 
máis tendencias, en forma dun 
novo motor e-HDi, para o Ci-

troën C3, o e-HDi 70 Airdream 
con caixa manual pilotada, dis-
poñible no acabado Collection.

O C3 Picasso incorpora, 
ademais, accesorios perfectos 

para a viaxe, como o “Pack Vo-
yage”: bandexa tipo avión no 
respaldo dos asentos diantei-
ros, linterna portátil e oco por-
ta-ski, entre outros.

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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Citroën 
presenta a 
súa colección 
de outono

O presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, destacou, na súa 
visita ao Centro Tecnolóxico de Auto-
moción de Galicia (CTAG) como “unha 
mostra do que queremos facer da Gali-
cia despois da crise”; “estamos a falar –
dixo-, dun centro de coñecemento, de 
tecnoloxía, de altísimo nivel dende o 
punto de vista da formación e un cen-
tro que exporta e subministra ás distin-
tas multinacionais e ás distintas constru-
toras do automóbil de todo o mundo”.

Con esta visita ás instalacións e ao 
laboratorio do CTAG, Feijóo reiterou a 
aposta da Xunta pola innovación, “como 
un dos vectores para mellorar o noso 

posicionamento económico e un dos 
vectores para saír da crise económica na 
que estamos”. Así mesmo, lembrou que 
as empresas galegas teñen a súa dispo-
sición 30 millóns de euros do Programa 
Interconecta -con fondos Feder e fon-
dos Xunta-, e amosouse convencido de 
que “este centro, tamén, facilitará a es-
tas empresas os distintos proxectos de 
innovación que se podan presentar con 
cargo a esta convocatoria”.  

Na súa visita salientou que o con-
cello do Porriño, onde se atopa o 
CTAG e o Centro Tecnolóxico do metal 
(AIMEN), “alberga en poucos quilóme-
tros cadrados unha das saídas da crise 

económica que pasa pola innovación, 
pola investigación e por anticipar o 
novo modelo económico no que va-
mos a traballar en Galicia”.

Feijóo cualificou o CTAG como “o 
pulmón da innovación de toda a in-
dustria automobilística de Galicia”; 
como “un dos centros tecnolóxicos 
de automoción mellores da Unión Eu-
ropea”, onde traballan 350 persoas. 
E lembrou que o sector da automo-
ción en Galicia dá emprego a máis de 
30.000 persoas, “supón o 17% do PIB 
de Galicia e supón o 14% do total das 
exportacións da comunidade autóno-
ma”.

O presidente do Goberno galego visitou o CTAG
Cualificou este centro como “o pulmón da innovación de toda a industria automobilística de Galicia”

Prezos Citroën C3 
Versións Prezo   € 

1.4i Collection 12.000
VTi 95 Collection 12.600

VTi 95 CMP Collection 13.120
HDi 70 Collection 12.940

e-HDi 70 Airdream CMP Collection 13.940
e-HDi 90 Airdream Collection 14.050

Prezos C3 Picasso 
Versións Prezo   € 

VTi 95 Collection 13.600
VTi 120 Collection 14.300
HDi 90 Collection 14.700

HDi 110 6v Collection 15.850
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VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

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

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

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

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

■ rEDACCIÓn | TexTo

As matriculacións de auto-
móbiles situáronse en 57.278 
unidades durante o pasado 
mes de outubro, o que supón 
unha caída do 6,7% respecto 
ao mesmo mes de 2010 e re-
presenta “o peor outubro da 
historia”, que retrotrae ade-
mais ao mercado a niveis de 
1993, segundo datos das aso-
ciacións de fabricantes (An-
fac) e vendedores (Ganvam).

Nos dez primeiros meses 
do ano, as vendas de turismos 
e todoterreos no noso país al-
canzaron 681.205 unidades, 
o que se traduce nunha re-
dución do 19,7% respecto ao 

mesmo período do exercicio 
precedente.

Anfac e Ganvam adver-
tiron de que será compli-
cado alcanzar o volume de 
820.000 matriculacións pre-
visto para 2011, e alertaron 
de que, ante a debilidade da 
economía e a restrición cre-
diticia, será “moi difícil” che-
gar a esa cifra en 2012, co 
que o mercado acumulará 
catro anos consecutivos por 
baixo do millón de unidades.

a recuperación 
tardará 5 anos

O presidente da asocia-
ción de importadores de 

automóbiles (ANIACAM), 
Germán López Madrid, an-
ticipou que recuperar o 
volume de matriculacións 
normal do mercado nacio-
nal, calculado en 1,2 mi-
llóns de turismos, levará, 
como mínimo, cinco anos.

“A consecuencia des-
ta situación é que será in-
evitable o peche de con-
cesionarios e o incremento 
do paro no sector durante 
2012”, puntualiza o presi-
dente de ANIACAM.

Ante iso, pide que o 
novo Goberno recupere ur-
xentemente o plan de rexu-
venecemento do parque, 
por ser rendible para o Es-

tado, o sector e o consumi-
dor.

un 21% dos automóbiles 
de ocasión en venda 
teñen máis de 10 anos

Os coches usados de 
máis de dez anos de anti-
güidade copan o 21% dos 
vehículos de ocasión ac-
tualmente en venda, taxa 
que supón case duplicar a 
do 12,5% que representa-
ban en 2008 e que situou 
a idade media destes turis-
mos ata o sete anos e dous 
meses, segundo un estudo 
do portal de Internet Auto-
Scout24.

Récord á baixa das matriculacións 
de automóbiles en outubro

O mercado caeu un 6,7% en relación co mesmo mes de 2010

� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA  -15886 teo (A Coruña)
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Un coche circula tran-
quilamente por unha es-
trada secundaria galega 
na noitiña. O condutor 
vai atento á condución 
pois a visibilidade redu-
ciuse moito. Leva acendi-
do o aparello de audio do 
auto, de fondo escoita un 
pouco de música. Vai per-
cibindo con atención to-
dos os sinais que se cruza 
nunha beiravía mínima. 
De repente un sinal lle 
indica unha dobre cur-
va. Traza a primeira curva 
con decisión e cando está 
na segunda aparecéselle 
diante del no seu mesmo 
carril unha persoa vestida 
de escuro apenas percep-
tible. Cun golpe de volan-
te e co susto no corpo a 
esquiva. Desta volta non 
temos que contabilizar 
unha vítima máis nas no-
sas estradas.

Esta é unha narración 
que poderían facer moi-
tos condutores. Desgra-
zadamente non sempre o 
resultado é como o noso. 
Os peóns seguen a ser un 
dos grandes temas pen-
dentes no noso país.

A Garda Civil de Tráfi-
co acaba de realizar, du-
rante unha semana en 
Galicia, unha campaña 
informativa e de sensibi-
lización dos peóns dese-
ñada pola Dirección Xeral 
de Tráfico. Neses días fo-
ron denunciados quince 

peóns por non utilizar, na 
maioría dos casos, pren-
das ou chalecos reflecto-
res nas zonas e nas horas 
nas que era obigatorio o 
seu uso, así como cruzar 
en sitios de risco, de noite 
ou en condicións de baixa 
visibilidade. Este tipo de 
sanción supón unha mul-
ta económica de 80 euros.

Segundo un vocerio 
da Garda Civil só se san-
cionaron os peóns que 
poñían claramente en ris-
co a súa vida e a dos de-
mais usuarios da vía. Os 
axentes fixeron controis 
a un total de 2.300 peóns 
que camiñaban por estra-
das interurbanas sen bei-
ravías. Nesta campaña na 
maioría das ocasións os 
axentes da Garda Civil di-
rixíronse aos peóns para 
advertirlles dos riscos que 
corrían e á vez informar-
lles de como debían circu-
lar correcta e legalmente.

O atropelo tipo na 
nosa terriña é aquel no 
que o condutor case non 

ten tempo a reaccionar 
ante un peón que circula 
pola noitiña ou pola noi-
te e ademais vestido com-
pletamente de escuro.

O peón moitas veces 
minimiza ou ignora o ris-
co que corre e fai correr a 
outros. Tamén eles teñen 
as súas obrigas. Deben 
cumprir cunha serie de 
normas cando camiñan 
por unha vía pública sen 
beiravías. O Regulamento 
Xeral de Circulación fai re-
ferencia á visibilidade dos 
peóns no artículo 123. Nel 
indícase claramente que 
o peón que camiña, tan-
to pola calzada como pola 
beiravía, pola noite ou en 
condicións meteorolóxi-
cas que diminúan a visibi-
lidade deberá ir provisto 
dun elemento luminoso 
ou autorreflector homo-
logado visible a unha dis-
tancia de 150 metros.

Camiñar pola esquer-
da tamén é imprescindi-
ble, pois desta forma ve-
remos os vehículos que se 
achegan e teremos tem-
po a reaccionar se fose ne-
cesario.

A matería pendente 
dos peóns e circular co-
rrectamente. Unha vez 
máis a educación e a for-
mación serán importantí-
simas para mellorar a se-
guridade viaria. A Garda 
Civil de Tráfico acaba de 
dar un gran paso.

A ignorancia e o 
descoñecemento fannos 

máis vulnerables na estrada

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES
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T 981 807 027 • M 696 936 272
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T R I A L
Gran variedad en Desayunos
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Teléfono 981 593 636

Cafetería

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

Bocadillos
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que más te gusta!

981 94 11 86
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Froito do aprendido polo 
equipo de MotoGP e dos 
equipos oficiais Suzuki nas ca-
tegorías de Superbikes e Su-
persport, chega a última xera-
ción da Suzuki: a GSX-R1000. 
O novo modelo aparece en 
escena con melloras como o 
sistema de escape de titania 
4-2-1, uns pistóns redeseña-
dos, unha aceleración máis 
rápida de motor, unha mei-
rande eficiencia de combus-
tible, mellor resposta do ace-
lerador, así como unha nova 
suspensión, chasis e freos que 
contribúen a un maior rende-
mento e a unha redución do 
seu peso (en 2 kg). 

A GSX-R1000 contará con 
novas cores, un deseño dife-
rente e novos elementos: ins-
trumentación modificada, 
pinzas en cor negra, decora-

ción variada para as lamias, 
ancoraxes de suspensión re-
novados, manexabilidade su-
perior e aumento na resposta 
de freada.

De falarmos do motor da 
máquina, cómpre dicir que é 
derivado da análise de varias 
técnicas de MotoGP, permitin-
do un maior desenvolvemen-
to de pistóns (agora un 11% 
máis lixeiros), a isto hai que 
engadirlle o uso de levas máis 
finas reducindo o peso en 2,5 
g/leva. Dicir que o ratio de 
compresión tamén aumen-
tou (de 12.8:1 a 12.9:1) e que 
esta Suzuki posúe -xunto ás 
pinzas Brembo Monoblock- 
unhas melloras do chasis que 
fan que a o seu uso sexa máis 
doado e as vantaxes superio-
res grazas á redución do peso 
no eixo da roda dianteira.

Corría o ano 1981 e Fiat 
Profesional lanzaba ao mer-
cado un novo modelo, o Du-
cato. Arestora, a casa italia-
na disponse a retomar esa 
idea dándolle unha viraxe ao 
Ducato para presentalo de 
novo con moitas novidades.

Indo por partes, este Fiat 
chega con catro propulso-
res da 2ª xeración Multijet 
cun sistema de alimenta-
ción favorecido por inxecto-
res máis veloces, respectan-
do todos eles a norma de 
emisións Euro 5, aumentan-
do en potencia e reducindo 
o consumo de combustible 
e emisións. Así, as motoriza-
cións para o Ducato son: un 
2.0 litros de 115 cv; un 2.3 li-
tros con turbocompresor de 
xeometría fixa de 130 cv ou 
148 cv; un 3.0 litros con tur-

bocompresor de xeometría 
variable e 177 cv e un 140 
Natural Power movido por 
gas natural con 136 cv.

En canto ao equipamen-
to, o estreado Ducato virá 
con tres faces a elixir: a Base 
(con elementos cromados); 
a Techno (elementos plásti-
cos con efecto cromado) e a 
Wood (elementos en madei-
ra). Outros extras que cómpre 
apuntar son a achega do Trac-
tion+ (sistema de control de 
tracción) ou o eco:Drive Pro-
fessional (mecanismo de afo-
rro de combustible). 

Os prezos do Fiat Duca-
to van desde os 18.352 euros 
(versión Chasis Cabina 30 
Curto 2.0 Multijet 115 Euro 
5) até os 22.747 euros (ver-
sión Panorama 30 Curto 2.3 
Multijet 130 Euro 5).

Á pregunta de se somos e 
estamos conscientes ao 100% 
no intre de conducir un vehí-
culo quixo responder Attitu-
des, o Programa de Respon-
sabilidade Social Corporativa 
(RSC) de Audi, unha platafor-
ma que nacía no ano 2000 coa 
vontade de facer reflexionar 
aos colectivos con inquietu-
des sociais no eido da educa-
ción e a seguridade viaria.  

Desta volta Attitudes fixo 
fronte ao tema da condución 
subconsciente e da súa in-

fluencia na seguridade via-
ria, isto é: o feito de condu-
cir sen conciencia plena, un 
problema que adoita xurdir 
a partir dos 3 anos de expe-
riencia ao volante. Tras dis-
to agóchanse varias conse-
cuencias como a reacción 
con demora ou as impruden-
cias (pasarse un semáforo en 
vermello, saltarse un stop, 
usar o móbil, etc).

As conclusións tiradas do 
estudo “A influencia da condu-
ción subconsciente na seguri-

dade viaria” levadas a cabo por 
Attitudes e a Universidade Au-
tónoma de Barcelona son que 
o 75% dos condutores espa-
ñois teñen conducido de xei-
to subconsciente nalgún in-
tre, mentres que o restante  
25% afirmou facelo decote. 
Os dous elementos que máis 
repercuten á hora de condu-
cir de maneira subconsciente 
son os traxectos habituais e a 
frecuencia de condución.

Por último, se botamos 
unha ollada ao apartado 
de lugares máis afectados 
por este problema, Madrid 
é a comunidade autónoma 
onde se rexistra a meirande 
frecuencia desta condución 
subconsciente, seguida por 
Euskadi e Murcia. As comu-
nidades con menor número 
de condutores subconscien-
tes son Galciza, Estremadura 
e Aragón.

BreVeS

❱❱ os clientes que leven a cabo unha 
operación de substitución de pneu-
máticos das marcas Michelin, Go-
odyear, Dunlop, bridgestone ou 
Continental, nun dos Servizos Ofi-
ciais Citroën adheridos, ata o 10 de 
decembro deste ano, entrarán no 
sorteo dun C4 HDI 110 cv. A promo-
ción inclúe un desconto do 70 % na 
segunda unidade por cada xogo de 
pneumáticos substituídos.

❱❱ Skoda introduciu un novo motor diésel 
de 2.0 litros TDI, na gama do seu mo-
delo Yeti, cunha potencia máxima de 
140 cabalos con tracción dianteira e 
o sistema Start-Stop. Esta nova me-
cánica está asociada a unha caixa de 
cambios manual de seis velocidades.

❱❱ as asociacións do sector da automoción 
en España consideran que o novo 
sistema de etiquetaxe dos coches 
en función das súas emisións con-
taminantes supón “criminalizar 
aínda máis” ao automóbil e avogan 
por un plan de renovación do par-
que para reducir a contaminación.

E ti, conduces ou déixaste ir?

Chega o Fiat Ducato reformado

Suzuki 
GSX-R1000,  

lista para
competir!
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Chega o Fiat Ducato reformado

O Salón do Automóbil 
de Frankfurt acolleu a pre-
sentación dunha reducida 
e exclusiva serie especial de 
Audi. Falamos dunha ache-
ga específica do seu mo-
delo A8 L W12, edición es-
pecial dirixida a un selecto 
elenco de clientes e que se-
gundo informou a casa ale-
má, chegará ao mercado 
baixo a xa estreada etique-

ta Audi exclusive concept. Os 
elementos que fan esta edi-
ción limitada algo único se-
mellan múltiples e variados. 
Para comezar, inclúese un 
sorprendente acabado inte-
rior, con tapicería de pel da 
marca italiana Poltrona Frau, 
unha das de meirande pres-
tixio do sector a nivel mun-
dial, acabado que se com-
plementa cun bo número 

de elementos (respaldos 
dos asentos, panel frontal 
do posto de condución, pa-
neis das portas, unidades de 
control traseiras) en madei-
ra natural de freixo e oliveira. 
Do A8 L W12, edición limita-
da, vaise fabricar só unha se-
rie limitada de 50 unidades, 
cada unha das cales incor-
porará unha placa na que se 
amosará o correspondente 

número de orde na serie es-
pecia. Esta estratexia segue 
o ronsel deixado polo Q7, o 
primeiro modelo de toda a 
gama que conta cunha ver-
sión desenvolvida baixo a 
devandita etiqueta exclusi-
ve. Segundo avanzou a casa 
alemá en Frankfurt, esta liña 
exclusiva de produción com-
plementarase de contado 
con novos modelos.

7Novas << Sprint Motor

Audi A8 L W12 edición limitada
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Un estudo realizado de 
xeito anual en EE.UU. por 
unha organización inde-
pendente de consumidores 
-Consumer Reports’ 2011 An-
nual Car Reliability Survey- 
valora as respostas de máis 
de 1,3 millóns de propieta-
rios de vehículos en EE.UU. 
amais de subscritores da re-

vista Consumer Reports no 
referente dando como resul-
tado a opinión dos mesmos 
en canto a vehículos fabrica-
dos entre o ano 2002 e 2011.

Pois ben, o dito ensaio 
xa tirou as súas conclusións 
e a marca que saíu gañando 
-desde o punto de vista dos 
enquisados- foi Lexus, a casa 

de luxo creada por Toyota en 
1989. Asemade, cómpre di-
cir que Lexus ascendeu 7 po-
sicións acadando a segunda 
posición xeral e ocupando 
de maneira definitiva o pri-
meiro posto dentro das mar-
cas premium.

Logo de saberse o re-
sultado, tamén se desvelou 

que a marca debe agrade-
cer o éxito ao novo Lexus 
CT 200h, premiado co pri-
meiro posto en canto a fia-
bilidade. Amais disto, Lexus 
tamén recibiu os parabéns 
grazas á calidade posta nos 
seus vehículos e centrada 
na súa tecnoloxía Lexus Hy-
brid Drive.

Lexus: o luxo escollido
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Chevrolet quere aten-
der, con toda a súa maqui-
naria de innovación, á cre-
cente demanda existente 
no mercado dun medio de 
transporte que sexa segu-
ro, persoal e que, ademais, 
sexa ecolóxico e sustentá-
bel. Desta arela xorde, pre-
cisamente, o prototipo da 
nova xeración do vehícu-
lo de concepto EN-V, un 
modelo en desenvolve-
mento que segundo fai sa-
ber a firma norteamerica-
na participará en breve en 
programas de demostra-
ción en grandes cidades 
de todo o mundo co fin de 
avaliar a súa adaptación a 
contornos físicos reais. Es-

tes vehículos futuros (e fu-
turistas) da estratexia EN-V 
serven tamén como com-
plemento a unha das gran-
des celebracións de Che-
vrolet e, por extensión, de 
toda a historia do automó-
bil: os cen anos de vida da 
marca de Detroit, que se 
conmemoraron este 3 de 
novembro.

A nova xeración de ve-
hículos limpos e innova-
dores constitúe a posta ao 
día definitiva da marca. O 
que se pretende é aten-
der á crecente demanda 
de transporte limpo nas ci-
dades, agora que xa case a 
metade da poboación do 
mundo vive nelas. Respec-

to ao vehículo en si mes-
mo, dicir que o EN-V (acró-
nimo en inglés de vehículo 
eléctrico enchufable), é un 
coche bipraza, urbano, que 
non contamina e que evita 
a meirande cantidade dos 
problemas de tráfico das 
cidades. Asemade, inclúe 
recursos para adaptarse ás 
condicións climáticas e de 
estrada, un avanzado sis-
tema de propulsión elec-
trónica (baterías de ións 
de litio) e autonomía na 
condución (pódese con-
ducir manualmente ou sen 
intervención do condutor 
grazas á comunicación vía 
satélite e con outros vehí-
culos con GPS).

Kia Motors Corporation 
anuncia a construción do 

que será o seu terceiro cen-
tro de fabricación en China 

co gallo de responder á de-
manda local. 

A marca surcoreana 
quere producir nesta nova 
factoría unhas 300.000 uni-
dades anuais, facendo me-
drar a súa capacidade de 
produción das 430.000 uni-
dades actuais (das dúas fá-
bricas existentes) até un 
total de 730.000 unidades 
anuais coa axuda desta 
nova planta.  

O novo centro Kia ato-
parase a só cinco quiló-
metros da segunda fac-

toría que a marca posúe 
na provincia de Jiangsu, 
e terá unha extensión de 
1.500.000 de metros cadra-
dos. O achegamento des-
tes dous centros Kia fará 
posíbel que se empregue 
a infraestrutura xa existen-
te para crear unha ligazón 
entre ámbolos dous luga-
res de traballo. O comezo 
da obra será a finais do ano 
que vén, estando o rema-
te previsto para a segunda 
metade de 2014.

Terceira fábrica Kia en China

Chevrolet levará 
ás cidades o seu 

novo coche limpo
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Citroën irrompe cun 
novo lanzamento: o DS5, 
unha achega premium di-
rixida aos usuarios que des-
exen romper cos límites es-
tablecidos no mercado para 
os modelos de alta gama, en 
deseño e feitura e tamén en 
características técnicas e mo-
torización. A isto responde o 

que, en palabras da casa, é o 
primeiro motor híbrido dié-
sel do mundo, un dos ele-
mentos estrela do modelo, 
que tamén salienta por un 
posto de condución inspira-
do no eido da aeronáutica e 
unha liña externa que rom-
pe cunha boa parte dos con-
vencionalismos de deseño 

para este tipo de coches. Isto 
lógrase coa combinación 
de múltiples elementos: por 
unha banda a influencia do 
prototipo C-Sportlounge e, 
pola outra, as liñas das ber-
linas de luxo, monovolumes 
e cupés deportivos. Cunha 
lonxitude de 4,52 metros (25 
cm menos có Citroën C5 ber-

lina), unha anchura de 1,85 e 
unha altura de 1,51, presen-
ta unha carrozaría compac-
ta e manexábel. Incorpora, 
amais, o máis avanzado da 
tecnoloxía de Citroën, como 
o control de tracción inte-
lixente, a nova xeración de 
alerta do cambio involunta-
rio de carril, as luces de ca-
rreira automáticas ou a cá-
mara de marcha atrás. Como 
dixemos, será o primeiro da 
marca dotada con tecno-
loxía full hibryd diésel Hy-
brid4, que combina presta-
cións de 200 cv e catro rodas 
motrices con emprego de 
tecnoloxía urbana eléctrica. 
O Citroën DS5 chegará a Es-
paña durante o primeiro tri-
mestre do ano vindeiro.

9Novas << Sprint Motor

Semella que o futuro do 
automóbil apunta directa-
mente cara a mobilidade 
eléctrica e isto sábeno ben 
Iberdrola e Mitsubishi, que 
veñen de asinar un acordo de 
colaboración para promover 
a dita mobilidade sostíbel. 
Grazas a esta unión, as dúas 
empresas apoiaranse de ma-
neira mutua, comprometén-
dose Iberdrola a recomendar 
aos seus clientes a escolla de 
vehículos eléctricos Mitsubis-
hi e adquirindo tamén vehí-
culos para a propia empresa 
e, pola súa banda, o fabrican-

te de coches fará o mesmo 
coa solución de Mobilida-
de Verde Iberdrola, tendo en 
conta asemade as solucións 
de recarga para a súa rede es-
pañola de concesionarios e 
oficinas.

O acordo, cunha vixencia 
anual prorrogábel, establece 
unha colaboración que con-
siste na recomendación cru-
zada dos produtos e servizos 
que, arredor da mobilidade 
eléctrica, achegan arestora as 
ditas empresas. 

Deste xeito, Iberdro-
la promete aconsellar aos 

seus clientes a escolla de 
vehículos Mitsubishi e a 
marca nipona orientará 
aos seus cara a iniciativa 
Mobilidade Verde Iberdro-
la, unha solución comer-

cial que reunirá ao vehícu-
lo eléctrico, á instalación 
dos puntos de recarga, ao 
financiamento e ao sub-
ministro de Enerxía Verde, 
100% renovábel.

Iberdrola e Mitsubishi: a 
unión fai a... mobilidade

Citroën DS5: o  
premium que  

marca un antes 
e un despois
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Hai catro anos Volkswa-
gen presentaba ao seu CC 
como o primeiro cupé de ca-
tro portas e para catro per-
soas situado no segmento en-
tre os 30.000 e 40.000 euros. A 
día de hoxe, a marca xermana 
anuncia a estrea a nivel mun-
dial do novo CC, será no Salón 
do Automóbil de Los Ángeles 
este mes.

Namentres, imos ache-
gando datos sobre esta ver-
sión renovada do deportivo 
CC que entra de xeito defini-

tivo no segmento de luxo. O 
equipamento de serie inclúe: 
faros dianteiros bi-xenón, lu-
ces estáticas de curva, de-
tector de fatiga, sistema de 
radio-CD RCD 310, repousa-
cabezas de seguridade con 
axuste lonxitudinal adicio-
nal nos asentos dianteiros... 
O CC contará coa axuda de 
diversos sistemas de asis-

tencia: Side Assist Plus con 
Lane Assist inserido, Dyna-
mic Light Assist, mecanismo 
de detección por cámara de 
sinais de tráfico, asentos cli-
matizados con función ma-
saxe, etc. 

O motor. O CC contará con 
propulsores gasolina e diésel: 
os primeiros teñen a función 
de rexeneración da batería e 

terán unha potencia de 160, 
210 e 300 cv; pola súa ban-
da, os diésel virán co sistema 
Start/Stop e co modo rexe-
neración da batería, estes TDI 
achegarán 140 e 170 cv.

O Volkswagen CC apa-
recerá primeiro no mercado 
xermano (febreiro 2012), para 
chegar logo a Europa, Améri-
ca, Rusia e China.

Volkswagen 
CC, subindo 
de categoría

En 1997 nacía a EuroNCAP 
(Programa Europeo de Avalia-
ción de Automóbiles Novos), 
un programa de segurida-
de para automóbiles apoia-
do por varios gobernos euro-
peos, diversos fabricantes de 
sona e organizacións relacio-
nadas co eido do motor a ni-
vel internacional.

Así, a EuroNCAP deste 
ano xa amosou os seus resul-
tados outorgándolle cinco 
estrelas -a máxima nota- ao 
Q3 de Audi, que se fixo cun 
total de 34 puntos, o que se 
traduce nunha puntuación 
de 94 sobre 100.

Emporiso, o novo SUV 
compacto da marca xermana 
salientou pola atención pos-
ta á seguridade pasiva que 
achega tanto para os adul-
tos coma para os máis cati-
vos, para iso púxose a proba 
o funcionamento dos siste-
mas de retención e a respos-
ta da estrutura do vehículo 
perante unha colisión fron-
tal ou ben un impacto late-
ral. Engadir que a EuroNCAP 
tamén subliña a importancia 

da dotación de serie de me-
canismos de seguridade (avi-
so de esquecemento do cin-
to, control de estabilidade, 
limitador de velocidade...).

A xeito de resumo, dicir 
que o Audi Q3 recolleu as 5 
estrelas da EuroNCAP pola 
súa excelente protección in-
fantil, polo frontal deseñado 
para máxima seguridade no 
caso de atropelo e polo bo 
resultado obtido nas probas 
de choque.

❱❱ o novo Golf cabrio amplía a súa oferta 
comercial coa inclusión de dous novos 
motores, un de gasolina e outro de 
gasóleo. En concreto un 1.4 TSI de 122 
cabalos e un 2.0 TDI de 140 cv blue-
motion Technology. Os dous cuns ni-
veis de consumos e emisións baixos.

❱❱ os vehículos con motores diésel son os 
que se verán máis afectados as me-
didas incluídas no Plan nacional de 
Mellora da Calidade do Aire, que 
contempla accións orientadas a re-
ducir a contaminación nas cidades, 
como pode ser a restrición de entra-
da ao centro urbano aos vehículos con 
maiores emisións contaminantes.

❱❱ os novos modelos de opel volveron a 
obter a máxima nota por parte da 
organización independente de con-
sumidores EuronCAP. Os expertos 
en probas de choque outorgaron 
as cinco estrelas en termos de se-
guridade e prevención de acciden-
tes para o Opel Astra GTC e o Zafi-
ra Tourer.

❱❱ euskadi dispón actualmente dun 
centenar de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, segundo os 
datos da sociedade IbIL, participa-
da por repsol e o Goberno vasco 
a través do Ente Vasco da Enerxía, 
que dá servizo a 35 vehículos e su-
mará outros 25 en breve. A entida-
de prevé pechar o 2011 con 80 ve-
hículos eléctricos máis no parque 
móbil vasco.

❱❱ os enxeñeiros e deseñadores da firma 
automobilística Ford analizaron da-
tos corporais das persoas en tres di-
mensións para o desenvolvemento 
do novo Focus, o que permitiu que 
o deseño do coche posibilite que o 
97,5% da poboación mundial poi-
da conducilo de forma “cómoda”.

BreVeS

A marca Continental está 
a presentar a súa nova instru-
mentación para motocicletas, 
unha achega que se subminis-
tra baixo a marca VDO e que se 
nutre directamente da expe-
riencia das compañía en equi-
pamento de camións, furgo-
netas, autobuses e vehículos 
especiais. A listaxe de elemen-
tos que presenta Continental 
inclúe indicadores individuais, 
grupos modulares e cabinas 
dixitais cen por cento integra-
das, todo disposto para ser 
aplicado en todo tipo de vehí-
culos de dúas rodas: dende ci-
clomotores a motocicletas de 

luxo. Con isto, informa Conti-
nental, a empresa asegura que 
a máis moderna tecnoloxía en 
desenvolvemento, produción, 
software, capacidades de per-
cepción e garantía de calidade 
que se aplica no ámbito dos 
vehículos comerciais, estea xa, 
de contado, ao servizo do mer-
cado das motocicletas. Segun-
do engade Continental, o pa-
nel de instrumentos de VDO 
tamén ofrece excelente cali-
dade e alta durabilidade baixo 
as peores condicións, elemen-
tos que veñen garantidos pola 
traxectoria da empresa na fa-
bricación de equipamentos 

para barcos e escavadoras, ve-
hículos sometidos en ocasións 
a duras condicións meteo-
rolóxicas e de traballo diario. 
A maiores, o desenvolvedo-
res de VDO tamén son espe-
cialistas en lexibilidade e pro-
tección UV, polo que os datos 
que se xeran están presenta-
dos do xeito máis claro posible 
e baixo calquera circunstancia.

Instrumentación de primeira para motocicletas
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Audi Q3, 
seguridade 
5 estrelas
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De falarmos de todote-
rreos, unha das marca de 
máis sona é Nissan. Desta 
volta, a marca xaponesa vén 
de pór ao día dous dos seus 
modelos de tracción integral 
con máis éxito: o Pathfinder 
e o Navara. Neste espazo 
centrarémonos no Navara.

O Navara 2010 vén de 
experimentar cambios en-
tre os que salientan: o novo 
motor diésel V6 de 3 litros, 
unha posta a punto do sen-
lleiro propulsor 2.5 l diésel 
dCi, un aumento no nivel de 
seguridade activa e pasiva 
(Control Electrónico de Es-

tabilidade-ESP, limitador de 
velocidade, equipo de son 
premium Bose, cámara de 
visión traseira), deseño ex-
terior renovado (novo capó, 
grella, faros, lamias de aliaxe 
de 18”, novas cores) e tamén 
a calidade do interior se viu 
mellorada (tapizaría, croma-

dos, equipo multimedia Nis-
san Connect Premium con 
pantalla táctil de alta resolu-
ción).

Cómpre engadir que o 
Nissan Navara conta con di-
ferentes versións, tendo ca-
dansúa versión unha listaxe 
interminable de modifica-
cións e extras. A xeito de re-
sumo, a gama Navara con-
ta con estas versións e estes 
cambios: a XE (cun motor 
2.5 dCi mellorado, novo des-
eño frontal, paneis de por-
tas, cambios nos mandos...); 
a SE (novas tapizarías, instru-
mentación renovada...), LE e 
LE V6 (con ESP, limitador de 
velocidade, asentos diantei-
ros con calefacción...). Amais 
destes novos elementos, as 
versións do Navara achegan 
a posibilidade de aumentar 
o equipamento con máis op-
cións.

Subaru vén de darlle 
unha viraxe ao seu mode-
lo Forester, máis polo miú-
do, ao Forester asociado ao 
motor Boxer Diésel. Os cam-
bios incluídos neste novo 
Forester abranguen ás emi-
sións de CO2 que baixan de 
167 g/km a 158 g/km supo-
ñendo isto unha rebaixa do 
5% no Imposto de Matri-
culación. Asemade, tamén 
os consumos do propulsor 
Boxer Diésel baixan 0,3 l/100 
km, pasando de 6,3 l/100 km 
a 6,0 l/100 km.

Emporiso, as variacións 
que a marca nipona impuxo 
sobre o Forester non só 
atinxen á motorización, pois 
o deseño tamén mellorou 
grazas á: nova grella frontal, 
cristais traseiros tintados, es-
capes cromados, espellos 
retrovisores con luz intermi-

tente inserida. Dicir que es-
tes elementos van parellos 
ás versións Sport Plus e Exe-
cutive, este último acaba-
do engade -a maiores- faros 
xenon, teito solar, asentos 
de coiro e axuste eléctri-
co do asento do condutor. 
A versión Sport Plus ache-
ga como extra, lamias de 17 
polgadas, climatizador dual, 
barras de teito, novo cadro 
de reloxos e navegador.

Os prezos do Subaru Fo-
rester Boxer Diésel van des-
de os 26.150 euros do Sport, 
aos 27.250 euros do Sport 
Plus, pasando polos 30.750 
euros do Executive.

Sinalar que os devandi-
tos modelos xa están nos 
concesionarios e todos eles 
se atopan asociados á cam-
paña de 1.500 euros do Fo-
rester Boxer Diésel.

Fiat Professional aumen-
ta a saga dos Doblò cunha 
nova versión, a Work Up. 

O novo Doblò virá cun-
ha caixa aberta de alumi-
nio e dúas motorizacións 
Multijet II a elixir: unha de 
1.248 cc Euro 5 cunha po-
tencia de 90 cv, un consu-
mo reducido de 5,1 l/100 
km e unhas emisións de 
CO2 de 133 g/km; a segun-
da opción de propulsor é 
un 1.598 cc Euro 5, de 105 
cv, cun consumo de 5,7 
l/100 km e unhas emisións 
de CO2 de 150 g/km.

Segundo a opinión da 
propia marca italiana, o 
máis salientable deste Do-
blò Work Up é a súa capa-
cidade de carga -de 1.000 
kg- unha das maiores do 
seu segmento e todo gra-
zas á suspensión trasei-
ra Bi-link que, axudada 
por un sis-
t e m a 
m o -
dular, 
permite 
calibrala 
s e g u n d o 
as necesida-
des.

Engadir que o dito 
compartimento de carga 
achega unha morea de po-
sibilidades de cara aos pro-
fesionais, pois conta cun-
ha superficie de 4 m², unha 
lonxitude de 2.300 mm e 
un ancho de 1.860 mm. 
Cómpre dicir que o Work 
Up conserva o equipamen-
to da familia Doblò: ABS, 
repartidor de freada EBD, 
airbags frontais, control de 
estabilidade ESP, sistema 
de prendido en pendente 
(Hill Holder), control de ve-
locidade de cruceiro, clima-
tizador, dispositivo mans li-
bres con Blue&Me e toma 
USB.

O prezo do Fiat Doblò 
Work Up é de 16.379 euros 
para o motor 1.3 e de 17.558 
euros para o 1.6.
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Nissan Navara, o éxito do todoterreo 

Doblò Work Up, 
profesional e urbano

Máis versións para o 
Subaru Forester
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Renault aposta pola arte e 
converte ao seu modelo Twi-
zy nunha especie de musa 
inspiradora da programación 
cultural de Matadero Madrid, 
centro de creación contem-
poránea da capital españo-
la.  Vinte mozos do arquivo 
de Creadores de Matadero 
Madrid serán os encargados 
de reflectir a súa visión artís-
tica e de traducila con feitu-
ra de Twizy, isto é, a xeito de 
maqueta do dito vehículo e a 
unha escala 1:1. O traballo re-
sultante destes novos artistas 
procedentes de todo o mun-

do poderase ver do 18 ao 20 
de novembro na Nave 16 de 
Matadero Madrid, engadir 
que o resultado final expora-
se ao longo dos días 25, 26 e 
27 de novembro.

Cómpre dicir que esta 
senlleira exposición leva 
por nome “Twizy Parade” 
e inaugurarase o día 24 de 
novembro cunha festa no 
centro Matadero. A meta 
desta aposta é achegar ao 
público a obra destes artis-
tas e para iso -do 1 ao 15 de 
decembro- estes Twizy dis-
tribuiranse por varios luga-

res emblemáticos de Ma-
drid: o Paseo de Recoletos, 
o Mercado de San Miguel, 
Chueca ou o Mercado 
de Fuencarral.

Por último, su-
bliñar que o Ren-
ault Twizy tamén 
será o vehículo 
oficial de “El Ran-
chito”, un 
proxecto de 
c r e a c i ó n , 
experimen-
tación e in-
novación 
alentado 

por Matadero Madrid no que 
tamén participarán artistas 
de todo o mundo.

Volkswagen vén de pre-
sentar a primeira adapta-
ción ao formato ambulancia 
da nova xeración de Crafter. 
O acto, celebrado perante os 
profesionais reunidos na Con-
vención da Asociación de Em-
presas de Ambulancias cele-
brada en Castelló, serviu entre 
outras cousas para pór de ma-
nifesto as características que 
Volkswagen considera esen-
ciais da súa nova achega: ver-
satilidade, fortaleza e máis o 
gran aproveitamento do es-

pazo interior posto en xogo, 
cousa esta última que reper-
cute de xeito positivo nunha 
idónea distribución do equi-
pamento de asistencia preci-
so, tanto por anchura coma 
por altura. Características que 
para a casa alemá sitúan ao 
novo Crafter como un vehícu-
lo moi axeitado para a aten-
ción médica. O novo Crafter, 
que chegou ao mercado es-
pañol en xuño, inclúe novos 
motores TDI 2.0 con inxección 
directa Common-Rail, máis 

eficaces en consumo e emi-
sións, prestacións que aínda 
son máis salientábeis na ver-
sión BlueMotion, en boa me-
dida grazas a sistemas como 
o de recuperación de enerxía 
de freado (Start & Stop). A Con-
vención celebrada en Castelló, 
marco no que se presentou o 

Crafter ambulancia, reuniu na 
cidade levantina aos profesio-
nais da asistencia médica para 
dar conta das principais novi-
dades no sector do transporte 
sanitario, novas ideas e produ-
tos, sendo o novo Crafter unha 
das estrelas indiscutíbeis do 
evento.

Twizy: coche ou peza de arte?

O novo Crafter amosa o seu 
potencial como ambulancia

Chevrolet segue a apun-
tarse importantes puntos en 
materia de seguridade. Se-
gundo informa, o novo se-
dán Aveo e o SUV Captiva 
veñen de recibir a máxima 
valoración de cinco estre-
las do Programa Europeo de 
Avaliación de Automóbiles 
Novos, EuroNCAP. Deste xei-
to, os dous modelos únen-
se ao Chevrolet Cruze, o Or-
lando e o Aveo cinco portas, 
que xa foron obxecto das 
mesmas valoracións.

O Aveo cinco portas, por 
certo, obtivo 85 de 100 pun-
tos posíbeis, o que fixo que 

se situara entre os mellores 
da súa categoría. O Captiva 
inclúe entre outras cousas: 
asistente de prendido en 
pendente, control electróni-
co de seguridade (ESC), freos 
con antibloqueo (ABS) con 
freos asistidos e sistema de 
control en descenso, entre 
outras cousas. Amais, ten de 
serie airbags dianteiros, late-
rais e de cortina, cintos de se-

guridade con pretensores e 
traseiros con tripla ancoraxe. 
A maiores, garante a máxi-
ma protección dos viaxeiros 
máis pequenos co sistema 
de retención de cadeiras in-
fantís Isofix nos asentos ex-
teriores da segunda fileira. 
Polo que atinxe ao Aveo, di-
cir que achega seis airbags 
de serie conectados a un sis-
tema modular de sensores e 

diagnóstico montado na liña 
central do coche. Tamén in-
clúe sistema de fixación de 
cadeiras para nenos, control 
electrónico de estabilidade 
e tracción, freos antibloqueo 
de catro canles con asisten-
te de freada de emerxencia 
e distribución electrónica de 
forza de freada (EBD), entre 
outros moitos equipamen-
tos innovadores.

Chevrolet 
suma novos 
sobresaíntes 
en seguridade
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Con 5 metros de longo, 
1,5 de altura e 1,9 de anchu-
ra e unha batalla de 3 me-
tros, o Thema nace sobre a 
base do novo Chrysler 300, 
á súa vez realizado sobre a 
plataforma de tracción tra-
seira LX do Grupo Chrysler, 
e como o seu antecesor de 
1984 está listo para enfren-
tarse ao segmento de mer-
cado máis difícil e prestixio-
so coa ambición de ofrecer 
unha auténtica alternativa. 
Para lograr ese obxectivo, 
ademais dun estilo cunha 
forte personalidade, o novo 
vehículo dispón dun habitá-
culo que é un auténtico sa-
lón.

O Thema inaugura un 
novo capítulo na historia 

lendaria das grandes berli-
nas Lancia. O buque insignia 
da marca propón dúas mo-
torizacións de seis cilindros, 
ambas con transmisión au-

tomática e tracción traseira: 
o potente motor de gasoli-
na V6 Pentastar de 3,6 litros 
e 286 cv, combinado cun in-
novador cambio automáti-

co ZF de 8 velocidades, e un 
turbodiésel V6 de 3 litros de 
última xeración con dous ni-
veis de potencia, 190 e 239 
cabalos respectivamente.

Lancia Thema
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Logo de amosar a cara 
do novo Opel Combo no pa-
sado Salón de Frankfurt, a 
marca presentou a versión 
Cargo no salón do automó-
bil suízo, celebrado este mes 
en Berna.

O Combo Cargo terá di-
versas versións a elixir con 
dúas distancias entre eixos 
diferentes, dúas alturas de 
teito, versión furgón ou sen 
acristalamento, portas asi-
métricas traseiras ou portón 
traseiro, unha ou dúas por-
tas corredeiras nos laterais 
ou mesmo unha apertura na 
parte traseira do teito para 
levar obxectos longos.

Con todo, a esencia prin-
cipal deste Combo é a de ser 
un vehículo comercial ou de 
transporte de mercadorías, 
cumprindo coas normas bá-

sicas desta modalidade de 
automóbiles: un volume de 
carga de arredor de 3,8 e 4,6 
metros cúbicos, podendo le-
var unha carga máxima de 
até unha tonelada.  

En canto aos motores, 
este Combo posuirá dous 
propulsores diésel, un ga-
solina e unha versión de gas 
natural comprimido (CNG) 
cunhas potencias de 90 a 
120 cv. Dicir que, segundo a 
motorización, o Combo terá 
unha caixa de cambio ma-
nual de 5 ou 6 velocidades.

O fabricante surcorea-
no Kia Motors Corpora-
tion mostrou as primei-
ras imaxes oficiais do seu 
novo vehículo compacto 
Kia Ray, que se venderá 
exclusivamente no mer-
cado coreano.

O urbano Ray, que 
provén da palabra anglo-
saxona “raio 
de luz”, 
ofrece 
a o s 

consumidores un motor 
económico e un interior 
espazoso de gran versa-
tilidade, e un chamativo 
deseño exterior con for-
ma de caixa.

A marca non ten pre-
visto, polo de agora, co-
mercializar este vehículo 
en Europa.

Kia Ray Combo Cargo, o máis 
traballador de Opel
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■ XAbIEr VILArIñO | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos

Flexibilidade e espazo,
a máxima de opel

Do mesmo xeito que 
acontecía coas xeracións 
anteriores do Zafira, a nova 
aposta de Opel persegue a 
máxima flexibilidade sen ne-
cesidade de quitar os asen-
tos, isto acádase co concepto 

de asentos Flex7. A terceira 
fileira de asentos pode en-
cartarse por completo e ago-
charse no chan, a segunda fi-
leira cambia totalmente: non 
hai asento corrido, hai tres 
asentos individuais e sepa-
rados que se poden dobrar 
. Engadir que os ocupantes 
da segunda fileira se poden 
beneficiar dun sistema de 
asentos (opcional) “Lounge 
Seating”, que achega o es-

pazo e a comodidade dun 
sedán de clase alta. Cómpre 
dicir que o espazo do habi-
táculo conta con 710 l de vo-
lume de carga (cinco prazas) 
e cos asentos dobrados é de 
1.860 l; amais disto, este Za-
fira posúe até trinta ocos nos 
que gardar obxectos (tamén 
unha consola multifuncional 
FlexRail) e un sistema para 
levar até catro bicis (FlexFix).

motores
O Zafira Tourer chegará 

con tres versións do propul-
sor turbo diésel common-rail 
2.0 CDTI con potencias de 
110, 130 e 160 cv. A vertente 
gasolina terá dous motores 
un 1.4 turbo de 120 ou 140 
cv. Dicir que a caixa de cam-
bios automática de 6 veloci-
dades irá asociada á motori-
zación 1.4 turbo de 140 cv e 
á 2.0 CDTI de 165 cv, ámbo-
los dous motores virán equi-
pados coa nova tecnoloxía 
Start/Stop de Opel. Cómpre 
informar que o Zafira Tourer 
ofertará unha versión eco-
FLEX co propulsor turbo dié-
sel common-rail 2.0 CDTI 
de 130 cv e unhas eficien-
tes versións respectuosas co 
medio ambiente propulsa-

das por Gas Natural Compri-
mido (CNG) e por Gas Licua-
do do Petróleo (GLP), estas 
últimas só chegarán a algúns 
países europeos. 

Seguridade = 
Sistemas de asistencia 

A seguridade neste Opel 
Zafira Tourer está garantida 
grazas aos numerosos siste-
mas de asistencia ao condu-
tor que posúe, amais da im-
portante axuda que supón 
contar coa segunda xeración 
do sistema de cámara fron-
tal Open Eye e do radar op-
cional. 

Citamos algúns dos sis-
temas de asistencia cos que 
conta o Zafira Tourer: Indi-
cador de Distancia de Se-
guridade, Alerta de Colisión 
Frontal, Control de Cruceiro 
Adaptativo con radar (por 
1ª vez nun monovolume 
compacto), Sistema de Ilu-
minación Avanzada AFL+, 
Regulación Intelixente da 
Iluminación (ILR), Sistema de 
Recoñecemento de Sinais, 
Sistema de Alerta do Ángu-
lo Morto (SBSA), Asistente 
Avanzado de Aparcamento 
(APA), Cámara de Visión Tra-
seira... 

Opel converte ao Insignia nun monovolume 
deportivo, o resultado é sinónimo de tecnoloxía, 

calidade, seguridade e flexibilidade e chega 
baixo o nome de Zafira Tourer.

Dende as páxinas de Sprint Motor damos conta 
do que se agocha detrás da nova definición de 
monovolume proposta por Opel. A marca xer-

mana abría por primeira vez a porta do segmen-
to dos monovolumes compactos de 7 asentos 

en 1999. Logo de algo máis dunha década, 
chega a terceira xeración do Zafira Tourer, un 

vehículo pensado para a comodidade dos seus 
ocupantes sen esquecer o prestixio de perten-
cer á primeira clase. De seguida reparamos nos 

detalles máis salientábeis deste modelo.

Un novo concepto de monovolume

Zafira Tourer
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Audi persegue o ideal coa súa gama A4
A BERLINA, O AVANT, O ALLROAD QUATTRO E O S4 ÁBRENSE CAMIñO 
CUNHA POSTA A PUNTO QUE OS SITUARÁ NUNHA BOA POSICIóN

15 << Sprint Motor

Para a berlina e o Avant 
existen seis motores TDI e 
catro de gasolina, todos so-
brealimentados de inxec-
ción directa, con sistemas 
de recuperación e de pren-
dido e parada. Así, na ver-
sión diésel atopamos: Audi 
A4 2.0 TDi de 136 cv, un A4 
2.0 TDi de 163 cv, outros tres 
diésel de 4 cilindros con 120, 
143 d 177 cv; tres TDI V6, un 
3.0 TDI con 204 cv ou 245 
cv. No caso dos gasolina, te-
mos: un TFSI de 1.8 litros de 
120, 170 ou 211 cv; un 3.0 
TFSI de 272 ou 333 cv (este 
último para o deportivo de 
luxo S4).

A oferta de transmi-
sión nestes Audi é ben am-
pla: berlina e Avant (con trac-
ción dianteira) achegan unha 
caixa de cambios manual de 
6 marchas, a maioría de ver-
sións teñen (opcional) a mul-
titronic de variación continua. 
Engadir que as versións quat-
tro teñen cambio manual ou 
S tronic de 7 velocidades.

Audi quixo darlle un 
novo aire ao deseño des-
ta gama, o capó do motor 
cúrvase agora máis, as es-
quinas superiores da grella 
Singleframe (en gris plati-
no) son  máis oblicuas e os 
senlleiros aros Audi amo-
san un deseño tridimen-
sional. Os faros de todas 
as versións teñen o bor-
do inferior trazado cunha 
onda e a nova paleta de 
cores inclúe 15 tons. Por 
dentro, os A4 mudaron en 
varios aspectos como: os 
volantes multifuncionais e 
con insercións cromadas, 
a panca da columna de di-
rección, a pechadura de 
contacto, o sistema de na-
vegación MMI Navigation 
Plus que funciona con só 
4 botóns, o Audi Drive Se-
lect, novas cores interiores 
e tapizados, etc.

Audi quixo darlle 
un novo aire ao deseño 
desta gama, o capó do 
motor cúrvase agora 
máis, as esquinas supe-
riores da grella Single-
frame (en gris platino) 
son  máis oblicuas e 
os senlleiros aros Audi 
amosan un deseño tri-
dimensional. Os faros 
de todas as versións 
teñen o bordo inferior 
trazado cunha onda e 
a nova paleta de cores 
inclúe 15 tons. Por den-
tro, os A4 mudaron en 
varios aspectos como: 
os volantes multifun-
cionais e con insercións 
cromadas, a panca da 
columna de dirección, 
a pechadura de con-
tacto, o sistema de na-
vegación MMI Naviga-
tion Plus que funciona 
con só 4 botóns, o Audi 
Drive Select, novas co-
res interiores e tapiza-
dos, etc.

Dentro e fóra do A4 Sistemas de  
asistencia e  

infotainment

Desde este recun-
cho de Sprint Motor, 
propoñémonos des-

enmascarar a nova 
face imposta aos 
compoñentes da 

saga constituída po-
los A4. Polo miúdo 
daremos conta das 

modificacións ex-
perimentadas pola 

berlina, o A4 Avant, 
o A4 allroad quattro 

ou o S4, variacións 
que atinxen a mo-
tor, deseño, siste-

mas de asistencia e 
infotainment, entre 

outras cousas.

Motorizacións,  
transmisións e 
tren de rodaxe

■ FErnAnDO CUADrADO | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos
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Porsche Panamera S Hybrid

■ XAbIEr VILArIñO | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos

Traballo ben feito!
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O PORSCHE PANAMERA é O OBXECTO DO DESEXO DE MOITOS PAIS CON ESPíRITO 
DEPORTIVO, E UNHA BOA ECONOMíA, QUE ATA O MOMENTO SE TIVERON QUE 
CONFORMAR CON BERLINAS MÁIS OU MENOS SPORT. ERA O MODELO QUE LLE FALTABA 
AO FABRICANTE ALEMÁN. UNHA MESTURA DE COCHE DEPORTIVO E FAMILIAR QUE 
SATISFAI AOS PILOTOS MÁIS ESIXENTES E ACOMODA TODA A FAMILIA NO SEU INTERIOR. 
CON ESTE AUTOMóBIL PODEMOS ESQUECERNOS DAS QUEIXAS DOS FILLOS POR IREN 
INCóMODOS NOS ASENTOS TRASEIROS. AGORA IRÁN COMO AUTéNTICOS “MARQUESES”.
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En canto a equipamento, este familiar deportivo con-
ta cunhas especificacións superiores ás xa de seu comple-
tas do Panamera S con motor de oito cilindros. O modelo 
híbrido leva de serie suspensión pneumática adaptativa 
e PASM (Porsche Active Suspension Management) con 
amortecedores de dureza variable, así como a dirección 
Servotronic e o limpaparabrisas traseiro. O novo Gran Tu-
rismo tamén dispón do innovador display de información 
do Cayenne S Hybrid, que transmite ao condutor todos os 
datos necesarios sobre a condución híbrida.

Equipamento

Este vehículo acelera de 0 a 100 quilómetros por hora 
en 6 segundos e alcanza unha velocidade máxima de 270 
km/h. A autonomía en modo eléctrico puro é de dous qui-
lómetros, aproximadamente, e pódese  chegar ata os 85 
km/h conducindo unicamente nese modo, dependendo 
do tipo de condución. O sistema de propulsión híbrido 
da marca xermana é tamén o único no mundo que pode 
deixar de consumir combustible grazas ao modo de con-
dución chamado “navegación a vela”, que consiste en des-
acoplar e parar o motor a velocidades de ata 165 km/h (no 
Cayenne S Hybrid ata 156 km/h) nas fases en que o mo-
tor de combustión non está transferindo potencia. Con 
iso elimínase o rozamento e o efecto de freada para lograr 
unha resistencia menor e con iso un consumo de combus-
tible máis baixo.

Navegación a vela

Se a todo este bo aco-
modo lle engadimos un 
propulsor híbrido acopla-
do a unha caixa de cam-
bios automática Tiptronic 
S, entón completaremos a 
cuadratura do círculo. Xe-
nial!

O Panamera S Hybrid 
realmente marca o inicio 
dun novo capítulo na filo-
sofía Porsche Intelligent 
Performance (Prestacións 
Intelixentes de Porsche) e 
continúa cos bos resulta-
dos deste Gran Turismo 
de cinco portas. Sen sa-
crificar a deportividade 
nin a elegancia, a nova 
berlina deportiva com-
bina unha potencia total 
de 380 cabalos cun con-
sumo medio de só 6,8 li-
tros aos 100 quilómetros, 
segundo os datos oficiais 
da marca. Isto equivale a 
unhas emisións de CO2 
de apenas 159 gramos 
por quilómetro. Estas ci-
fras non só converten o 
Panamera S Hybrid no 

Porsche máis “económi-
co” de todos os tempos, 
senón que, ademais, o si-
túan moi por diante de 
todos os vehículos híbri-
dos da súa categoría en 
consumo de combustible 
e emisións de CO2.

Estes valores consé-
guense grazas a uns pneu-
máticos da firma Michelin 
cunha resistencia á roda-
dura aínda menor e que 
foron desenvolvidos es-
pecificamente para o Pa-
namera, dispoñibles como 
opción con lamias de 19 
polgadas. Para o mercado 
nacional supón unha re-
dución importante do im-
posto de matriculación e, 
por conseguinte, unha re-
dución do prezo final do 
vehículo de case 3.000 
euros. Cuns pneumáti-
cos de serie, o consumo 
do híbrido mantense nun 
nivel sen precedentes na 
súa clase, 7,1 litros aos 100 
quilómetros en ciclo com-
binado.
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Coa nova variante híbrida, a gama Panamera compon-
se agora de seis versións diferentes. Esta oferta subliña 
a importancia estratéxica do “Porsche Intelligent Perfor-
mance” e crea elementos totalmente innovadores no ex-
clusivo segmento superior, que van dende o deportivo ao 
medioambiental. Este concepto adáptase totalmente ás 
demandas dos clientes de Porsche en todo o mundo, tal e 
como o está confirmando o éxito do Panamera nos prin-
cipais mercados. Dezanove meses despois de que come-
zasen as vendas, entregáronse unhas 35.000 unidades, o 
que significa que o Gran Turismo obtivo unha cota do 13% 
no segmento superio de luxo.

O S Hybrid ten un prezo no noso mercado de 116.000 
euros. No caso de que o Panamera S Hybrid equipe como 
opción as lamias de 19 polgadas con pneumáticos Miche-
lin de baixa resistencia á rodadura.

Como conclusión podemos dicir que o fabricante 
acertou plenamente nesta aposta de facer 
un familiar con carácter deportivo. Traballo 
ben feito!

O Panamera S Hybrid 
está propulsado pola mesma 
combinación mecánica que 
equipa o todoterreo de Pors-
che, o Cayenne S Hybrid. A 
forza principal provén do pro-
pulsor V6 de combustión, con 
tres litros e 333 cabalos de po-
tencia, apoiada por un motor 
eléctrico de 47 cv. Ambos son 
capaces de mover este híbri-
do ben traballando por sepa-
rado ben traballando conxun-
tamente. O motor eléctrico 
opera de dúas formas, como 
alternador e para o arrinque 
e, xunto co embrague sepa-
rador, forma o compacto mó-
dulo híbrido, situado entre o 
propulsor de combustión e 
a transmisión. O motor eléc-
trico está conectado a unha 
batería de níquel meta hidru-
ro onde se almacena a ener-
xía eléctrica que se recupera 
durante a condución e a frea-
da. O Porsche Panamera S Hy-
brid realiza a transmisión de 
potencia a través da coñeci-
da caixa de cambios Tiptronic 
S de oito velocidades, de serie 
no Cayenne.

Versións e prezo

Grupo propulsor

19Contacto << Sprint Motor

motor: V6
cilindrada: 2.995 cc
alimentación: inxección directa con turbo

Potencia máxima en cv / rpm: 333 / 5.500 – 6.500

Par motor en Nm cee / rpm: 440 / 3.300 - 5.250

motor: eléctrico, síncrono

Potencia máxima en cv / rpm: 47 / 1.150

Par motor en Nm cee / rpm: 300 / 0 - 1.150

Potencia total en cv / rpm: 380 / 5.500

Par motor en Nm cee / rpm: 580 / 1.000

Batería: níquel metal - híbrido

tracción: traseira
caixa de velocidades: automática, Tiptronic S

Número de velocidades: 8

Freos dianteiros / traseiros: discos ventilados / dis-

cos ventilados
lonxitude total: 4.970 mm

Volume maleteiro (litros): 335

capacidade do depósito: 80 litros

ficha técnica
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Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez ulla
santiago de compostela

Tfno.: 981 561 740
981 562 001

fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

Nada máis sentármonos 
no seu interior, na toma de 
contacto que tivemos na Co-
ruña co Porsche S Hybrid, 
sentimos unha gran satisfac-
ción. Un asento deportivo 
sen deixar de ser gratamen-
te “comodón”. Unha dimen-
sión nova ata agora desco-
ñecida nun modelo desta 
marca. Unha vez situados no 
asento do piloto, notamos 
un grande espazo interior 
digno dunha gran berlina. 
Ao mirarmos a parte traseira, 
decatámonos rapidamen-
te de que os asentos trasei-
ros poden albergar comoda-
mente dous adultos.

Ao acendermos o mo-
tor, dámonos de conta dun-
ha das cualidades deste fa-
miliar-deportivo de cinco 
portas: a boa insonoriza-
ción do habitáculo. Este hí-
brido ofrece os habituais 
modos automático, manual 
secuencial e manual con 
levas no volante. Porsche 
configurou este cambio de 
oito marchas para optimi-
zar sobre todo o consumo.

O maleteiro ve como se 
reduce a súa capacidade de 
445 litros, dos seus irmáns 
de gama, a 335, debido ao 
espazo que ocupan as ba-
terías.

As baterías permiten ao 
vehículo desprazarse en 
modo eléctrico un máxi-
mo de dous quilómetros. A 
velocidade máxima neste 
modo “ecolóxico” está limi-
tada a 80 km/h.

Os cinco metros de 
longo e as dúas tonela-
das de peso non son nin-
gún inconveniente á hora 
dunha condución depor-
tiva con curvas enlazadas; 
é un auténtico Porsche. 
Axudan moito as suspen-
sións. A sofisticada sus-
pensión pneumática e os 
amortecedores electróni-
cos axudan a que o Hybrid 
teña un comportamento 
máis ca correcto.

Na nosa toma de con-
tacto, cando pisamos a fon-
do o pedal dereito, os dous 
motores xuntan esforzos 
e dan unha resposta total-

mente potente, conseguin-
do pasar en 6 segundos de 
0 a 100 km/h. A marca pres-
cindiu da tracción ás catro 
rodas para non penalizar 
máis o peso deste automó-
bil.

A freada, como é costu-
me no construtor alemán, 
intachable. Unha auténtica 
virtude.

Bos consumos, mellor 
resposta do motor e unha 
suspensión impecable. Es-
tas son as boas vibracións 
dunha berlina convertida 
nun auténtico Porsche. Si, 
señor. Quen dixo que un fa-
miliar non pode ser depor-
tivo?

En agosto abría as 
súas portas o novo Cen-
tro Porsche A Coruña da 
man do Grupo Breogán, 
o máis importante de Ga-
licia en distribución de 
automóbiles, con oito 
concesionarios de dife-
rentes marcas repartidos 
pola nosa autonomía e 
que dá emprego a 140 
persoas.

Este grupo xa traba-
llou con Porsche nun-
ha primeira etapa e, tras 
unha paréntese duns 
anos, volve con enerxías 
renovadas. “A pesar de 
que non é o mellor mo-
mento para o mercado, 
afrontamos este reto con 
moita ilusión e optimis-
mo”, manifestaba Carlos 
Blanco, director xerente 
do Centro Porsche A Co-
ruña. “Só transcorreron 
dous meses dende o ini-
cio das nosas actividades, 
pero estamo moi conten-
tos de como se van des-
envolvendo as cousas; xa 
entregamos varios vehí-
culos e temos unha im-
portante carteira de pe-
didos”, destacaba Blanco 
na presentación do Cen-
tro aos medios de comu-
nicación.

O novo concesiona-
rio galego conta cunhas 
modernas e avanzadas 
instalacións de 2.000 me-
tros cadrados de superfi-

cie, dos cales 500 
están reservados 
para unha luxo-
sa exposición, 
na que destaca a 
zona dedicada á 
boutique exclusi-
va de Porsche De-
sign Driver´s Se-
lection.

Centro Porsche 
A CoruñaToma de contacto

Quen dixo que un familiar 
non pode ser deportivo?

• SPRINT 177.indd   20 17/11/11   11:28



21Novas  << Sprint Motor

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Outro Subaru BRZ, o Concept STI

Subaru quixo estrear o 
seu novo modelo -o BRZ 
Concept STI- no Salón do 
Automóbil de Os Ánxeles 
(EE.UU.). A presentación, le-
vada a cabo o día 16 de no-
vembro, amosou ao prototi-

po do vehículo de produción 
Subaru BRZ que se exhibirá 
tamén perante o público na 
vindeira edición do Salón de 
Toquio, o 30 de novembro.

Meténdonos de cheo no 
Subaru BRZ, estamos a fa-

lar dun modelo con tracción 
traseira, froito dun proxecto 
de deseño que xorde grazas 
ao apoio emprestado por To-
yota. Cómpre subliñar que 
este BRZ achega o senlleiro 
propulsor Boxer, de sona in-

ternacional, que fai posible 
que o seu centro de gravida-
de baixe.

O novo Subaru BRZ Con-
cept STI será fabricado na 
factoría que Subaru posúe 
en Gunma (Xapón).  

• SPRINT 177.indd   21 17/11/11   11:28



22 Sprint Motor >> Pneumáticos

■ FErnAnDO CUADrADO | TexTo  
■ SPrInT MOTOr | FoTos

Do total de accidentes 
con vítimas baixo condicións 
climatolóxicas adversas, o 
orballo, ou primeira fase da 
chuvia, preséntase como 
o factor climatolóxico que 
máis accidentes causa cun 
68.8% de implicación, segui-
do pola chuvia forte cun 13.8 
% e en terceiro lugar o vento 
forte cun 3.6%.

A falta de mantemen-
to, alongar a renovación e 
unha elección inadecuada 
dos pneumáticos presén-
tanse como as situacións 

de maior risco de acciden-
te, diminuíndo a adheren-
cia do vehículo coa calzada 
e aumentado a distancia de 
freado, co consecuente ris-
co de colisión, saída da cal-
zada ou atropelo. Despois 
de analizar os datos de ac-
cidentalidade baixo con-
dicións climatolóxicas ad-
versas, detectouse que os 
accidentes durante o ano 
2010 aumentan en cantida-
de e en perigo en relación 
ao 2009. Neste sentido, sú-
mase un maior risco, xa que 
se pasou de 294 accidentes 
mortais na estrada e zona 

urbana por climatoloxía 
adversa en 2009 a 329 ac-
cidentes mortais en 2010. 
(cadro1).

Como se observa no ca-
dro 1, durante o ano 2010 
producíronse un aumento 
dos accidentes na estrada 
relacionados coa climato-
loxía adversa, como as ne-
varadas, a néboa, a sarabia, 
o vento. De todos os facto-
res, o orballo é o que recolle 
o maior número de sinistros 
viarios. Se consideramos os 

datos en zona urbana, os da-
tos revelan un aumento dos 
accidentes por climatoloxía 
adversa no último ano, pa-
sando de 4.051 accidentes 
en 2009 a 5.161 sinistros en 
2010, o que supón un incre-
mento de case tres puntos 
da accidentalidade por esta 
causa. Se consideramos os 
elmentos dentro da clima-
toloxía adversa, 8 de cada 
10 accidentes por climato-
loxía adversa nas cidades 
ten como causa o “orballo”, 

O orballo, un factor a ter moi en conta

Conducir con chuvia
Segundo a análise realizada entre o RACE e 

Goodyear, con datos da DXT de 2010 onde se 
analizan as vítimas en zona urbana e estrada a 
30 días, durante o pasado ano producíronse no 

noso país un total de 85.503 accidentes de tráfico 
con vítimas, dos cales o 14,5%, o que supón un 
total de máis de 12.400 accidentes, foron baixo

condicións de climatoloxía adversa.

O RACE e a marca de pneumáticos Goodyear alertan dos perigos

CADro 1
eVoLUCión DA sinisTrALiDADe Por CLiMAToLoXÍA ADVersA

Período 2009 – 2010 en españa. Datos a 30 días. Fonte: Anuario DXT 2010
Factor de análise: Climatoloxía adversa en estrada

ESTRADA Total: 
ACCIDENTES

Total: 
CLIMATOLOXÍA 

ADVERSA

Total:
ORBALLO

(Sobre o total de climatoloxía adversa)
Ano 2009 40.789 6.520 (16% total) 59,1% sobre o total de climatoloxía adversa
Ano 2010 39.174 7.253 (18,5% total) 61,5% sobre o total de climatoloxía adversa

CADro 2
eVoLUCión DA sinisTrALiDADe Por CLiMAToLoXÍA ADVersA

Período 2009 – 2010 en españa. Datos a 30 días. Fonte: Anuario DXT 2010
Factor de análise: orballo en estrada

ZONA URBANA ACCIDENTES VÍCTIMAS ACCIDENTES MORTAIS

Ano 2009 3.091 4.072 16
Ano 2010 4.079 5.457 21

Diferencia (%) 32% 34% 31,2%

o orballo é o factor 
climatolóxico que máis 
accidentes provoca no 

noso país, cun de cada 10 
sinistros
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por encima doutras causas, 
como a “chuvia forte”. Se te-
mos en conta o lugar do ac-
cidente, e considerando o 
factor climatolóxico adverso 
con maior presencia na sinis-
tralidade, podemos estable-
cer unha análise entre estra-
da e zona urbana. (cadro2).

Como se observa na aná-
lise anterior, o maior aumen-
to porcentual dos acciden-
tes por “orballo” produciuse 
en zonas urbanas, onde se 
reduce a percepción do risco 
por baixa velocidade. O tipo 
de accidentalidade mortal 
por climatoloxía adversa en 
zona urbana céntrase nos 
atropelos de peóns, en cer-
ta medida polo aumento da 
distancia de detención que 
provoca unha calzada mo-
llada.

o pneumático de inverno
O pneumático de inver-

no é o que mellor agarre 
ofrece baixo condicións cli-
matolóxicas, como orballo, 
chuvia ou neve, mellorando 
notablemente a adheren-
cia, diminuíndo a distancia 

de freado e mellorado a se-
guridade do condutor e ocu-
pantes. Neste sentido, cando 
o xeo ou a neve sorprénden-
nos na estrada, os pneumá-
ticos de inverno evitan ter 

que parar nunha beiravía da 
estrada para colocar as ca-
deas, expostos ao resto de 
vehículos e normalmente en 
condicións de baixa visibili-
dade. Desta maneira, o seu 

uso en España está xustifica-
do en época invernal, xa que 
de novembro a abril a media 
de temperaturas mínimas 
no noso país está por baixo 
dos 7ºC.

Tanto no caso do con-
dutor como no vehículo, se 
non estamos preparados 
para afrontar as característi-
cas do inverno de forma se-
gura, corremos o risco de 
incrementar o número de ac-
cidentes, tal e como se ana-
lizou nos datos estatísticos 
referidos ao 2010, provo-
cando retencións na calzada 
quilométricas e ocasionan-
do un aumento do tempo 
dos desprazamentos, ten-
sións no condutor e perdas 
de produtividade innecesa-
rias e evitables. Neste senti-
do, non podemos esquecer 
que actualmente en Espa-
ña circulan máis dun millón 
de vehículos cos pneumáti-
cos desgastados, como se re-
flectiu no estudo RACE sobre 

pneumáticos, obtidos cos 
datos das inspeccións nega-
tivas en ITV.

Ante un accidente ou gol-
pe por alcance nunha estrada, 
como os que se producen no 
inverno pola falta de adheren-
cia, e mesmo aínda que non 
chegue a cortarse ningún ca-
rril, pódese chegar a producir 
unha retención debido a que 
se reduce a velocidade e, por 
tanto, diminúe a fluidez de 
cada carril, baixando de 2.000 
a 1.500 vehículos cada hora.

Desta forma os vehículos 
comezan a perder velocida-
de e prodúcese o efecto acor-
deón, é dicir, cada vehículo vai 
minorando a velocidade un 
pouco máis respecto ao que 
lle precede, ata que a circu-
lación chega a deterse. Á súa 

vez, cada vehículo volve po-
ñerse en movemento polo 
menos un segundo máis tar-
de que o que lle precede, sen 
ter en conta que moitos con-
dutores chegan a deterse para 
observar ao seu paso polo ac-
cidente. Para que nos fagamos 
unha idea, se un accidente 
causa 15 quilómetros reten-
cións, cando a circulación se 
restableza de novo con nor-
malidade, transcorrerá case 
media hora ata que o último 
vehículo poida arrincar. Na ac-
tualidade, o custo das conxes-
tións de tráfico ascende xa a 
15.000 millóns de euros, se-
gundo datos da OCDE, debido 
ás horas laborais perdidas, aos 
accidentes de tráfico e á dete-
rioración ambiental, o que su-
pón o 2% do PIB.

O efecto dun accidente no inverno: mobilidade e conxestión
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Deixamos atrás Compos-
tela e revisamos o noso ca-
derno de viaxe que nos indi-
ca que o traxecto a percorrer 
cara o sur da Ribeira Sacra 
terá un total de 369 km (ida 
e volta), cun tempo estima-
do de 6 horas e 51 minutos 
(cálculo feito sen paradas). O 
custo de combustible será 
de 49,04 euros no caso dun 
vehículo diésel e de 50,57 
euros para un de gasolina. A 
nosa estrada principal será a 
N-525. 

Primeira parada: ourense 
(Punto B no Google maps)

A distancia que sepa-
ra Santiago de Ourense é de 
105 km. Tempo aproximado: 
1 hora e 59 minutos. Deixa-
mos Compostela e collemos 
a N-525 que nos levará até 
Ourense, porta de entrada da 
zona sur da Ribeira Sacra.

Segunda parada: 
Nogueira  de ramuín (Punto c)
distancia ourense-Nogueira 
de ramuín: 21,6 km. 
tempo  estimado: 27 min. 

Collemos a N-120 (estra-
da de Ponferrada) até ver-

mos Malias, tomaremos a 
OU-0556 (que logo será OU-
0556 ou antiga estrada OU-
14) que nos deixará en No-
gueira de Ramuín. Cómpre 
estarmos atentos, pois o ca-
miño que andaremos para 
chegar a Nogueira e Para-
da de Sil terá como pano de 
fondo os abraiantes Canóns 
do Sil, con desniveis de até 
500 m e pendentes case ver-
ticais (50º); engadir que nes-
tas ladeiras atopamos a D.O. 
Ribeira Sacra, uns arredores 
ateigados de viñas que se 
amosan espectaculares. Em-
poriso, Nogueira de Ramuín 
debe a súa sona ao Mosteiro 
de Santo Estevo de Ribas de 
Sil (arestora Parador), fun-
dado no ano 550 e resulta-
do dunha mestura de estilos 
(románico, gótico, renacen-
tista e barroco). En 1923, re-
cibiu o recoñecemento de 
Monumento Histórico-Artís-
tico e, xunto cos mosteiros 
de Oseira e Celanova, está 
considerado un dos máis 
importantes de Ourense. 

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Tomando como punto de saída Compostela, apuntamos cara a zona sur da 
Ribeira Sacra. Nesta viaxe pisaremos firme ourensán e tamén lucense, pois esta 

comarca Sacra abrangue concellos das ribeiras do Miño e do Sil, isto é: a parte sur 
da provincia de Lugo e a norte da de Ourense. Subliñar que nesta primeira entrega 

circularemos só pola provincia de Ourense.
De novo prendemos motores nesta Peaxe aberta que segue o seu rumbo  esque-

cendo a présa, afrouxando o pé do acelerador e indo de vagar para apreciar o 
fermoso que ten a nosa terra. Desta volta, visitaremos o “polo sur” da Ribeira Sacra, 

aproveitando para descubrir a riqueza desta zona, non só en canto a patrimonio 
natural senón tamén cultural, pois nesta ruta tentaremos compatibilizar o lecer 

máis pagán co achado da ampla arquitectura relixiosa. Asemade, iremos a rentes 
da descuberta de espazos naturais de grande valor, ao alcance da man da estrada, 
pasando por lugares como: Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, Esgos, Xunquei-
ra de Espadanedo, Montederramo e Castro Caldelas. Engadir que este “camiño” 
terá unha segunda parte -centrada na banda norte da Ribeira Sacra- mais iso será 

no vindeiro capítulo desta Peaxe.

Á procura da Ribeira Sacra (Parte I)
■ SOnIA PEnA | TexTo  ■ ArQUIVO SPrInT MOTOr | FoTos

A comarca Sacra abrangue concellos das ribeiras do Miño e do Sil
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terceira parada: 
Parada de Sil (Punto d)
distancia Nogueira de 
ramuín-Parada de Sil: 21,6 km. 
tempo aproximado: 26 min.

Dirixímonos cara a es-
trada CV-323 para atopar a 
OU-0508, elixiremos logo a 
OU-0605 e chegaremos sen 
problema a Parada. E conti-
nuando coa nosa ruta, de-
témonos en Parada co ga-
llo de ver, logo dunha costa 
abaixo na que deberemos ir 
con moito tento, o Mostei-
ro de Santa Cristina de Ribas 

de Sil (século IX) de estilo ro-
mánico e gótico. E como non, 
volvemos reparar no bo gus-
to daqueles que elixían o em-
prazamento deste mosteiro 
(e doutros coma este): unha 
fermosa contorna cun bos-
que de carballos e castiñeiros 
á beira do río Sil.

cuarta parada: 
esgos (Punto e)
distancia Parada de Sil-esgos: 
27,4 km. 
tempo estimado: 27 min.

Collemos a OU-0604 (anti-
ga estrada OU-106), para des-

pois irmos pola estrada de 
Ourense a Ponferrada (OU-
536) que nos deixará en Es-
gos. Facemos unha pausa no 
concello de Esgos, aproveita-
mos para enfiar, a través dun 
impresionante bosque de 
feitura máxica, cara a un dos 
mosteiros máis primitivos da 
nosa terra, falamos de San Pe-
dro de Rochas. Acharemos 
unha edificación única por 
estar escarvada na rocha na-
tural, un recinto rústico, teste-
muña dos primeiros asenta-
mentos eremitas desta zona. 
Datado arredor do ano 573, 
dise que os seus fundadores 
foron sete homes que deci-
diron retirarse a unha vida de 
oración neste lugar.  Un re-

cuncho abraiante que paga a 
pena visitar.

Quinta parada: Xunqueira 
de espadanedo (Punto F)
distancia esgos-Xunqueira: 
7,1 km. 
tempo aproximado: 9 min.

Recuamos pola mesma 
estrada que viñemos (a de 
Ourense-Ponferrada/ OU-
536) até albiscar o desvío que 
vai cara a OU-0106 (antiga 
estrada OU-556), así atopa-
remos Xunqueira. Porfiamos 
neste vieiro trazado que nos 
leva de mosteiro en mostei-
ro e que nos serve de escu-

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

As terras que compoñen a Ribeira Sacra atópanse 
bañadas polo Sil e o Miño, tratándose pois dunha 
comarca situada entre Ourense e Lugo, con 
Monforte de Lemos como capital. A Ribeira Sacra 
caracterízase por posuír unha paisaxe abraiante, 
cun tesouro visual conformado polos Canóns do 
Sil. A este respecto, cómpre sinalar que a estrada 
que imos seguir pasa polo corazón mesmo deste 
tesouro, un conxunto arquitectónico e paisaxístico 
que neste época do ano loce dun xeito especial, 
enteiramente outonizo, saíndonos ao paso, co 
noso coche acompañado de fileiras interminábeis 
de castiñeiros e carballos. Outro dos sinais de 
identidade da zona son os numerosos exemplos de 
mosteiros e igrexas de comezos do cristianismo, que 
fan deste lugar o epicentro perfecto para establecer 
unha ruta de visita polos ditos asentamentos, dicir 
que de aí provén o nome de Ribeira Sacra (con 
orixe escrita do século XII). Porén, esta parte da 
nosa xeografía non se define só polo bucólico e 
espiritual, pois pisaremos unha das terras con máis 
sona grazas á calidade dos seus viños -ou bebidas 
espirituosas- con Denominación de Orixe.

Á procura da Ribeira Sacra (Parte I)
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DATA ProBA esPeCiALiDADe LUGAr ProVinCiA PAÍs

3-4 de decembro Rali en Terra da Comarca do Barbanza Rali-Terra Comarca do Barbanza A Coruña España

4 de decembro Campionato de Galiza de Slalom Scratch de Fene Slalom Fene A Coruña España

10 de decembro Rali do Albariño Galego Ralis Cambados Pontevedra España

10-11 de decembro Campionato Histórico Regularidade/Velocidade Rutas Cántabras Histórico-Regularidade/Velocidade Santander Cantabria España

11 de decembro
Campionato de Europa Challenge Europeo e Mediterráneo de 

Cross Country
Enduro Barcelona Barcelona España

11 de decembro Trofeo de Resistencia Enduro de O Porriño Resistencia-Enduro O Porriño Pontevedra España

17-18 de decembro Rali do Botafumeiro Rali-Asfalto Santiago de Compostela A Coruña España

18 de decembro Campionato de España de Cross Country de Basella Enduro Bassella Lleida España

26 de decembro  
*(a confirmar)

Campionato de España de Trial Indoor Trial Indoor *Por determinar *Por determinar España

Calendario  
de  probas DECEMBRO   2011

26 Sprint Motor >> Peaxe aberta

sa para descubrir recantos da 
Ribeira Sacra. Desta volta re-
calamos en Xunqueira para 
ir ver outro mosteiro cister-
ciense, o de Santa María de 
Xunqueira de Espadanedo, 
de orixe medieval (1174). De 
estilo sinxelo, o mosteiro de 
Santa María ben merece unha 
excursión polo seu interior.

Sexta parada: 
monte derramo (Punto G)
distancia Xunqueira de 
espadanedo-montederramo: 
19  km. 
tempo estimado: 22 min.

Continuamos pola OU-
536 até a altura de Laborei-

ro, a partir de aí iremos pola 
OU-0602 que nos guiará até o 
noso destino. Achegándonos 
case á fin desta viaxe, decidi-
mos explorar outro exemplo 
de mosteiro medieval (neste 
caso na parroquia de Monte-
derramo), o de Santa María 
de Montederramo. Fundado 
arredor de 1142, dispón de 

dous claustros e unha ampla 
escalinata de baixada á igre-
xa, outro punto de recomen-
dada visita.

Sétima parada: 
castro caldelas (Punto H)
distancia montederramo-
castro caldelas: 19,6 km. 
tempo aproximado: 22 min. 

Retornamos até ver de 
novo Laboreiro, de aí tira-
mos cara a OU-536 que nos 
abrirá camiño cara a Castro 
Caldelas. Rematamos esta 
primeira parte do percorri-
do pola Ribeira Sacra sur en 
Castro Caldelas, un conce-
llo que oferta variadas op-
cións de lecer. A nosa esco-
lla segue o ritmo anterior e 
dispoñémonos a subliñar a 
relevancia da arquitectura 
relixiosa do lugar visitando 
o Castelo de Castro Calde-
las, a Igrexa de Santa Isabel 
ou o Santuario da Virxe dos 
Remedios, entre outras po-
sibilidades, xa que este con-
cello abrangue un rico patri-
monio a amosar.
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O Lodgy «Xeo» prefigu-
ra o novo modelo familiar de 
Dacia que será presentado 
no Salón de Xenebra en mar-
zo de 2012. A marca, respon-
dendo os desafíos deportivos 
máis intrépidos, decidiu con-
verter a súa terceira partici-
pación nunha tempada dife-
rente e romper as regras unha 
vez máis. Por primeira vez na 
historia do Trofeo Andros, un 
monovolume participará na 
competición.

Dous Lodgy «Xeo» toma-
rán a saída en cada proba: un 
dos vehículos estará pilotado 
por Alain Prost, quen desta-
cou ao obter o título de sub-
campión do Trofeo Andros 
en 2010 e 2011 ao volante do 
Duster «Xeo». O outro estará 
pilotado polo seu fillo Nico-
las Prost e por Evens Stieve-

nart, compañeiro de equipo 
de Alain Prost e co-vencedor 
da última final no Stade de 
France.

Lodgy «Xeo» foi concibi-
do especificamente para esta 

carreira atípica, con fama de 
ser unha das máis difíciles do 
deporte automobilístico. O 
regulamento técnico do Tro-
feo Andros é moi estrito e im-
pón limitacións para todos os 

elementos do vehículo (di-
mensións do chasis, caixa de 
velocidades, pneumáticos), 
incluídos os materiais. Todo 
está ideado para limitar as 
solucións tecnolóxicas com-
plexas e custosas.

Este modelo, cun peso de 
950 quilogramos, conta cun 
chasis tubular de aceiro e unhas 
suspensións compostas por 
dobres triángulos superpos-
tos e un conxunto de muelle-
amortecedor Öhlins regulables. 
O propulsor é un V6 de 24 vál-
vulas, cunha disposición central 
traseira, que rende 355 cabalos. 
Está acoplado a unha caixa de 
cambios secuencial SADEV de 
6 relacións. O Lodgy “Xeo” é un 
catro rodas motrices e directri-
ces con difereciais dianteiro e 
traseiro con deslizamento limi-
tado.

O equipo patrocina-
do por Sixt rent a car re-
sultou vencedor da MINI 
Challenge 2011, tras dis-
putarse o último meeting 
no circuíto de velocidade 
de Monteblanco.

Non fixo falta chegar á 
última carreira do meeting 
para coñecer o nome dos 
vencedores do campiona-
to. Despois de que o equi-
po de Sixt acabase segun-
do na primeira manga, por 
diante de Autosa, queda-
ban só dúas carreiras para 
saber quen sería o gaña-
dor. Na manga posterior, 

o equipo de Autosa Tor-
mes, segundos en discor-
dia, sufriu un contratempo 
que lle impediu terminar, 
danando gravemente o 
coche e impedindo a súa 
participación na última ca-
rreira do día.

Coas cousas no seu si-
tio e con todo decidido, 
Marta Suria, con Luis M. 
Reyes de copiloto, saíu a 
facer a súa parte e a go-
zar do título xa gañado. 
Mentres, eran outros os 
que disputaban a carreira 
para mellorar na clasifica-
ción xeral.

Dacia Lodgy “Xeo”

Marta Suria 
campiona da Mini 

Challenge 2011
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Probas de todos os estilos

Voltas… e voltas

Oitavo. Pese ós intentos de Ogier e 
Hirvonen non houbo variación no mun-
dial de ralis. Malia abandonar na derra-
deira xornada do rali de Gales, Sébastien 
Loeb levouse o oitavo título no mundi-
al de ralis, desta volta o primeiro co DS3 
WRC. O citado Mirkko Hirvonen, o único 
piloto que podía evitar o triunfo do galo 
na derradeira manga, tamén dixo adeus 
no segundo día de competición, sendo 
o seu compañeiro de equipo Latvala o 
vencedor absoluto da manga inglesa.

A quenda de Fuertes. O pilo-
to madrileño acadou finalmente o 
campionato de España de ralis de 
terra, trala derradeira cita celebra-
da en pistas da localidade granadi-
na de Huéscar. óscar Fuertes, acom-
pañado do asturiano Dani Cué, foi o 
máis regular nun certame que non 
é nin a sombra do que foi.

Sen opcións. Quedou así o meli-
dense Jesús Ferreiro no estatal de 
clásicos. Veuse obrigado a abandonar 
no rali Costa Brava, perdendo desta 
forma as posibilidades de ser campión 
nacional. A cita catalana, que contaba 
igualmente para o europeo, veu a vi-
toria do Lancia Rally 037 de Valter Jen-
sen, sendo o catalán Xargay o mellor 
dos españois, segundo co seu BMW 
2002 e mandando o italiano Raimon-
do no apartado de regularidade.

A segunda. A penúltima proba do estatal de asfalto 
resultou un case paseo triunfal para os irmáns Vallejo. 
O abandono de Hevia deixóunos en cabeza, contendo 
ben ós 207 S2000 de David e Jonathan Pérez. A cuar-
ta praza deulle a Fuster o título do 2011, mentres que 
o fenés Pablo Rey volveu vencer na opción Suzuki, o 
campión se coñecerá en Madrid.

■ MIGUEL CUMbrAOS | TexTo  ■ SPrInT MOTOr | FoTos
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Decidido. Así quedou 
na carreira definitiva 
da temporada o ga-
lego de karting. Cli-
matoloxía adversa 
na cita da Coruña, a 
única de corte urba-
no, celebrada en rúas 
cercanas á praia de 
Riazor. Os resultados 
acadados nesta man-
ga déronlle os títulos 
a José González, José 
Luis Vilar, Hugo Igle-
sias e David Senra, 
primeiros respectiva-
mente nas categorias 
Alevín, Cadete, X30 e 
KZ2.

29Competición << Sprint Motor

Punto e final. Touro acolleu a 
última manga do autonómico 
de terra, unha vez que non terán 
lugar as citas de Fene, A Estrada 
e Barbanza. Vitoria de Amador Vi-
dal e títulos respectivos nas dife-
rentes categorías para Celestino 
Iglesias, Juan Pablo Castro, Javi-
er Ramos Grille, José Antonio Ra-
mos e Ourense Motor Sport.

Outro açoriano. A fal-
ta tan so da última 
manga, no asfalto do 
Algarve, o campio-
nato portugués de ra-
lis xa ten campión. De 
novo un piloto das il-
las Açores, pois o mel-
lor resultou ser Ricar-
do Moura, que desta 
forma substitúe a un 
conveciño seu como 
é Bernardo Sousa, 
campión no 2010.

Mikkelsen. Emocionante estivo 
este ano o IRC, que chegou á der-
radeira proba do ano con vari-
os candidatos a facerse co títu-
lo. Chipre resultou determinante 
para que Andreas Mikkelsen se 
levase finalmente o cetro do 2011. 
A cita do mediterráneo veu os 
abandonos de candidatos como o 
belga Neuville ou o finés Hannin-
en, triunfando no rali o citado pi-
loto noruego, que se proclamou 
campión ós seus 22 anos.
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Fuster logra o triplete
Campionato de España de Ralis

Ano senlleiro o do estatal 
de asfalto, marcado pola 

crise económica e a falla de 
medidas para revitalizar -en 
certo senso- un campionato 

en caída libre. No eido de-
portivo, e antes da derradei-
ra cita en asfalto madrileño, 
xa hai campión. Coñezamos 
a traxectoria de Miguel Fus-
ter, que no 2011 acadaba o 

seu terceiro título e curiosa-
mente os tres con vehículos 
moi diferentes e de marcas 

distintas todas elas.

■ UnHA rEPOrTAXE DE MIGUEL CUMbrAOS  ■ CUMbrAOS E ArQUIVO SPrInT MOTOr | FoTos
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Os comezos en competi-
ción de Miguel Fuster datan 
do ano 91, con só vinte anos. 
Neste bautismo de lume, o 
de Benidorm acada o seu 
primeiro título autonómico 
aos mandos dun GT Turbo, 
coroa que reeditará de xei-
to consecutivo nos anos 94 
e 95.

A primeira andaina no 
nacional corresponde ao ci-
tado 1995, cando Fuster 
aposta polo Desafío Peugeot, 
monomarca que vencerá no 
1996, pasando a ser oficial 
da marca do león en 1997. 

Deste xeito, ao volante do 
106 Kit-Car oficial, faise coa 
terceira praza absoluta no 
certame español, vencendo 
tamén con este coche tres 
ralis do calendario autonó-
mico andaluz na tempada 
de 1998.

Fuster deixa as cores de 
Peugeot para buscar máis 
logros con outra marca fran-
cesa, neste caso Citroën. 
Así, en 1999, lévase o Trofeo 
Saxo, pasando a competir no 
ano 2000 cun Saxo Kit-Car 
semioficial co cal obtén o 
subcampionato da variante 

F3. Con este coche segue un 
ano máis, converténdose en 
oficial do equipo canario Au-
to-Laca no 2002. Un Saxo hí-
brido entre S1600 e Kit-Car, 
feito pola afinada man de Ju-
lián Piedrafita, dálle en 2003 
o primeiro cetro estatal. O pi-
loto alacantino vai rematar a 
súa vinculación coa firma do 
dobre chevron no ano 2004, 
dispondo do novidoso C2 
S1600 de Citroën Hispania, 
co cal só acada (como me-
llor logro) un terceiro posto 
en Vigo.

Comeza Fuster no ano 
2005 unha vinculación con 
Renault, marca coa que se 
iniciara en competición ca-
torce anos antes. é a quenda 
do Clio S1600 (outra vez da 
estrutura canaria Imex-Laca) 
coa que remata terceiro no 
Campionato de España, tras 
o campión Sordo e o sub-
campión Hevia. O mesmo 
coche do rombo outórgalle 
no 2006 a segunda praza fi-
nal nunha disputada batalla 
con Dani Solá, campión de 
España ese ano.

Importante volta de 
porca para o deportista 
alacantino, que no 2007 
se asocia con Fiat España. 
Disporá dun Grande Punto 

S2000 made in Nocentini, 
co cal obtén na derradeira 
cita do exercicio o seu se-
gundo título absoluto a ni-
vel estatal. A segunda tem-
pada coa firma transalpina 
non será nada doada para o 
mediterráneo, pois o cam-
pión en título non puido ir 
alén da cuarta praza final.

O abandono da compe-
tición da escudaría italiana 
obrigou a Fuster a repropo-
ñer as cousas, decidíndose 
polos vehículos GT, que no 
2008 comezaban a súa an-
daina no mundo actual dos 
ralis españois. Anos de adap-
tación e pelexa, vendo como 
no 2009 o campión era o 
lucense Vallejo e o pasado 
ano o asturiano Hevia. Em-
poriso -a piques de rematar 
esta tempada- o seu Porsche 
deu os froitos desexados, ci-
mentados sobre todo en ca-
tro vitorias absolutas e di-
versos lugares de podio. Foi 
o terceiro título para o ex-
perimentado piloto de Be-
nidorm, o primeiro cun co-
che da categoría GT, logo 
de obter os outros dous cun 
Kit-Car e un S2000 respecti-
vamente, ou se cadra sería 
o mesmo que dicir: un Pors-
che, un Citroën e un Fiat.

rali equipo gañador Vehículo
Vilajoiosa Fuster-Aviñó Porsche 911 GT3
Canarias Fuster-Aviñó Porsche 911 GT3

Cantabria Pons-Haro Ford Fiesta S2000
Rías Baixas Pons-Haro Ford Fiesta S2000

Ourense Fuster-Aviñó Porsche 911 GT3
Ferrol Vallejo-Vallejo Porsche 911 GT3

Príncipe de Asturias Fuster-Aviñó Porsche 911 GT3
Llanes Hevia-Iglesias Skoda Fabia S2000

Serra Morena Vallejo-Vallejo Porsche 911 GT3
Comunidade de Madrid  *Dispútase a derradeira fin de semana deste mes

o primeiro título de Fuster foi no 2003 cun citroën Saxo Kit-car

o Punto abarth S2000 deulle o éxito no ano 2007

Primeiro título cun vehículo Gt, o Porsche 911, na tempada actualcitroën Saxo Kit-car
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O Ford Fiesta, unha icona 
do mundo do automóbil de 
todos os tempos, celebrou o 
18 de outubro o seu 35º ani-
versario, do mesmo xeito que 
tamén o fixo a factoría de Al-
mussafes que lle procreou e 
viu nacer. A actual sexta xe-
ración do Fiesta e o seu as-
pecto kinetic design mantén 
e proxecta ao modelo nunha 
nova etapa.

A principios dos 70, a de-
manda europea de automó-
biles de pequeno tamaño 
aumentou de forma consi-
derable e os principais com-
petidores da marca america-
na lanzaron coches que non 
facían máis que amosar o in-
terese por este segmento. A 

finais de 1973, apurados por 
unha crise enerxética que 
aconsellaba a incorporación 
dun coche pequeno e eco-
nómico á gama europea, e 
tamén porque a demanda 
de automóbiles deste tipo 
aumentaba de forma con-
siderable, Henry Ford II e o 
seu Comité de Dirección to-
maron a decisión de iniciar o 
deseño e a fabricación dun 
coche que, co tempo, con-
verteríase nun auténtico ve-
hículo de masas do que se 
fabricaron en todo o mundo 
máis de 15 millóns de uni-
dades a través das seis xera-
cións que se levan computa-
das. A actual sexta xeración 
lanzouse a finais de 2008.

Pero aínda que o total-
mente renovado Fiesta de 
2008 só ten en común co 
modelo inicial o nome, si 
que comparte co seu prede-
cesor o obxectivo de romper 
moldes e de ofrecer a acce-
sibilidad que un certo día 
de decembro de 1973 em-
puxou aos dirixentes da mar-
ca a crear ese popular mode-
lo e, con el, en realidade o 
segmento B. Henry Ford II e 
o seu equipo decidiron que 
ese futuro modelo debía fa-
bricarse no noso país, nun-
ha nova planta próxima a Va-
lencia, aínda que algunhas 
das súas pezas serían elabo-
radas noutras plantas euro-
peas da marca. Todo iso cun 
investimento total de máis 
de mil millóns de dólares, a 
maior realizada por Ford ata 
esa data nun coche dese ta-
maño.

Foi así como, aos poucos, 
tomou forma un proxecto se-
creto que internamente co-
ñecíase como Bobcat. Pero 
o Bobcat non era un modelo 
máis; tratábase da primeira in-
cursión de Ford no segmento 
dos automóbiles compactos, 
a primeira entrega dun coche 
que, co tempo, deixou unha 
profunda pegada en varias 
xeracións de condutores de 
todo o mundo.
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tecnología y espacio. Con un estilo elegante
y una presencia imponente viene a romper 
las reglas en su categoría.
El nuevo i40 además viene equipado con 
los nuevos motores Blue Drive, respetuosos 
con el medioambiente pero dinámicos 
y eficientes. Se el primero en probarlo. 

Nace el

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.
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bobcat era un código interno 
creado para encubrir ao Fiesta du-
rante a súa fase de desenvolvemen-
to, táctica habitual aínda hoxe en día 
en todas as creacións da marca. A xes-
tación deste modelo, 100% europeo, 
creou tanta expectación como a im-
plantación da fábrica Ford en España, 
a planta que o fabricou en exclusiva 
durante os primeiros anos aínda que 
o desenvolvemento inicial do proxec-
to tivo lugar en Colonia (Alemaña) e 
en Dunton (Gran bretaña), os dous 
centros de enxeñería de vehículos que 
Ford tiña en Europa por aquel entón.

Finalmente, as especulacións 
sobre ese futuro automóbil cesa-
ron cando Henry Ford II anunciou 
en Detroit, en 1975, o verdadei-
ro nome dese novo coche peque-
no de Ford: Fiesta, un nome que se 
creu que casaría ben en Europa. En 
realidade, a base do éxito do Fiesta 
pódese resumir coa frase “o coche 
adecuado no momento adecuado”, 
xa que aínda que ao principio que-
ríase dirixir ao público feminino, o 
seu rápido éxito en todos os merca-
dos debeuse a que contaba cun in-
dubidable atractivo para unha base 
moito máis ampla de compradores.

nunca antes a marca entrara 
neste segmento de compactos e co 
este modelo facíao cun automóbil 
de tracción dianteira, motor insta-
lado en posición transversal, dese-
ño de carrozaría cun amplo portón 
traseiro e cuns niveis de calidade e 
fiabilidade mecánica descoñecidos 
ata ese momento entre os modelos 
máis populares.

do proxecto Bobcat ao Fiesta
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