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P
ara participar na X Edi-
ción dos Premios Sprint 
Motor hai que cubrir o 
boletín e envialo á re-

dacción da publicación. Este bo-
letín sairá neste número e no de 
xaneiro. Os nomes dos gañado-
res do concurso, ao igual co re-
sultado dos premios, publica-
ranse no número de febreiro (nº 
180).

Con esta nova edición que-
remos unha vez máis premiar 
o esforzo das persoas que con-
tribúen día a día a facer máis 
grande e mellor este mundo tan 
apaixoante do motor. Con esta 
filosofía naceron xa hai nove 
anos os galardóns Sprint Motor, 
para premiar sobre todo, a través 
dos nosos lectores, a todos eses 
homes e mulleres que traballan 
por mellorar o noso deporte e a 
nosa industria. Nesta edición os 
premios que se outorgarán son 
os seguintes:

coche Sprint motor 2012
monovolume Sprint motor 2012

todoterreo Sprint motor 2012
Piloto Sprint motor 2012

Galardón Sprint motor 2012

Todos os trofeos serán elixi-
dos polos lectores, agás o “Galar-
dón Sprint Motor 2012” que será 
concedido pola redacción do xor-
nal á persoa ou entidade que co 
seu labor contribuíse a mellorar 
o mundo do motor nalgún dos 
seus diversos aspectos.

A participación dos no-
sos lectores e amigos nas vota-
cións ten unha compensación 
en forma de premios, exacta-
mente temos tres estupendos 
agasallos racing xentileza de 
APV Motor (Concesionario Ofi-
cial Alfa Romeo en Santiago de 
Compostela) que sortearemos 
entre todos os participantes. 
Concursar é moi sinxelo só hai 
que cubrir o boletín e envialo á 
redacción de Sprint Motor. Este 
cupón sairá nos números 178 
e 179. Tamén poderá facerse a 
través da páxina web do xornal:

www.sprintmotor.com
O resultado das votacións pu-

blicaranse no número 180, corres-
pondente ao mes de febreiro do 
vindeiro ano.

Edición Premios 

Para participar na  
 

X edición dos Premios 
Sprint motor 

 
hai que cubrir o boletín e envialo 
á redacción da publicación. Este 

boletín sairá neste número e 
no de xaneiro. Os nomes dos 
gañadores do concurso, ao 

igual co resultado dos premios, 
publicaranse no número de 

febreiro (nº 180).

Participa 
e gaña 

enviando este 
cupón

X Edición Premios 
Coche SM 2012:

Monovolume SM 2012:

Todoterreo SM 2012: 

Piloto SM 2012: 

Para participar no sorteo de tres estupendos agasallos racing xentileza de aPV motor,  
enviar o cupón a:  SPRINT MOTOR - Urbanización San Sadurniño, rúa B nº 21 • C.P. 15880 TEO (A Coruña)

coche Sprint motor 2012

monovolume Sprint motor 2012

todoterreo Sprint motor 2012

Piloto Sprint motor 2012

Galardón Sprint motor 2012

nome:

Teléfono: 

Enderezo: 
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As matriculacións de au-
tomóbiles alcanzaron 60.395 
unidades durante o pasa-
do mes de novembro, o que 
supón unha caída do 6,4% 
respecto ao mesmo mes de 
2010, e o décimo sexto retro-
ceso nos últimos 17 meses.

Nos once primeiros me-
ses do ano, as vendas de tu-
rismos e todoterreos totali-
zaron 741.600 unidades, o 
que se traduce nunha redu-
ción do 18,8% en compa-
ración co mesmo período 
do exercicio precedente. En 

2011 non se alcanzarán as 
810.000 matriculacións, co 
que se rexistrará o volume 
máis baixo dende 1993.

O director xeral da Aso-
ciación Española de Fabri-
cantes de Automóbiles e Ca-
mións (Anfac), Luís Valero, 
asegurou que os datos de 
vendas de coches de nov-
embro mostran que aínda 
non se ve a luz ao final do tú-
nel no mercado automobi-
lístico, á vez que se mostrou 
preocupado de cara ao ano 
2012.

Valero indicou, que a si-
tuación das vendas de co-
ches é crítica, peor que en 
1993, porque entón había 
moita menos poboación 
activa e, xa que logo, me-
nos compradores poten-
ciais.

Ao seu xuízo, é necesa-
rio que o futuro Goberno 
tome medidas no sector do 
automóbil. Calquera medi-
da que se tome para activar 
este sector ten un efecto 
moi rápido sobre o empre-
go, manifestou o directivo.

As matriculacións de automóbiles 
seguen sendo negativas

As marcas cren necesario que o Goberno tome medidas urxentes

As vendas de coches 
caeron un 18,4% en Ga-
licia no mes de novem-
bro en relación co mes-
mo mes de 2010, ata as 
2.759 operacións, o que 
representa unha cota de 
mercado do 4,6%, se-
gundo os datos publi-
cados polas asociacións 
de fabricantes (Anfac) e 
vendedores (Ganvam).

Nos once primei-
ros meses de 2011, a 
Comunidade Autóno-
ma rexistra un total de 
29.951 unidades vendi-
das -unha cota do 4%-, o 
que representa un des-
censo do 34,7% en com-
paración co ano ante-
rior.

A caída das matricu-
lacións de novembro en 
Galicia é a terceira por 
comunidades, só logo 
das experimentadas por 
Estremadura (-30,2%) e 
Navarra (-26%). Na cara 
oposta, Baleares e Ca-
narias rexistraron varia-
cións interanuais posi-
tivas no undécimo mes 
do ano, do 18,9 e do 
10,4%, respectivamente.

As vendas de 
coches caeron un 
18,4% en Galicia 
en novembro

� 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)

Segundo mostran os datos de Coches.
net o prezo medio do vehículo de ocasión 
situouse en novembro nos 11.350 €. Esta ci-
fra supón unha variación interanual negati-
va (-6%) e un descenso do 0,48%, en relación 
ao pasado mes de outubro. Con este lixeiro 
descenso rómpese, por primeira vez en catro 
meses, a dinámica alcista do prezo medio do 
vehículo de ocasión.

Os datos rexistrados en novembro por 
Coches.net revelan tamén que a antigüida-
de media dos vehículos de ocasión sitúase 

nos 6 anos e medio (77 meses). O envelle-
cemento do parque automobilístico está 
estreitamente relacionado cun aumen-
to da oferta de vehículos de ocasión con 
máis de 100.000 quilómetros que supoñen 
43,51% do total, o que representa un incre-
mento do 3,82% en relación a 2010.

En términos xerais, o vehículo de oca-
sión medio ofertado é maioritariamen-
te do tipo berlina (61,64%), con cambio 
manual (82,34%) e combustible diésel 
(64,28%).

A oferta de V.O. sobe un 33% nun ano
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Moitos son os que 
predican a innovación 
e a investigación, así e 
todo, poucos son os que 
apostan por elas. Proba-
blemente hai máis apoio 
neste tema por parte das 
empresas privadas que 
por parte das Adminis-
tracións. En Galicia te-
mos varios exemplos de 
que estamos no camiño 
correcto. Un deles é no 
sector da automoción, 
onde un cluster de em-
presas co apoio da Admi-
nistración autonómica 
vai polo mellor camiño.

Para mostra temos o 
Centro Tecnolóxico da 
Automoción de Galicia 
(CTAG), un referente do 
I+D+i do automobilismo 
a nivel mundial.

Este centro, con sede 
no Porriño, ultima dous 
proxectos no marco de 
“Carboinspired” que 
pronto verán a luz en 
canto se rexistren as pa-
tentes corresponden-
tes. O CTAG está na ac-
tualidade investigando, 
dentro do proxecto “Car-
boinspired”, novidosas 
aplicacións no uso de na-
nopartículas de carbono 
que poderían dar lugar 
a freos intelixentes, pin-
turas de automóbil au-
torreparables no caso de 
pequenas rabuñaduras, 
ou a pezas plásticas de 
carrozaría cun compor-
tamento ignífugo mello-
rado.

O denominador co-
mún de todas estas apli-
cacións, explicou Alber-
to Tielas, responsable 
do proxecto “Carboins-
pired”, é a disolución de 
nanopartículas en mate-
riais plásticos para do-
talos de novas funcións 
como a condutividade 
de electricidade.

Este é o caso dun 
prototipo de freo “inte-
lixente” co que traballa o 
CTAG, que, ao ser pisado 
con forza, interpreta pe-
rigo de accidente e man-
teno presionado ata o fi-
nal, dado que o instinto 
dos condutores é levan-
tar o pé do pedal do freo 
para protexerse do gol-
pe. Este prototipo leva 
incorporada unha peza 
plástica con nanopartí-
culas carbonosas cunha 
condutividade que varía 
en función da presión re-

cibida, co que unha pisa-
da fóra do normal é in-
terpretada como un sinal 
de urxencia e activa os 
sistemas de seguridade 
pasiva, como o airbag, 
antes de producirse a co-
lisión.

Á parte da auto-
moción, este proxec-
to traballa en diferentes 
aplicacións de nanopar-
tículas nos ámbitos da 
construción e da aero-
náutica.

O Centro Tecnolóxico 
da Automoción de Gali-
cia é un grande exemplo 
do que temos nesta terri-
ña. Que aquí tamén se fai 
investigación e innova-
ción punteira, deixando 
como falso que somos 
alleos aos novos tempos 
e que non estamos pre-
parados para o futuro. 
Centrámonos no CTAG 
porque é o que está vin-
culado ao noso mundo 
do motor, pero temos 
máis exemplos noutros 
campos. Tomemos boa 
nota deste centro e dos 
seus logros; é un exem-
plo.

Así e todo, temos que 
avanzar moito máis no 
I+D+i en Galicia, se que-
remos saír deste apu-
ro económico. Para iso 
temos que arrimar o 
ombro absolutamente 
todos: empresas, Admi-
nistracións e cidadáns. 
Non hai outro camiño de 
futuro.

Aquí si que hai  
investigación e innovación
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Outra face do deportivo 
GT-R de Nissan está a piques 
de entrar en escena, falamos 
do GT-R 2012. A marca xapo-
nesa anuncia que este mo-
delo traerá diversas mello-
ras no motor, na transmisión, 
unha redución no consumo e 
nas emisións e a introdución 
dunha versión máis lixeira 
chamada For Track Pack (só 
dispoñible en Xapón e Gran 

Bretaña). O propulsor que 
moverá a este GT-R 2012 au-
mentou a súa potencia até os 
550 cv e diminuíu o seu con-
sumo (11,8 l/100 km). Asema-
de, houbo máis melloras nes-
ta nova edición, entre elas: a 
eficiencia do escape e do seu 
control, a redución na resis-
tencia aerodinámica (grazas 
a un novo catalizador), mello-
ra no tento e na suavidade do 

cambio, un aumento na rixi-
dez da carrozaría (cun mellor 
control dinámico), unha sus-
pensión de tipo asimétrico, 
unha cámara de visión tra-
seira (de serie), altofalantes 
Bose® Precision Sound, entre 
outros elementos. Cómpre 
mención á parte, a gama For 
Track Pack, que contará con 
axustes de suspensión espe-
cíficos, refrixeración de freos 

mellorada, lamias de aliaxe 
do Spec-V, spoiler dianteiro 
con toma de ar de carbono, 
configuración bipraza (para 
alixeirar o peso) coa parte tra-
seira cuberta de moqueta, 
etc. Engadir que este modelo 
só estará dispoñible con vo-
lante á dereita.

O Nissan GT-R 2012 che-
gará aos concesionarios eu-
ropeos en xaneiro de 2012.

Máis servizos e recursos 
para o condutor e o turista, da-
tos prácticos sobre o que non 
se ve dende as estradas princi-
pais e apartados para empra-
zarmos, ao momento, unha 
manchea de establecementos 
hostaleiros a prezos modera-
dos. Estas son as principais no-
vidades do Atlas de Estradas 
e Turísticos Michelin España & 
Portugal 2012, a nova achega 
dunha serie que comezou hai 
case dúas décadas e que su-
pón unha análise actualizada 
dos máis de un millón de qui-
lómetros da rede de estradas 

de ámbolos países pormenori-
zada en cada entrega. O novo 
atlas, entre outras cousas, reco-
lle a cartografía detallada des-
ta rede: 71 planos de cidades 
e toda a información turística 
de utilidade para descubrir Es-
paña e Portugal alén das rutas 
habituais. 

Asemade, incorpora un 
mapa de plans de viaxe e vi-
sita co emprazamento exacto 
duns 60 hoteis e 234 restau-
rantes de calidade a prezos 
accesíbeis, dato a ter moi en 
conta nestes tempos de crise. 
Inclúense nel uns 550 lugares 

de interese turístico extraidos 
de A Guía Verde. A maiores, o at-
las 2012 compleméntase con 
importantes novidades prác-
ticas para condutores, como: 
unha táboa de distancias en-
tre cidades, un mapa índice e 
un salientábel incremento na 
escolma de planos de cidades, 
que se sitúa en 10 localidades 
portuguesas e 61 españolas. 
Tamén lles permite aos condu-
tores prever posíbeis atrancos 
nos seus desprazamentos, á 
hora de achegarlles o plan de 
viaxe, buscando aquelas vías 
de meirande tranquilidade e 
confianza. O atlas está á venda 
en España a un prezo de 19,50 
euros. 

Nissan crea outro GT-R, o 2012
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A EuroNCAP (Programa 
Europeo de Avaliación de Auto-
móbiles Novos), como organi-
zación europea líder en segu-
ridade na estrada que é, vén 

de outorgarlle ao novo Kia Rio 
a máxima puntuación (5 es-
trelas) grazas á máis que pro-
bada seguridade deste vehí-
culo en caso de accidente.

O Rio, pertencente ao 
segmento B, acadou moi 
bos resultados en diversos 
aspectos examinados pola 
EuroNCAP: en Protección a 
Ocupantes Adultos (92%), 
Protección a Ocupantes 
Infantís (84%) ou no Equi-
pamento de Asistencia no 
eido da Seguridade (86%). 
Asemade, a marca surco-

reana tamén recibiu os pa-
rabéns dos probadores por 
incluír o Control Electró-
nico de Estabilidade (ESC) 
de serie en todos os merca-
dos europeos. E se mencio-
namos o equipamento de 
serie do Rio, debemos di-
cir que este é ben comple-
to pois trae: 6 airbags (fron-
tais, laterais e de cortina), 
VSM (Xestión da Estabilida-
de do Vehículo), HAC (Con-
trol de Asistencia ao Pren-
dido en Pendentes), cintos 
de seguridade de tres pun-
tos de ancoraxe para os 
cinco ocupantes...

Emporiso, a chave do 
éxito do novo Rio atópa-
se non só no amplo equi-
pamento de serie xa cita-
do, senón nos seus baixos 
custos de mantemento e 
nas súas baixas emisións de 
CO2 (só 85 g/km). Con todo, 
agora este Kia poderá en-
gadir unha razón máis para 
resultar unha boa escolla: 
as 5 estrelas gañadas na 
EuroNCAP. Así, con este re-
coñecemento á seguridade, 
o Rio súmase á listaxe que 
compoñen os seus irmáns 
de marca: o Venga, o cee’d, 
o Sportage e o Sorento.

Kia Rio, un 5 estrelas en seguridade

Novo atlas de Michelin: 
redescubrindo España e Portugal
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O Salón de Toquio foi o lu-
gar elixido por Volkswagen 
para a presentación do seu 
Cross Coupé, vehículo depor-
tivo utilitario (SUV) que a xuízo 
da empresa alemá configura o 
que serán as liñas básicas do to-
dotorreo de uso cotián do futu-
ro. O deseño -obra de Walter de 
Silva e Klaus Bischoff- achega 

unha mestura entre un cupé de 
catro portas e un SUV compac-
to. O vehículo, de catro asentos, 
impúlsase con dous motores 
eléctricos (dianteiro e traseiro) 
e un motor TSI de gasolina e 
inxección directa. Pode perco-
rrer 40 quilómetros con propul-
sión eléctrica, é menos vertical 
que outros modelos todote-

rreo (4.345 mm de longo, 1.868 
mm de anchura e 1.523 de al-
tura), achega lamias de aliaxe 
de 20 polgadas con pneumáti-
cos de 265/45 e, na parte inte-
rior, presenta un deseño máis 
deportivo có dos SUV conven-
cionais.

A maiores, é axeitado mes-
mo para viaxes longas, con am-

plo espazo e os catro asentos 
individuais deseñados como 
butacas ergonómicas. Os asen-
tos traseiros e do acompañan-
te, ademais, pódense pregar 
totalmente. O espazo de carga 
é de 380 litros, até o borde da 
xanela. O Cross Coupé, como 
dixemos, ten tres motores nun 
só coche: baixo o capó o TSI de 
gasolina de 150 cv e un motor 
eléctrico de 55 cv, os dous xe-
rando o impulso do eixo dian-
teiro. O outro motor eléctrico, 
que entra en xogo coa tracción 
ás catro rodas ou co modo eléc-
trico, actúa sobre o outro eixo e 
xera unha potencia de 115 cv. 
En total falamos de 265 cv. Con-
sume 2,7 litros aos 100 e acele-
ra de 0 a 100 km por hora en 7 
segundos.
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Lexus acaba de recibir a 
máxima puntuación (5 es-
trelas) no procedemento de 
avaliación da seguridade 
de vehículos en caso de ac-
cidente en Xapón, a JNCAP 
(Japan New Car Assessment 
Program), un dos progra-
mas máis estritos e rigorosos 
do mundo en canto a análi-
se de seguridade. O respon-
sable deste galardón foi o 
CT 200h, primeiro vehículo 
Lexus en facerse con este re-
coñecemento. O porqué des-
te sobresaínte atopámolo no 
deseño da carrozaría do CT 
200h, que combina rixidez 

cun sistema WIL (Whiplash 
Injury Lessening), un meca-
nismo que reduce as lesións 
cervicais no caso de impac-
to. Emporiso, este modelo re-
cibiu máis parabéns que os 
xaponeses, pois tamén foi 
aprobado con nota en EE.UU. 
(IIHS), en Europa (5 estrelas 
da EuroNCAP) ou mesmo en 
Australia (5 estrelas ANCAP).

Para ser merecedor de to-
das estas louvanzas, o Lexus 
CT 200h apóiase nun amplo 
equipamento en canto a se-
guridade activa: Sistema An-
tibloqueo de Freos (ABS), Sis-
tema de Asistencia á Freada 

(BAS), Sistema de prioridade 
do pedal de freo (BOS), Frea-
da rexenerativa con Control 
Electrónico (ECB-R), Direc-
ción Asistida Eléctrica (EPS) 
sensible á velocidade, Distri-

bución Electrónica da Forza 
de Freada (EBD), Control de 
Asistencia ao Prendido en 
Pendentes (HAC), Sistema 
de Control de Tracción (TRC), 
etc.

Lexus premiado en Xapón

Estrea mundial do 
Cross Coupé
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Nissan concentra a súa 
parte máis esixente e perfec-
cionista nunha vertente crea-
da pola marca nipona e en-
camiñada a un público que 
sempre quere máis: Nismo 
(abreviatura de Nissan Mo-
torsports), unha póla de Nis-
san dirixida a crear partes de 
mellor rendemento empre-
gadas en carreiras ou acceso-
rios de tunning. Desta volta, 
Nismo tráenos un  prototipo 
baixo o nome de Nissan Juke 
Nismo.

Estamos perante a versión 
deportiva (de alta gama) do 
senlleiro crossover pequeno, un 
modelo máis baixo e máis am-
plo que quere unir o áxil dun 
compacto coa resposta dun 
cupé e a forza dun SUV, todo 
isto baixo a feitura dun vehícu-

lo estándar pertencente ao seg-
mento B.

O Juke Nismo aparece  en 
cor branca perlada e con deta-
lles vermellos, cunha carrozaría 
que quere subliñar un aquel ae-
rodinámico propio dos coches 
de carreiras, e que trae novida-
des como: as lamias de aliaxe 
de 19 polgadas, os paracho-
ques máis baixos, os pasos de 
roda máis anchos, os asentos 
deportivos de coiro, a pantalla 
e a agulla do conta revolucións 
iluminadas en vermello, o aca-
bado mate das superficies, a 
feitura da consola central (que 
lembra a un depósito de gaso-
lina dunha moto), etc.

O prototipo Nissan Juke 
Nismo contará cun motor tur-
bo de gasolina de 1,6 litros e 
inxección directa.

Renault anuncia que a 
partir de febreiro de 2012 
os seus modelos estrela no 
que se refire a monovolu-
mes compactos -o Scénic 
e o Grand Scénic- mudarán 
de aspecto exterior e inte-
rior. A folla de pedidos da 
rede Renault xa está aberta.

Emporiso, a casa france-
sa quixo subliñar que as no-
vidades que abranguerán a 
estes dous modelos atinxen 
a: deseño, tecnoloxía, ren-
demento, emisións de CO2 
e motorizacións, entre 
outras cousas.

Indo por partes, os no-
vos Scénic e Grand Scénic 
2012 contarán con dous 
novos motores “Ener-
gy” procedentes da 
Fórmula 1 (sistema 
Stop&Start, recupe-
ración de enerxía na 

freada...) que contribuirán a 
un meirande rendemento, 
un menor consumo (des-
de 4,1 l/100km) e un índice 
de emisións de CO2 récord 
no mercado (105 g/km). 
Así, ámbolos dous vehícu-
los serán os primeiros en vir 
equipados con este propul-
sor que terá diferentes ver-
sións: o diésel Energy dCi 
110 ou 130; ou ben o gaso-
lina Energy TCe 115.

Asemade, o Grand Scé-
nic e o Scénic 2012 tamén 
queren salientar en canto 
a tecnoloxía, 
para iso 
p r e -

sumen de seren os pri-
meiros Renault en posuír 
o dispositivo Visio System 
(vixilancia do condutor e 
mellora da visión noctur-
na). Amais desta novida-
de, contarán coa axuda ao 
prendido en costa, o in-
termitente “modo autoes-
trada”, o mecanismo audio 
Bose® e o sistema de nave-
gación Carminat TomTom® 
e os seus Servizos LIVE (HD 
Traffic, etc.).

BreVeS

❱❱ O grupo PSA (Peugeot-Citroën) 
inaugurou unha liña de produción de 
novos motores de gasolina de tres ci-
lindros. O resultado son motores máis 
compactos, con potencias de entre 68 
e 82 cv, que consumen un 25% me-
nos que os equivalentes de catro cilin-
dros (en torno a 1,5 l menos por cada 
100 km).

❱❱ toyota iniciou a comercialización en 
España da versión renovada do 
Avensis, que conta cun novo des-
eño, un habitáculo máis cómodo 
e unha mellor dinámica de con-
dución. O novo modelo conta cun 
novo propulsor diesel D-D-4D de 
2.0 litros que desenvolve unha po-
tencia de 124 cv. O Avensis ten un 
prezo base de 20.900 euros.

❱❱ os grupos automobilísticos Hyundai-
Kia, Daimler, Volkswagen, Ford e Ge-
neral Motors son os mellor prepara-
dos para afrontar unha posible recaí-
da da economía global ou unha leve 
desaceleración, segundo un informe 
da calificadora crediticia Fitch.

Scénic e Grand Scénic 2012: renovarse ou morrer

Juke Nismo,  
o ideal deportivo de Nissan

A compañía de car-
burantes anglo-holande-
sa Shell vén de comezar 
unha campaña de Nadal na 
que ofrece aos seus clien-
tes a posibilidade de levar-
se a casa unha colección 
de maquetas Ferrari, vehí-
culo ligado á compañía por 
competir co seu carburante 
Shell-V Power. A dita promo-
ción dará comezo o 15 de 
decembro de 2011 e rema-
tará o 29 de febreiro de 2012, 
para facerse cunha maqueta 
Ferrari haberá que encher o 
depósito cun mínimo de 30 
litros de calquera dos carbu-
rantes Shell V-Power e, por 

catro euros máis, unha das 
catro maquetas para montar 
será nosa. 

No caso de que o car-
burante Shell V-Power non 
sexa do noso agrado, po-
derase optar pola mesma 
cantidade doutro carburan-
te que haxa na estación de 
servizo Shell, mais pagan-
do algo máis (6 euros para a 
maqueta pequena e 15 para 
a grande).

Informar que as maque-
tas en cuestión pertencen á 
marca Burago e son a esca-
la 1:43, ou 1:24 no caso da 
marca Maisto (engadindo 
10 euros neste caso).

Por Nadal: unha maqueta Ferrari
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Volkswagen estreábase 
no Salón do Automóbil de 
Toquio (do 3 ao 11 de de-
cembro) co seu Passat All-
track, unha mestura de tu-
rismo e SUV. O Alltrack nace 
con vontade de servir para 
aqueles que procuran un ve-
hículo remolcador que sexa 
quen de saír con éxito de si-
tuacións off-road sen esque-
cer o espírito deportivo e o 
tan útil espazo. 

O Passat Alltrack terá a 
elixir dous motores de gaso-
lina turbo inxección directa 

(TSI) de 160 e 120 cv ou dous 
turbodiésel de inxección di-
recta (TDI) de 140 e 170 cv. 
Engadir que os dous pro-
pulsores máis potentes do 
Alltrack levarán tracción ás 
4 rodas 4Motion con trans-
misión de dobre embrague 
(DSG). De referírmonos ao 
deseño exterior deste novo 
Passat cumpriría salientar 
varios aspectos como: a mei-
rande distancia ao chan, os 
novos parachoques (estilo 
SUV), os pasos de roda e es-
tribeiras pronunciadas ou os 

maiores ángulos de rampla, 
ataque e saída, entre outras 
cousas.

É preciso subliñar o ca-
rácter (ou modo de condu-
ción) Off-road deste vehícu-
lo, pois esta é a primeira vez 
que Volkswagen dota a un 
turismo deste mecanismo. 
Dicir que, a xeito de com-
plemento deste sistema, o 
Alltrack contará tamén con 
diversos dispositivos de se-
guridade (ABS, EDS, ASR) e 
algúns sistemas de axuda ao 
condutor (asistente de des-

censo, asistente de prendi-
do en pendente, ACC, etc) 
amais da transmisión DSG. 
Asemade, cómpre citar al-
gúns dos elementos do am-
plo equipamento que posúe 
este Passat: lamias de aliaxe 
Valley de 17 polgadas, indi-
cador de presión de pneu-
máticos, 6 airbags, ESP, de-
tector de fatiga, climatizador 
bi-zona Climatronic, park as-
sist (Generation II), etc.

O Volkswagen Passat All-
track comezará a venderse a 
partir de xaneiro de 2012.

9Novas << Sprint Motor

Passat Alltrack, un “fóra de estrada” para a estrada
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Mitsubishi Motors vén de 
obter un importante recoñe-
cemento ao seu labor a prol 
do medio ambiente no Cam-
pionato de Ralis de Enerxías 
Alternativas da FIA. De feito, 
un dos protagonistas indis-
cutíbeis do certame foi o ve-
hículo 100% eléctrico da casa 
Mitsubishi, o i-MiEV, cero 
emisións. Conducido por An-
tonio Zanini e Eduardo An-
sótegui, que se proclamaron 
gañadores do campionato 
nas categorías de piloto e co-
piloto (respectivamente), de-
mostrou -a xuízo da compa-
ñía xaponesa- ser imbatíbel 
no que se refire a regularida-
de e eficacia no consumo. A 
este recoñecemento cómpre 
engadir outro máis obtido 
no mesmo certame: a vito-

ria na categoría de fabrican-
tes. Con este éxito por cate-
goría dupla, Mitsubishi quixo 
salientar o seu firme com-
promiso a prol do aproveita-
mento enerxético e dos ve-
hículos eléctricos, “que están 

nun chanzo superior no mer-
cado”, sinalou. A maiores, a 
empresa xaponesa quixo sa-
lientar o bo facer dos pilo-
tos Antonio Zanini e Eduar-
do Ansótegui, sen os cales os 
devanditos éxitos non terían 

sido posíbeis, sobre todo á 
hora de espremer as posibi-
lidades que permitían o mo-
delo i-MiEV e máis as propias 
normas do campionato vas-
co-navarro de enerxías alter-
nativas.

Mitsubishi 
imponse no 

rali ecolóxico 
da FIA

Gonzacar -concesiona-
rio Ford en A Coruña- vén 
de pasar revista ao seu Sis-
tema Integrado de Xestión 
desenvolvido conforme ás 
normas internacionais co 
gallo de continuar co seu 
compromiso de calidade e 
respecto polo medio am-
biente, eixos principais da 
súa filosofía de empresa.

O dito Sistema Integra-
do de Xestión foi avaliado 
o pasado mes de outubro 
de 2011(coma acontece de 
xeito anual) pola Certifica-
dora Independente EQA, 

sendo o resultado positi-
vo a prol de Gonzacar. Para 
isto, EQA tivo que anali-
zar que o concesionario de 
Ford cumprise con estes 
padróns: cumprimento da 
Lexislación Medio ambien-
tal, prevención da contami-
nación, mellora continua da 

súa xestión medio ambien-
tal e da calidade, calibra-
ción de todos os seus Equi-
pos de Diagnose e Medida 
así como o compromiso de 
implicación de todo o seu 
persoal en aspectos como  
a protección do medio am-
biente ou a calidade.

❱❱ Seat entregou este mes un total de 56 
unidades do modelo Altea XL L-
ECOMOTIVE á Garda Urbana de Bar-
celona. Trátase da versión ecolóxica 
do Altea XL, que presenta un con-
sumo medio de tan só 4,5 l/100 
km, ademais de dispoñer do siste-
ma Start/Stop e a función de recu-
peración de enerxía.

❱❱ Honda iniciou a venda no noso país da 
versión renovada da Goldwing, que 
ten un deseño exterior actualizado 
e incorpora diferentes innovacións 
tecnolóxicas. “A raíña da estrada” 
ten un prezo de 32.999 euros.

❱❱ a asociación europea de Fabricantes 
de Automóviles pediu á Unión Eu-
ropea máis fondos para a investi-
gación de tecnoloxías innovadoras 
no sector do motor. A ACEA formu-
lou estas reclamacións con vistas 
ao próximo marco europeo de fi-
nanciamento da investigación, que 
a Comisión Europea (CE) debe pre-
sentar en poucos meses.

❱❱ A marca Mini lanzará o vindeiro 25 de 
febreiro no noso mercado o seu novo 
modelo Roadster, que representa o 
sexto automóbil da gama e o primei-
ro cunha carrozaría convertible de 
dúas prazas. Os prezos do novo mo-
delo oscilarán entre os 23.700 euros 
da variante Cooper e os 35.265 euros 
da versión tope de gama.

BreVeS

Volkswagen Group Re-
search, o Servizo Postal Ale-
mán (Deutsche Post AG) e 
a Universidade de Arte de 
Braunschweig -co apoio do 
Ministerio Alemán de Medio 
Ambiente, Conservación Na-
tural e Seguridade Nuclear- 
veñen de presentar no Cen-
tro de Deseño de Postdam 
(Alemaña) un novo concep-
to de mobilidade encamiña-
do ao reparto de correo de 
todo tipo, trátase do eT! Pro-
pulsado de xeito eléctrico 
(cero emisións), este eT! per-
mite unha condución semi-
automática ou ben mediante 
un stick situado no asento do 
acompañante.

Apuntan desde VW Ve-
hículos Comerciais que con 
este prototipo queren cen-

trarse no segmento dos ve-
hículos de reparto e men-
saxería, un futuro encadrado 
na condución sen emisións 
e condicionado polo espazo 
dispoñible nas zonas urba-
nas, as funcións de condu-
ción semi-automática (que 
fan máis sinxelo o traballo) 
e a achega de novas tecno-
loxías de comunicación.  

A visión futura que 
supón o eT! lévanos a 
trasladar a mobilida-
de eléctrica ao uso co-
mercial, unha propos-
ta que semella ben 
vantaxosa: beneficios 
económicos e medio 
ambientais, máxima 
liberdade para mano-
brar e xirar (grazas aos 
seus motores de roda 

eléctricos), inmellorable uso 
do espazo interior do vehícu-
lo, redución do tempo de en-
trega dos repartidores (con-
dución semi-automática sen 
condutor! ou condución me-
diante un stick de dirección).

Cómpre dicir que o eT! é 
un ensaio que aínda está en 
fase de proba, pagará a pena 
agardar por el.

O vehículo intelixente do futuro: eT!
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Gonzacar aproba 
en materia de 

calidade e medio 
ambiente
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Citroën vén de ser recoñe-
cida por defender e promo-
ver, ao longo dos seus moitos 
anos de actividade, os valores 
que identifican no mundo ao 
seu país de orixe. O recoñe-
cemento en cuestión veu da 

man da Excelencia France-
sa, iniciativa posta en marcha 
polo Goberno do país veciño 
e que, entre outras cousas, re-
compensa os logros das: em-
presas, entidades, organiza-
cións ou persoas que xorden 

do seu seo. A distinción a Ci-
troën, máis polo miúdo, veu 
dada pola “creatividade e a au-
dacia da marca personificadas 
no modelo DS5”. 

Excelencia Francesa, que 
salienta o traballo ben fei-

to dos cidadáns e entidades 
do país en 11 sectores dife-
rentes cada ano, fai finca-
pé en valores como o talen-
to, o dinamismo e a vontade 
de emprender “que fan avan-
zar ao país”. Este ano incluíse 
nas categorías a modalida-
de automobilística e Citroën, 
representada polo seu direc-
tor xeral -Frédéric Banzet- 
impúxose finalmente como 
a empresa premiada. Para 
Excelencia Francesa, é im-
portante salientar as impor-
tantes ligazóns da compañía 
coa historia mesma do país 
e co seu potencial de inno-
vación. Proba disto é o DS5, 
“un modelo que representa o 
mellor do saber facer da em-
presa” -sinalouse- tanto polo 
seu estilo único e refinamen-
to coma pola súa tecnoloxía, 
incluíndo a motorización full 
hybrid diésel Hybrid4.

A 28ª edición do Salón 
Auto Retro Barcelona, cele-
brada do 3 ao 6 de decem-
bro, acollía con grande éxi-
to a exposición de Seat que 
amosaba a bagaxe da mar-
ca española no eido dos 
vehículos urbanos.

Na feira de Barcelona -e 
máis polo miúdo, no recun-
cho Seat- puidéronse ver 
desde o senlleiro 600 até as 
propostas máis modernas 
da firma, como é o caso do 
novo Mii. Aqueles que acu-
diron ao encontro de Auto 
Retro descubriron un total 
de 11 modelos situados no 
abraiante stand que Seat 

dispuxo para a ocasión no 
palacio nº 2.

Engadir que até o em-
prazamento de Seat no Sa-
lón de Barcelona se ache-
garon diversos persoeiros 
entre os que salientaron: 
Salvador Jorba (delegado 
do Goberno da Generali-
tat en Barcelona), Eduard 
Freixedes (rexedor de Mo-
bilitat do Concello de Bar-
celona), Agustín Cordón 
(director xeral da Fira de 
Barcelona), ou Ricard Za-
patero (director de desen-
volvemento de negocio 
internacional da Fira de 
Barcelona), entre outros.

A empresa española 
Comarth vén de adxudicar-
se a fabricación de máis de 
250 vehículos para o ser-
vizo de Correos francés, 
La Poste. Máis polo miú-
do, a empresa con sede en 
Murcia terá que achegar-
lle ao país veciño 250 uni-
dades dunha versión do 
seu CrossRider adaptada 
para a entrega de cartas e 
paquetería. Comarth fíxo-
se con este encargo logo 
de ter gañado o concurso 
convocado pola empresa 
francesa, converténdose 
no seu provedor oficial e 
engadindo esta nova liña 
de actividade á xa iniciada 
con Correos España e Pos-
ten Norgue (Correos de 
Noruega). Entre os aspec-
tos que máis inclinaron a 
balanza a prol de Comarth 
con respecto ás competi-
doras, cómpre salientar: a 
polivalencia de uso dos 
seus vehículos, amais 
das súas prestacións, 
o deseño 
e r g o n ó -
mico e o 
a x u s t a -
do pro-

grama de mantemento 
que posibilita uns custos 
mínimos. Segundo o es-
tipulado no contrato, Co-
marth comprométese a 
subministrar as devanditas 
unidades en 2012, e todo 
con vistas a sucesivos in-
crementos nos encargos. 
O CrossRider -vehículo fa-
bricado ao 100 % en Espa-
ña- ten un amplo potencial 
de uso nas empresas, sobre 
todo en servizos postais de 
toda Europa, circunstancia 
que unida aos pedidos de 
particulares sitúan á firma 
murciana a piques de aca-
dar o seu obxectivo para 
o ano vindeiro: distribuír 
1.200 unidades ao ano.

11Novas << Sprint Motor

Citroën, premiada por levar a Francia ao máis alto

Vehículos eléctricos españois 
para Correos Francia

Éxito Seat no Auto 
Retro de Barcelona
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Froito da colaboración en-
tre Subaru e Toyota nace o 
novo Subaru BRZ, fabricado na 
factoría que a firma ten en Gun-
ma (Xapón). Cómpre dicir que 
este modelo estivo presente -a 
xeito de Concept STI- no Salón 
do Automóbil de Os Ánxeles 
(EE.UU.) e vén de ser presenta-
do no Salón do Automóbil de 
Toquio (do 2 ao 12 de decem-
bro).

Inspirado no pracer de con-
ducir, este Subaru BRZ conta cun 
motor Boxer de terceira xeración 
de 2.0 con 200 cv de potencia 
asociado a unha transmisión ma-
nual e automática de 6 velocida-

des, posúe inxección directa de 
Toyota (D-4S), configuración ho-
rizontalmente oposta con trac-
ción traseira e un dos centros de 

gravidade máis baixos do merca-
do: a imaxe e semellanza dun co-
che deportivo de asentos 2+2 e 
cun grande maleteiro. 

Por último, engadir que o 
Subaru BRZ estará nos nosos 
concesionarios na primavera de 
2012.
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A casa dos catro aros 
anuncia que xa se admiten 
pedidos do novo integran-
te da saga A1, o Sportback 
de cinco portas. O compac-
to máis xuvenil e urbano ten 
unhas medidas que coinci-
den coas do A1 3 portas, au-
mentando 6 mm tanto en 
anchura coma en altura, ga-
rantíndolle isto un meirande 
espazo interior e un amplo 
maleteiro de 270 litros. 

O A1 Sportback estará 
dispoñible con dous niveis 
de acabado: Attraction e Am-
bition asociados a uns novos 
paquetes de equipamento (o 

Kult e Style para as versións 
Attraction e Sport; e o Design 
e o Sport&Design para a Am-
bition). Así, o equipamento 
do A1 Sportback é o mesmo 
que o do A1 3 portas enga-
díndoselle a este novo mo-
delo Sportback unha morea 
de novos elementos.

En canto a motor, o novo 
Sportback chegará con tres 
propulsores TFSI e dous TDI 
con potencias que irán desde 
os 86 até os 185 cv, con cambio 
manual de 5 e 6 velocidades e 
S tronic de 7 marchas, cunha 
previsión futura de achegar á 
gama A1/A1 Sportback o novo 

1.4 TFSI de 140 cv con tecno-
loxía de desconexión de cilin-
dros Audi cylinder on demand. 
Engadir que todas as motori-
zacións se rexen polos princi-
pios downsizing, contan con 
inxección directa e sistema au-
tomático Stop/Start.

O Audi A1 Sportback es-
tará nos concesionarios a co-
mezos de xaneiro de 2012 
cun prezo que irá desde os 
16.720 euros do 1.2 TFSI At-
traction de 86 cv até os 
28.030 euros do 1.4 TFSI S tro-
nic Ambition de 185 cv.

Opel quere comezar o 
ano con cambios, desta vol-
ta atinxen ao Insignia, pois a 
partir de febreiro de 2012 a 
marca xermana achegará un 
novo motor diésel BiTurbo 
secuencial de grande eficien-
cia para este modelo. Trátase 
dun 2.0 CDTI de 195 cv cun 
exclusivo dispositivo inter-
cooler, con tracción dianteira 
ou total (AWD) e unhas cifras 
de consumo (4,9 l/100 km) e 
emisións (129 g de CO2/km) 
ben reducidas.

Máis polo miúdo, esta-
mos perante un motor tur-
bo diésel common-rail de 
catro cilindros cun sistema 
de turbocompresor secuen-
cial con dúas fases de carga 

e un mecanismo de asisten-
cia ao condutor baseado en 
radar que aumenta a seguri-
dade. Dicir que este Insignia 
-na súa versión con tracción 
total- contará cun chasis Su-
perSport con HiPerStrut. 
Asemade, Opel quere fes-
texar a chegada deste 2012 
con máis novidades que 

abranguerán á familia dos 
Opel Insignia, entre elas: o 
dito chasis SuperSport con 
suspensión dianteira do In-
signia OPC (Opel Performan-
ce Center) coas súas torretas 
de altas prestacións (Hi-
PerStrut) que se poderá so-
licitar no caso dos modelos 
con tracción integral.

O Opel Insignia 2.0 CDTI 
BiTurbo virá con tres estilos 
de carrozaría a elixir e cun 
prezo de 32.524 euros, im-
postos incluídos.

Audi A1 Sportback, agora 5 portas

Subaru BRZ, 
o pracer de 

conducir

Un novo 
motor para 

o Insignia
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As marcas de luxo se-
guen a amosar a esencia do 
seu ser con retos exclusivos 
que as fan aínda máis exclu-
sivas. Neste caso estamos a 
referirnos a Lexus, marca de 
fasto creada por Toyota, que 
vén de anunciar que a uni-
dade número 213 do LFA 
(das únicas 500 que serán fa-
bricadas) ten como destino 
España, máis en concreto, as 
Illas Canarias.

O vehículo en cuestión foi 
fabricado na factoría de Mo-
tomachi (Xapón), o seu exte-
rior é de cor Vermello Perla e 
o interior é de coiro negro, a 
unidade 213 foi producida o 1 
de novembro de 2011.

Este Lexus LFA único e 
irrepetible -pois forma par-

te das 20 unidades máxi-
mas ao mes establecidas 
no planning de produción 
de novembro de 2011- ten 
un motor V10 de 4,8 litros 
deseñado de xeito especial 
para el, ensamblado por un 
só enxeñeiro, cuxa sinatura 
está nunha etiqueta metáli-

ca situada na culata esquer-
da do vehículo.

Por se isto non abon-
dase para garantir que es-
tamos perante algo ex-
clusivo, o LFA chegará ao 
arquipélago canario nun 
colector específico e des-
eñado para o seu trans-

porte a bordo do buque 
Bremen Bridge e, por mor 
da complexidade do me-
canismo de transporte, só 
persoal formado -tamén 
de xeito específico- po-
derá manipular este Lexus 
no intre de liberalo do seu 
envoltorio.

13Novas << Sprint Motor

A marca surcoreana Kia 
quere ofertar máis ao merca-
do europeo, para iso aumen-
ta o equipamento de serie do 
seu modelo cee’d, primeiro 
vehículo deseñado e produci-
do por e para Europa. 

A gama que existe ares-
tora achega tres tipos de 
carrozaría: cee’d 5 por-
tas, procee’d e cee’d sporty 
wagon, componse de cinco 
motores (dous de gasolina 
CVVT de 1,4 e 1,6; e tres dié-
sel CRDi de 1,6) asociados a 
catro niveis de equipamen-
to (Concept, Drive, Active e 
Emotion). 

Emporiso Kia -co gallo 
de aumentar a oferta espa-
ñola- presenta unha serie 
especial baseada nos acaba-
dos Concept e Drive aplica-
da ás tres carrozarías da fa-
milia cee’d. Estamos a falar 
do cee’d Concept Plus e do 
cee’d Drive Plus.

Indo por partes, a ver-
sión Concept achegaba: do-
bre airbag, ABS+EBD+BAS, 
computador de a bordo, re-
produtor de radio/CD con 
USB+AUX, etc. Co Concept 
Plus engádenselle a estes 
elementos estoutros: Blue-
tooth, fío para iPod, volante 
e panca de cambios en pel.

En canto á versión Drive, 
esta contaba con (amais do 
equipo do Concept): control 
de cruceiro, climatizador au-
tomático... e coa Drive Plus sú-
manlle estes extras: ESP, VSM, 
HAC, lamias de aliaxe de 16”, 
rede de maleteiro e sensores 
de aparcamento traseiros.

Por último, informar que 
estas novas series especiais 
Concept e Drive Plus para o 
Kia cee’d manteñen o mes-
mo prezo que os acabados 
actuais.

Será o 31 de decem-
bro deste ano que chega 
ao seu fin cando o vehí-
culo 100% eléctrico de Ci-
troën, o C-Zero, amose o 
seu carácter máis deportis-
ta, xa que será o encargado 
de abrir unha das carreiras 
máis senlleiras de España. 
Falamos da proba de atle-
tismo da Federación Inter-
nacional de Asociacións de 
Atletismo (IAAF) -coñecida 
co nome de “A San Silves-
tre Vallecana”- organizada 
pola marca Nike. 

O C-Zero situarase na 
grella de saída disposto a 
converterse no participan-
te máis silandeiro desta pro-

ba de resistencia que per-
correrá a capital española o 
derradeiro día do ano sen-
do os seus cometidos: mar-
car os tempos dos distintos 
participantes, portar aos co-
misarios e levar consigo o 
tan importante cronóme-
tro. Movéndose diante dos 
38.000 corredores -vidos de 
toda España- o Citroën C-Ze-
ro circulará ao longo de 10 
km polas rúas madrileñas de 
Serrano, Porta de Alcalá, Ci-
beles, Atocha... até chegar á 
meta en Vallecas (Estadio do 
Raio Vallecano) gabándose 
de ser o primeiro vehículo 
participante que respecta o 
medio ambiente.

Citroën C-Zero, un corredor ecolóxico Máis 
equipamento 

para o Kia cee’d

Lexus LFA, o 
exclusivo
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Chevrolet unha icona do automobilismo mundial
A marca americana celebra o seu centenario

14 Sprint Motor >> Chevrolet

Co gallo da celebración do seu 
centenario, Chevrolet lanza 
o novo coche eléctrico Volt, 
doaba 100 automóbiles a unha 
organización de axuda a nenos 
necesitados e patrocina a cons-
trución dunha moderna escul-
tura na cidade natal de Louis 
Chevrolet (La Chaux-de-Fonds, 
Suíza). Tamén con ocasión do 
seu centenario, Chevrolet quixo 
traer a Europa ao galardoado 
Volt, o primeiro coche eléctrico 
de autonomía estendida, que 
saía á venda o 3 de novembro 
de 2011.
“Este ano estivo ateigado de 
eventos especiais, encamiña-
dos a festexar os nosos 100 
anos de historia con clientes, 
empregados e socios comer-
ciais de todo o mundo. Hoxe 
comezamos unha nova era 
de mobilidade persoal grazas 
ao Volt, que continúa a tradi-
ción de deseñar coches que 
axuden aos nosos clientes a 
tirar o máximo proveito das 
oportunidades que se amo-
san na vida” -declaraba Wayne 
Brannon- Presidente e Direc-
tor Executivo de Chevrolet 
Europa.

100 agasallos de aniversario que dan 
mobilidade a nenos necesitados

Ao longo do ano do seu centenario, Chevrolet organizou unha serie de 
festas nas que doou 100 novos vehículos Chevrolet -desde coches urba-
nos Spark até monovolumes Orlando e SUV Captiva (estes dous últimos 
de sete prazas)- a Aldeas Infantís SOS en Europa, Uzbequistán, Sudáfrica, 
Lesoto e Israel. 

O 3 de novembro, Chevrolet entregaba a Aldeas Infantís SOS os co-
ches número 99 e 100 deste proxecto, no transcurso dunha celebración 
especial que tiña lugar ás aforas de Roma.  

Esta iniciativa permitirá incrementar a mobilidade dos nenos e as súas 
nais de acollida e fará máis doada a vida cotiá dos traballadores sociais im-
plicados en Programas de Fortalecemento Familiar ao converter en algo 
máis sinxelo o feito de visitar a familias desfavorecidas nas súas comuni-
dades.

“As nais de Aldeas Infantís SOS precisan dispor de mobilidade, xa que 
deben afrontar os mesmos retos que outras nais que están ao cargo de 
grandes unidades familiares. O recurso ao transporte público non sempre 
é doado, polo que a mobilidade é unha cuestión absolutamente crucial se 
queremos axudar aos nosos nenos” explicaba Richard Pichler, Secretario 
Xeral de Aldeas Infantís SOS.

■ FERnAnDO CUADRADO | TEXTO
■ SPRInT MOTOR | FOTOS

o chevrolet 
Corvette de 1960 
é un dos clásicos 
deportivos máis 
cotizados en uSa
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Chevrolet unha icona do automobilismo mundial
A marca americana celebra o seu centenario
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Unha escultura de Chevrolet na 
cidade natal do seu fundador

Chevrolet leva moito tempo dando apoio á creación artística. Esta tra-
dición mantense na cidade suíza de La Chaux-de-Fonds, berce de Louis 
Chevrolet, onde Chevrolet Europa renderá homenaxe ao cofundador da 
marca patrocinando unha escultura que se emprazará no Parc de l’Ouest.  

Un concurso entre catro equipos de artistas de sona decidirá quen 
será o encargado de realizar esta obra de arte. O deseño final elixirase en 
marzo de 2012 por un xurado formado por representantes da cidade de 
La Chaux-de-Fonds e Chevrolet así como polo embaixador dos Estados 
Unidos en Suíza e Liechtenstein máis o presidente da Comisión Federal 
de Arte de Suíza.

A dita escultura constituirá un monumento permanente que lembrará, 
a quen visite La Chaux-de-Fonds (cidade patrimonio cultural da UNESCO), 
a un dos máis sobranceiros fillos desta vila e á marca que leva o seu nome. 

Louis Chevrolet -un emigrante suízo e piloto de carreiras- e Billy Du-
rant -un empresario estadounidense- fundaban Chevrolet Motor Car Com-
pany en Detroit o 3 de novembro de 1911.

Cen anos e máis de 209 millóns de vehículos máis tarde, Chevrolet 
é a cuarta marca de automóbiles máis importante do mundo no que a 
vendas se refire, con máis de 4 millóns de coches e pick-ups vendidos en 
2010 en máis de 130 países. O que quere dicir que alguén, nalgún lugar do 
mundo, merca un Chevrolet cada sete segundos...

A día de hoxe, a “paxariña” de Chevrolet segue a ser sinónimo de opti-
mismo, de espírito novo e pioneiro, de deseño expresivo e fiable, así como 
de máxima resistencia. Características que se reflicten nos novos modelos, 
como o Chevrolet Cruze (gañador do Campionato Mundial de Turismos os 
dous últimos anos) ou como o coche eléctrico de autonomía estendida, o 
Volt (galardoado con diversos premios). 

“O ano 2011 foi unha oportunidade irrepetible para festexar os éxitos 
do pasado”, afirmaba Wayne Brannon. “Ao afrontar o noso segundo século 
de vida, debemos seguir a inspirarnos en Louis Chevrolet e no seu lema: 
Nunca te rendas!”.

Cen anos de fortaleza

o innovador 
chevrolet Volt saía 
á venda en europa 
o día do centenario 

da marca

a marca 
encargará 

unha escultura 
permanente 

na cidade 
natal de louis 
chevrolet, la 

chaux-de-
Fonds (Suíza)
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Saab 9-4X

■ XABIER VILARIñO | TexTo

■ SAAB PRESS | FoTos

Un escandinavo 
fóra do asfalto
A CASA SUECA DE AUTOMóBILES DE LUXO ES-

TRÉASE NO EIDO DOS CrOSSOVEr, OU DITO DO-
UTRO XEITO: VEHíCULOS A MEDIO CAMIñO ENTRE 
UN TODOTERREO E UN TURISMO. A NOVA APOSTA 

CHEGA BAIXO A DENOMINACIóN DE 9-4X.
DESVELAMOS A ENGRENAXE QUE SE AGOCHA 

TRAS A NOVA CREACIóN ESCANDINAVA QUE EN-
TRA CON FORZA NO SEGMENTO DOS SUV (SPOrT 
UTILITy VEhICLE OU VEhíCULO DEPOrTIVO UTILI-
TArIO), UN CrOSSOVEr DE TAMAñO MEDIO CON 
FEITURA NóRDICA E ARRECENDO A PASADO AE-

RONÁUTICO MARCA SAAB. DE SEGUIDA PASAMOS 
A CONTAR TODO AQUILO QUE HAI QUE SABER 

SOBRE O SAAB 9-4X, UNHA VALENTE PROPOSTA 
DE CAMBIO QUE QUERE SAíRSE DAS COMODI-

DADES DA ESTRADA PARA ABRANGUER OUTROS 
TERREOS MÁIS ABRUPTOS, ISO SI, SEN ESQUECER 

O PRESTIXIO E A ELEGANCIA DA FIRMA.
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De querermos definir a aparencia externa do 9-4X diriamos que se trata dunha mestura 
entre o 9-3X todoterreo e o novo sedan 9-5, inspirándose no galardoado Concept Car Aero X 
en aspectos como a grella e a iluminación con efecto bloque de xeo. Outra característica que 
non podía faltar é a sensación envolvente do habitáculo -sinal tradicional da marca- 
así como o deseño dos faros, a cintura da carrozaría ou as lamias de aliaxe de 18 
polgadas. Resumimos: a carrozaría do 9-4X destaca pola sobriedade decorativa.

Xa no interior deste Saab, podemos apreciar ante todo o amplo e cómodo 
do espazo que acolle a cinco pasaxeiros e que orienta a súa disposición de con-
trois cara o condutor. Volvemos a subliñar o legado aeronáutico da marca que se 
deixa ver en detalles como: a lectura de velocidade ao estilo dun avión, ilumina-
ción en tons verdes para as agullas dos diais principais, saídas de ar con regula-
dores joystick ou o botón de prendido Start/Stop situado entre os asentos dian-
teiros (xunto á panca de cambio).

A comodidade segue a ser unha das máximas de Saab, para iso dotou ao 
9-4X duns grandes asentos que inclúen de serie un axuste eléctrico de 8 posi-
cións para o condutor e un axuste eléctrico dos pedais como opción. Asema-
de, tamén hai sitio abondo para almacenar cousas a bordo pois cóntase con 
dous petos con cuberta en todas as portas, unha bandexa profunda na con-
sola central (con enchufe de 12 voltios e conexións USB e AUX), etc.

En canto a dispositivos de información e lecer a bordo, este Saab ache-
ga dúas posibilidades de audio: unha con sete altofalantes e outra (tope de 
gama) con dez altofalantes Bose con son envolvente 5.1. O sistema de nave-
gación con pantalla táctil de 8 polgadas posúe unha vista de mapas “ollo de 
paxaro” e 10 Xb de almacenamento. Amais disto, un mecanismo de teléfono 
inserido Bluetooth (que funciona coa voz e mandos mans libres no volante) 
e unha pantalla central axudarán ao condutor en boa medida. Emporiso, os 
pasaxeiros que van na parte traseira non son esquecidos, pois terán á súa 
disposición dúas pantallas de 8 polgadas situadas na parte traseira dos 
asentos dianteiros (péchanse a xeito de portátil).

Interior e exterior
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Saab dálle ao 9-4X uns extras que serán de grande axuda 
á hora de pórse en marcha: baixo nivel de ruído, manexabilida-
de... Todo isto é posible grazas ao chasis do 9-4X, unha carrozaría 
deseñada de xeito específico para un crossover sen facer adaptación 
ningunha desde a base existente dun sedan ou dun wagon.

Así, as tecnoloxías avanzadas de condución inclúen o Saab XWD, un sistema 
de tracción que varía con 
constantes axustes a ache-
ga de par motor entre os 
eixos dianteiro e traseiro, 
contribuíndo a unha me-
llor adherencia en calquera 
tipo de condición (estrada 
enxoita, terreo esvaradío...). 
Cómpre dicir que este me-
canismo é combinado cun 
control electrónico autoblo-
cante do diferencial traseiro 
(eLSD), que é quen de transmitir até un 50% do par entre as 
rodas traseiras co fin de acadar unha meirande adhesión.

Na versión Aero o piloto e o propio coche case se conver-
ten na mesma cousa grazas ao Saab DriveSense, un disposi-
tivo que controla os amortecedores en tempo real facendo 
axustes de xeito continuo, o que fai que o vehículo se adap-
te á maneira na que é conducido e ás condicións da estrada.

Outras axudas ao condutor que trae o Saab 9-4X son: a di-
rección de esforzo variable, iluminación de serie bi-xenón ou 
as regraxes intelixentes cos modos "Confort", "Sport" e "Eco". 
Dicir que este último modo "Eco" é activado por un botón 
separado, modificando a resposta ao pedal do acelerador e 
ao escalado do cambio co gallo de aforrar en combustible.

Equipamento

A marca sueca responde pola seguridade dos ocupan-
tes dos seus vehículos coa bagaxe recadada logo de 50 
anos de experiencia. As probas de colisión levadas a cabo 
por Saab baséanse no acontecido en accidentes reais e o 
éxito recollido pola marca -no que atinxe a esforzo a prol 
da seguridade- fica reflectido nas enquisas de accidentes 
do highway Loss Data Institute (HLDI) de Estados Unidos 
e a compañía sueca de seguros Folksam, onde a puntua-
ción reunida por Saab é sempre boa, ou mesmo a mellor 
do seu segmento.

Seguridade

diseño escandinavo inspirado por el concepto aero X
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O novo Saab 9-4X ta-
mén quere salientar por ser 
un vehículo servizal en can-
to á capacidade de carga e 
a sinxeleza de disposición 
da mesma. Para iso, os asen-
tos traseiros foron deseña-
dos para encartarse nun só 
movemento (sen necesida-
de de mover os coxíns ou 
quitar os repousacabezas) 
achegando unha superfi-
cie de carga 100% chaira. A 
parte dianteira dispón dun 
recuncho que se abre cun-
ha asa (como se dun avión 
se tratase) no que se pode-
rán gardar algúns obxectos. 
Con todo, existe un elemen-
to máis que fai que o siste-
ma de carga deste Saab sexa 
moi flexible, falamos da po-
sibilidade de accionar -a tra-
vés dun control remoto- o 
portón traseiro que contro-
la o sistema hidráulico que 
pode ser aberto totalmen-
te ou mesmo programa-
do para unha posición máis 
baixa en lugares con altura 
limitada (garaxes, etc).

Capacidade de carga
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Grupo propulsor

 

 

Versión e prezo

 

Texto: Xabier Vilariño
Fotos: Sprint Motor

O Saab 9-4X achegará a posibilidade de elixir entre 
dúas motorizacións V6 lixeiras e compactas de alumi-

nio con transmisión automática de seis velocidades. 
Engadir que ámbolos dous motores teñen distri-

bución variable de 24 válvulas: ben en admi-
sión coma en escape, dando como resultado 
un rendemento propio dun motor de grande 
cilindrada. Deste xeito, a versión base deste 
9-4X terá un propulsor atmosférico 3.0 de 
265 cv, con inxección directa de combusti-

ble, sendo quen de pasar de 0 a 100 km/h 
en só 9 segundos. Para a versión Aero, a 
motorización será unha 2.8 turbo de 300 
cv impulsando a este crossover de 0 a 
100 km/h en 8,3 segundos. Segundo da-
tos aportados polo fabricante.

Motores

MOTOR 3.0i V6 2.8 turbo V6
Versión 9-4X 9-4X Aero

Potencia máxima (cv / kw) rpm 265 / 195
6,900

300 / 221
5,500

Par máximo (Nm / lb-ft) rpm 302 / 223
5,200

400 / 295
2,000 - 5,000

Diámetro / Carrera (mm) 89.0 x 80.3 89.0 x 74.8
Compresión 11.7: 1 9.5: 1

PRESTACIÓNS
0-100 Kph (s) 9.0 8.3

Velocidade máxima (Kph) 210 230
CONSUMO DE COMBUSTIBLE*

(l/100 km)

Combinado 11,2
11,5* 12,1

CO2 (g/km)* 260
267* 281

o legado aeronáutico da marca déixase ver na súa instrumentación
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O Centro Porsche A Co-
ruña acolleu a presentación 
do novo 911, modelo que 
malia ter detrás case me-
dio século de historia, amo-
sa un inesgotábel poder de 
renovación. Esta actuali-
zación dun modelo mítico 
aféctalle non só ao deseño 
(cen por cen modificado de 

cara aos tempos que corren 
pero respectando a silueta 
plana, alongada e muscu-
losa), senón tamén a cues-
tións como a motorización 
e o consumo (por debaixo 
dos dez litros en 100 km). 
O novo 911, en palabras 
de José Ramón Ferreiro: 
“é unha icona da propia fir-

ma pero da industria en xe-
ral”, constitúe a sétima xera-
ción do modelo e, tamén, a 
proba de que tradición e re-
novación, complementán-
dose a través desta marca, 
son unha “garantía de futu-
ro” nestes tempos de crise 
produtiva.

Volvendo ás novidades 
que trae o deportivo, cómpre 
salientar a súa batalla alonga-
da en 100 milímetros e unha 
altura reducida, cousas que 
mesturadas coas novas lamias 
que incrementan o diámetro 
en 20 polgadas conseguen 
destacar aínda máis a feitura 
atlética. Asemade, a carroza-
ría é moi lixeira (45 quilos me-
nos) e a rixidez e a carga sobre 
o eixo traseiro son maiores, o 
que significa mellor compor-
tamento en estrada. A isto 
cómpre engadir un consumo 
máis axeitado, con todas as 
versións por debaixo dos 10 li-
tros, mesmo o novo 911 Carre-
ra cos seus 350 cabalos e gas-
tando 8,2 litros.
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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

Eran os grandes favo-
ritos e non desmereceron 
en nada á súa aureola. O 
tres veces campión do 
Trofeo Andros, Jean-Phi-
lippe Dayraut (Mini), ga-
ñaba a primeira xornada, 
mentres que o dous ve-
ces campión deste mes-
mo campionato, ademais 
de famosa estrela da F-1, 
Alain Prost (Dacia), impo-
ñíase na segunda. Am-
bos gañaron, aínda que 
o liderato segue osten-
tándoo o primeiro de-
les pero por menor mar-
xe: ¡1 só punto! Tra-la cita 
andorrana, o Andros está 
máis emocionante ca 
nunca.

O Goberno galego des-
tacou este mes a impor-
tancia da participación de 
“todos os axentes”, mo-
toristas, ciclistas e peóns, 
para transmitir as necesi-
dades dos galegos en ma-
teria de seguridade viaria 
na estrada.

Así o manifestou a di-
rectora xeral de Infraes-

truturas, Ethel Vázquez 
Mourelle, nunha reunión 
mantida este mes co pre-
sidente da Plataforma Mo-
teira para a seguridade 
viaria, Manuel Picón Sán-
chez.

A Xunta destacou, nun 
comunicado, que a seguri-
dade viaria é un piar “fun-
damental” na área das in-

fraestruturas. O Executivo 
destaca o traballo que se 
está realizando no mar-
co do Plan de Seguridade 
Viaria 2011-2015 de Gali-
cia. Neste sentido, o Go-
berno galego indica que o 
plan recolle máis de oiten-
ta medidas “transversais”, 
con sete obxectivos estra-
téxicos, orientadas en par-

te á protección de moto-
ristas, ciclistas e peóns.

Desta maneira, a Xun-
ta destaca que a conselle-
ría de Agustín Hernández 
está executando proxec-
tos destinados a motoris-
tas, como a disposición de 
sistemas de contención na 
autovía Santiago-Ourense, 
entre outros.

A Xunta chama á participación para mellorar a seguridade viaria

Trofeo Andros

Centro Porsche A Coruña 
presentou o novo Porsche 

911, a lenda continúa

José Ramón Ferreiro (á esquerda da foto), director xeral do Grupo Breogán, foi o 
encargado de presentar o novo Porsche 911
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

A Gran Festa Porsche
Eventos do Motor 

-sociedade con máis de 
20 anos de experien-
cia na organización de 
eventos vinculados ao 
motor- ten entre mans 
a posta en marcha da II 
Edición do Retro Auto 
Galicia (Salón do Vehí-
culo Clásico e de Épo-
ca), que se celebrará no 
Recinto Feiral de Amio 
(Santiago de Compos-
tela) entre os días 17 e 
19 de febreiro de 2012. 
Emporiso, desde este 
recuncho de Sprint 
Motor salientamos un 
dos proxectos que se 
poderán ver neste en-
contro, trátase dun-
ha Retrospectiva de 
Porsche que se leva-
rá a cabo neses días 
baixo o acubillo da 
Gran Festa Porsche. 
Os vehículos serán 
expostos nun stand 
situado no Pavillón 
nº 1 do Salón, alí re-

uniranse máis de 30 automó-
biles que servirán de repaso 
á historia da marca xerma-
na: o 356, 968, 944, 928 até 
o máis actual, o 911. Amais 
disto, é preciso dicir que no 
Retro Auto tamén atopare-
mos pezas de coleccionista 
como o Porsche 959, o Ca-
rrera GT ou o 997 GT2 RS.

Porén, neste Salón do Vehí-
culo Clásico e de Época haberá 
espazo para moitas outras cou-
sas: a chamada automobilia, 
paixón polos fetiches que ro-
dean ao mundo do automóbil 
(maquetas de modelos exclusi-
vos, trofeos, manuais...), charlas-
coloquio con pilotos da mar-
ca ben coñecidos por todos os 
afeccionados (Beny Fernández, 
Julio Gargallo, Sergio Vallejo 
e Jesús Ferreiro, entre outros), 
un stand do equipo Campión 
de España de Ralis 2010 (Valle-
jo racing), un área de lecer cun-
ha pista de slot para nenos, ou 
o Motorshow (exhibicións de 
pilotos da marca na pista exte-
rior).
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■ REDACCIón | TexTo  
■ SPRInT MOTOR | FoTos

Afirman os que saben 
disto que a climatoloxía ad-
versa sempre é un factor de 
risco para a condución pro-
vocando a perda de control 
do noso vehículo, a falla de 
adherencia ou un esgota-
mento extremo. Ao longo 
do ano 2010, o 14,5% dos ac-
cidentes producíronse baixo 
condicións de climatoloxía 
desfavorable, o que supón 
un total de máis de 12.400 
accidentes nos que o cul-
pable foi o mal tempo coas 
súas diferentes faces: chu-
via, neve, néboa, xeo... Para 
reducir os riscos de sufrir un 

incidente -e perante os mi-
lleiros de desprazamentos 
que se levarán a cabo nestes 
días festivos- o RACE lanza 
10 recomendacións preven-
tivas aos condutores, como: 
revisar o vehículo, planificar 
a viaxe, informarse do esta-
do do tráfico, empregar os 
sistemas de retención, con-
ducir con precaución, sen 
esquecer a seguridade nos 
traxectos curtos. De segui-
da damos conta, polo miú-
do, do decálogo de normas 
a seguir elaboradas por este 
club e co único obxectivo de 
reducir o risco de sinistros á 
hora de conducir en inver-
no.

coa calzada 
mollada a perda 
de adherencia é 

notable

Ter o vehículo en óptimas condicións dá un plus de seguridade

Como viaxar contra vento e marea

O real Automóbil Club de España 
(rACE) advirte do perigo de conducir 

coas condicións meteorolóxicas na nosa 
contra. Se a climatoloxía non está do 

noso lado e non queda outra alternativa 
que botarse á estrada, o rACE elabora 
un manual de recomendacións para 

previr calquera accidente. 
Tomamos nota e informamos dos 
puntos a seguir para chegar sans e 

salvos ao noso destino.

A climatoloxía adversa é un factor de risco
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Preparando o vehículo 
Comprobe os niveis 
de líquidos, estado de 

freos e dirección, lámpadas 
e faros, batería e debuxo dos 
pneumáticos. Revise as es-
cobiñas xa que en caso de 
neve, xeo ou chuvia sufrirá 
o “efecto spray” do resto dos 
vehículos.  

Non esqueza as ca-
deas ou os pneumáti-

cos de inverno se vai circular 
por zonas con risco de neve, 
así como os triángulos e cha-
lecos de emerxencia, ferra-
mentas, unha manta ou os 
fusibles de reposto. No caso 
de dúbida, o RACE ensína-
che a colocar as cadeas en 
www.youtube.com/Seguri-
dadvialRACE.

antes de saír
Programe o despraza-
mento con antelación 

e estude o traxecto. Infór-

mese en Internet, teletexto 
ou no teléfono da DXT (011). 
Asemade, leve o teléfono da 
súa asistencia (RACE- 902 
404 545) e comprobe tamén 
a meteoroloxía.   

Non se marque horas de 
chegada, nin tente recu-

perar o tempo logo dun atran-
co: cando pensamos que a cir-
culación se restablece, poden 
aparecer de novo as retencións, 
aumentando o risco se o pavi-
mento está esvaradío. 

en ruta
Non comece unha 
viaxe logo dunha xor-

nada laboral, nin conduza 
de xeito continuado duran-
te moito tempo. Descanse de 
maneira frecuente e inxira re-
frescos, xa que a condución 
invernal aumenta a fatiga e 
reduce a súa capacidade de 
condución.

Nunca beba alcol se vai 
conducir, respecte as 

normas e faga que todos os 
ocupantes empreguen os sis-
temas de retención (cintos de 
seguridade, pretensores...).  

Manteña sempre a dis-
tancia de seguridade 

-sobre todo en caso de chu-
via, néboa, xeo ou neve- e 
prevea situacións de perigo 
con tempo abondo, indican-
do a situación ao resto dos 
condutores.

No caso de observar ou 
sufrir un accidente, lem-

bre a conduta PAS: Previr novos 
riscos, Avisar ás emerxencias 
e Socorrer aos feridos cando a 
gravidade sexa estrema. Man-
téñase nunha zona segura 
mentres agarda.

De aparcar nunha zona 
con risco de xeadas, 

prevea a conxelación das pas-
tillas de freo. Amais, teña en 
conta erguer os limpa para-
brisas, xa que o peso da neve 
pode romper os eixos.

Se se vise inmobiliza-
do por unha nevada, 

deixe vía libre ás máquinas 
quitaneves, apague o motor 
e non abandone o vehículo se 
non hai un refuxio preto. Teña 
sempre combustible abon-
do para usar a calefacción no 
caso de emerxencia. 

23Seguridade viaria << Sprint Motor

O pneumático de inver-
no é o que mellor amarre 
achega baixo condicións 
climatolóxicas como o or-
ballo, a chuvia ou a neve, 
mellorando de xeito nota-
ble a adherencia, diminuín-
do a distancia de freada 
e mellorando a segurida-
de de condutor e ocupan-
tes. Cando o xeo ou a neve 
nos sorprenden na estrada, 
os pneumáticos de inverno 
evitan o ter que parar nun-
ha beiravía para colocar as 
cadeas, expostos ao resto 
de vehículos e normalmen-

te en condicións de baixa 
visibilidade. Emporiso, o 
seu uso no noso país está 
xustificado en época in-
vernal -non só cando neve 
ou xee- xa que dende nov-
embro ata abril a media de 
temperaturas mínimas en 
España está por debaixo 
dos 7ºC.

Importante e básico, fa-
lando de pneumáticos, e 
revisar o estado, o debuxo 
e fundamentalmente a 
presión. Cousas que pode 
facer facilmente calquera 
usuario.

Un apuntamento sobre o 
pneumático de inverno

Dez consellos para 
viaxar sen perigo

revisar o debuxo 
e a presión dos 

pneumáticos é unha 
obriga para todo bo 

condutor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Tomando como pun-
to de saída Compostela, 
dispoñémonos a comezar 
a nosa andaina a través da 
banda norte da Ribeira Sa-
cra a cal terá un total de 294 
km (ida e volta), cun tempo 
aproximado de 5 horas e 38 
minutos (cálculo feito sen 
paradas). O custo de com-
bustible será de 39,49 euros 
para un vehículo gasolina e 
de 38,30 euros para un dié-
sel. A nosa estrada principal 
será a N-525.

Primeira parada: 
Pombeiro, Pantón 
(Punto B no Google Maps)

A distancia que sepa-
ra Santiago de Pombeiro 
é de 124 km. Tempo esti-
mado: 2 horas e 14 minu-
tos. Saímos de Compostela 
pola N-525, pasando pola 
PO-206 (Lalín), logo pola 
PO-533 e a  CRG-2.1 en di-
rección a Chantada. Colle-
mos a N-540 até chegar-
mos aos Peares, a partir 
de aí imos pola N-120 que 
nos deixará en Pombeiro. 
Detémonos na parroquia 
de Pombeiro -concello de 
Pantón- para descansar e 
parar  no mosteiro de San 
Vicente de Pombeiro, de 
estilo románico e perten-
cente ao Reino Suevo (sé-

culo X). Salientamos unhas 
pinturas murais que se ato-
pan no  interior do mostei-
ro coa posibilidade de velas 
de preto.

Segunda parada: atán, 
Pantón (Punto C)
distancia Pombeiro-atán: 
12,8 km. 
Tempo aproximado: 13 min.

Seguimos na estrada de 
Ponferrada (N-120) e chega-
mos a Atán. Aproveitamos 
a parada para visitar o que 
queda do mosteiro de Santo 
Estevo de Atán, situado na 
parroquia de Atán (conce-
llo de Pantón). A día de hoxe 

pódese dicir que só fica en 
pé a igrexa románica, cons-
truída entre os séculos XII e 
XIII.

terceira parada: Ferreira 
de Pantón (Punto D)
distancia atán-Ferreira 
de Pantón: 7,4 km. 
Tempo estimado: 10 min.

Guiamos o noso ve-
hículo cara a estrada de 
Santa Marina (LU-4113), 
para tomar despois a es-
trada de Pantón a Escairón 
(LU-4102) e axiña albisca-
remos Ferreira. Atopámo-
nos na parroquia de Santa 
María de Ferreira de Pan-
tón (concello de Pantón), 
aquí poderemos observar 
un marabilloso exemplo 
de castelo feudal (sécu-
lo XI) que serviu de mora-
da ao irmandiño Diego de 
Lemos, trátase do castelo 
de Maside. Asemade, de-
bemos achegarnos até o 
mosteiro de Sta. María de 
Ferreira de Pantón (sécu-
lo XII), como dato curioso 
engadir que arestora este 
é o único mosteiro femini-
no da orde Císter en Gali-
za. 

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Estamos perante o segundo capítulo dedicado nesta Peaxe aberta á ribeira Sacra 
e, cumprindo coa promesa de dar a coñecer -coa axuda do noso vehículo- os 

recunchos máis significativos, máxicos e misteriosos da zona Sacra que ficaba por 
revelársenos, non deixamos atrás a outra face da moeda pola que se rexe este re-

canto de Sprint Motor: o ir de vagar polas vías que elixamos, o noso principio básico 
de gozar do que se vaia presentando ao longo desta viaxe que nos levará de novo 
ao pasado máis sagrado e á natureza máis viva desta Terra de Lemos. Así, iremos 

paseniño para ver de preto lugares como: Pombeiro, Atán, Ferreira, Pantón, Mon-
forte de Lemos, O Saviñao ou Santo Estevo de Ribas de Miño.

Despedímonos da Ribeira Sacra (e Parte II)
■ SOnIA PEnA | TexTo  ■ MIGUEL CUMBRAOS | FoTos

Desta volta é a quenda de visitar a parte norte da comarca

a ponte vella cruzando o río cabe
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cuarta parada: Pantón 
(Punto E)
distancia Ferreira-Pantón: 
6,4 km. 
Tempo aproximado: 10 min.

Continuamos pola LU-
4102 (estrada de Ferreira a 
Escairón), logo tomamos a 
LU-4106 (estrada de Pan-
tón a Paderne) e por último 
eliximos a LU-4114 que nos 
deixará en Pantón. Estamos 
na parroquia de San Xulián 
de Eiré, de querermos estirar 
as pernas, podemos ir até a 
igrexa de San Miguel de Eiré 
(tamén chamada Mosteiro 
de Eiré), unha igrexa románi-
ca de orixe monástica e per-
fecto exemplo de arquitec-
tura románica en Galiza.

Quinta parada: 
Monforte de Lemos (Punto F)
distancia Pantón-mon
forte: 9,4 km. 
Tempo estimado: 15 min.

Imos pola LU-4106 (estra-
da de Pantón a Paderne) até 
vermos a LU-3204 (estrada 
da Vide) que será a que nos 
encamiñe a Monforte en-
trando pola rúa de Chanta-

da. E chegamos á capital da 
Terra de Lemos... e da Ribeira 
Sacra; cómpre dicir que es-
tamos no segundo concello 
máis poboado da provincia 
de Lugo (despois de Lugo), 
un lugar de obrigada para-
da co obxectivo de descubrir 
a súa grandeza monumen-
tal centrada en dúas edifica-
cións: no alto a Torre da Ho-
menaxe e no val o Colexio da 
Nosa Señora a Antiga ou Co-
lexio da Compañía, que dis-
que garda obras artísticas 

do Greco... Poderemos trazar 
un percorrido panorámico 
que nos amose o Mosteiro 
de San Vicente do Pino -cun 
sobranceiro claustro e unha 
sobria fachada neoclásica- 
o Palacio dos Condes de Le-
mos, a Fortaleza de Monfor-
te coa xa citada Torre (que 
conta cunha escada interior 
que se inclina até os 30 me-
tros de altura) ou o Conven-
to das Clarisas. En resumo, 
recomendamos un paseo 
pola vila monfortina, se ca-

dra unha boa escolla é a de 
deambular a carón da ribei-
ra do Cabe, cruzado por fer-
mosas pontes e curiosidades 
como a casa máis estreita do 
mundo, será certo?

Sexta parada: 
O Saviñao (Punto G)
Distancia Monforte- O 
Saviñao: 22,7 km. 
Tempo aproximado: 22 min.

Deixamos Monforte e cir-
culamos pola LU-617 (estra-

A Terra de Lemos defínese polo gran val situado 
no centro da mesma -o Val de Lemos- que se 
enfronta ás altas montañas do leste da comarca 
pertencentes á Serra do Courel. A Terra de Lemos 
sitúase ao sur da provincia de Lugo, a maioría da 
súa superficie forma parte da Ribeira Sacra (agás 
o concello de Bóveda), coa cal comparte capital: 
Monforte de Lemos. Subliñar que esta comarca 
limita ao norte con Sarria, ao oeste con Chantada, 
ao leste con Quiroga e ao sur con Ourense e Terra 
de Caldelas. 

Despedímonos da Ribeira Sacra (e Parte II)

Santo estevo de ribas de miño

os escolapios

o noso percorrido a ollos do Google maps
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26 Sprint Motor >> Calendario

da de Saviñao a Monforte) 
até darmos coa LU-4102 que 
nos levará dereitos ao Savi-
ñao. A nosa ruta pola ampla 
arquitectura relixiosa desta Te-
rra de Lemos vaise achegan-
do ao final, o cansazo pode fa-
cer acto de presenza (ou non), 
para combatelo repousamos 
na parroquia de Diomondi 

(concello do Saviñao) e imos 
até a igrexa románica de San 
Paio de Diomondi (s.XIII-XIV), 
declarada Monumento Nacio-
nal. Se as forzas nos acompa-
ñan, e aproveitando que esta-
mos no concello do Saviñao, 
teremos a oportunidade de 
apreciar a arquitectura civil do 
lugar, composta por numero-

sos pazos coma o de Vilelos, 
Arxeriz, das Cortes, Lamaque-
brada, Casadonas, Fraguas... 
e o que se supón o meirande 
atractivo desta zona, o mos-
teiro de Santo Estevo de Ribas 
de Miño, do que daremos con-
ta na vindeira e última parada 
desta andaina por Terras de Le-
mos.  Sétima parada: 

Santo estevo de ribas 
de Miño (Punto H)
distancia Saviñao-Santo 
Estevo: 17 km. 
Tempo aproximado: 22 min.

Recuamos polo camiño 
que acabamos de facer, isto é, 
a LU-4102 para collermos a es-
trada que vai de Monforte de 
Lemos a Lalín, a LU-533, que 
será a que nos guíe até o noso 
derradeiro destino: Santo Es-
tevo de Ribas de Miño. Pecha-
mos a nosa odisea pola Ribei-
ra Sacra coa visita ao mosteiro 
de Santo Estevo de Ribas de 
Miño. Situado na parroquia 
que leva o mesmo nome -e 
dentro do concello do Savi-
ñao- seremos testemuñas 
dunha obra construída a me-
diados do último terzo do sé-
culo XII e vinculada á obra do 
Mestre Mateo. Declarado Mo-
numento Nacional de carác-
ter histórico-artístico o 3 de 
xuño de 1931, este mosteiro 
ben merece un atento ollar: 
ben pola súa construción, ben 
pola contorna na que se ato-
pa.

Parador de Monforte

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
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O actual campión de Ga-
licia de ralis de grupo X 2011 
Luís Penido volveu a Madrid, 
escenario da última proba do 
campionato de España de ra-
lis de asfalto, ás súas orixes no 
mundo do automobilismo. O 
santiagués exerceu outra vez 
de copiloto, como ocorreu 
cando se iniciou na competi-

ción en 1996 xunto ao ferro-
lán Jesús Seoane nun Peu-
geot 205 durante o Rali de 
Noia.

Considerables diferen-
zas tamén as que marcaban 
o regreso do coñecido pilo-
to galego á categoría nacio-
nal, onde xa disputara citas 
como o Rías Baixas, Ouren-

se, Avilés ou este de Madrid 
en 1999. Tamén probas da 
mesma categoría no veciño 
pais de Portugal. Luís facíao 
acompañando os pasos ini-
ciais do ex-ciclista e vence-
dor do Tour de France óscar 
Pereiro, que debutaba nes-
te rali como piloto tras ha-
ber copilotado nos pasados 

ralis San Froilán e Baixa Li-
mia, pertencentes ao cam-
pionato de Galicia da moda-
lidade. O equipo participou 
nesta proba cun Mitsubishi 
Lancer EVO X de AR Vidal.

A participación de Peni-
do, como copiloto de óscar 
Pereiro na manga que pe-
chaba o calendario nacio-
nal de ralis de asfalto, saldo-
use coa decimocuarta praza 
absoluta, a sétima praza no 
grupo N e a primeira na ca-
tegoría N.

Ford Europa anunciou a 
súa ampliación na participa-
ción do Campionato do Mun-
do de Ralis de 2012 e 2013. O 
xa veterano socio de Ford, M-
Sport, que xestionou con éxi-
to as actividades de Ford no 
Campionato do Mundo de 
Ralis dende 1997, continuará 
levando o programa dende 
a súa sé en Dovenby Hall, no 
noroeste británico.

O Festa RS WRC seguirá 
sendo o buque insignia de 
Ford nos campionatos de 
2012 e 2013. O coche, ba-
seado no Festa de rúa, con-
seguiu ocupar a totalidade 
do podium na primeira e na 
última carreira da tempada 
deste ano.

O finés Jari-Matti 
Latvala e o seu co-
piloto Miikka Ant-
tila, estiveron 
entre os máis 
rápidos polo 
número de vi-
torias en tra-
mos crono-
metrados en 
2011 e ga-
ñaron a última 
carreira do Cam-
pionato en Gran Bretaña 
o mes pasado, están con-
firmados como líderes de 
equipo para 2012.

Estarán secundados 
polo excampión do mun-
do Petter Solberg e Chris 
Patterson, que asinaron un 

contrato dun ano para con-
ducir o segundo Festa RS 
WRC, nas 13 carreiras. O ex-
perimentado Solberg ga-
ñou o Campionato do Mun-
do en 2003 e este noruego 
de 37 anos conseguiu 13 vi-

t o r i a s 
en compe-

ticións do Cam-
pionato do Mundo. 

Esta será a segunda vez que 
pilota para Ford, tras iniciar 
a súa carreira no Mundial 
de Ralis en 1999.

O equipo chamara-
se Ford World Rally Team e 
mantén o apoio o seu socio 
Castrol, para 2012 e 2013.

Ford amplía a súa participación no 
Campionato do Mundo de Ralis

27Competición << Sprint Motor

Luís Penido copiloto de Óscar Pereiro
Competiron no Rali da Comunidade de Madrid
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Preto do ouro, con 
recompensa de bronce

Pilotos galegos en pista

A habitual teima de cada ano. Vendo como a infrestrutura de 
circuítos en territorio estatal aumenta ós poucos, os pilotos ga-

legos, coa complicada situación económica actual, deben seguir 
facendo as súas singulares maletas para competir en circuítos 
ben alonxados da nosa xeografía. No ano que agora se pecha 

volveron a formar un singular grupiño que saldou a súa partici-
pación con merecidas recompensas.

■ UnhA REPORTAXE DE MIGUEL CUMBRAOS  ■ SPRInT MOTOR | FoTos

Tras unha exitosa 
traxectoria no mundo dos 
monoprazas diversas cir-
cunstancias empurraron 
a Celso Míguez a apostar 
polos carrozados. Acep-
tou a proposta da escu-
dería portuguesa “Aurora 
Racing”, facendo equipo 
co portugués Hugo Go-
dinho no nacional de 
GT. Gran prestación a do 
pontevedrés ós mandos 
dun Ferrari F40, con di-
versas parciais e o lide-
rato provisional boa par-
te da temporada. ó final 
a súa completa perfor-
mance non poido ter cul-
minación e os resultados 
acadados na derradeira 
manga dé-
ronlle o 
s u b c a m -
p i o n a t o , 
case unha 
vitoria pola 
n e c e s a -
ria adap-
tación que 
se require 
para quen 
d e s c u b r e 
o mundo 
dos carro-
zados vin-
do dunha 
g r a n a d a 
experien-
cia en fór-
mulas.

Sabor a vitoria
camPeoNato de eSPaña de Gt

Salto cualitativo o que 
deu José Luis Abadín na 
temporada 2011. Des-
pois dun par de anos na 
F-3, onde logrou méritos 
diversos sobre todo na 
Copa de España. o ouren-
sán apostou pola moder-
na Fórmula 2. Nada doa-
do foi a súa aprendizaxe, 
o que houbo que engadir 
as dificultades presupos-
tarias que o obrigaron a 
ausentarse dalgunha ca-
rreira. Abadín foi quen de 
obter algún punto de for-
ma illada, pero non puido 
achegarse a outras metas 
máis notables, claramen-
te difíciles de conque-
rir nesta aínda xove pero 
competida modalidade.

Complicacións 
diversas
FÓrmula 2

meritorio subcampionato para celso míguez no seu estreno cun Gt

Aprendizaxe difícil para Abadín na internacional Fórmula 2
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Pese a todos os seus 
esforzos o compostelán 
Pedro Castañón Jr. non 
puido ratificar a súa ve-
locidade no asfalto coas 
recompensas finais. Cul-
pa diso tívoo a capricho-
sa mecánica do seu CM 
Silver, que lle deu por fa-
llar nos momentos máis 
decisivos. O bravo piloto 
santiagués liderou a xeral 
provisional, pero o sem-
pre incómodo dito de “as 
carreiras son así”, non lle 
permitiron concretar. Foi 
terceiro absoluto, deixan-
do boa mostra do seu 
axeitado facer no auto-
mobilismo en circuíto pe-
chado.

Cuestión
de máquinas

oPeN eSPaña de PrototiPoS

Notable
progresión
miNi cHalleNGe

Sen a opción de Peu-
geot en pista como cer-
tame propio, o piloto de 
Terra de Montes Juan 
Campos seguíu confian-
do no seu 207. Fíxoo no 
campionato de resis-
tencia a nivel nacional, 
que incluía unha varian-
te para os coches da fir-
ma do león. Tivo como 
talón de Aquiles o rendi-
mento pouco óptimo nas 
sesións de clasificación, 
pero mellorou considera-
blemente no seu ritmo de 
carreira, para ser quinto 
absoluto, permitíndose 
incluso vencer na derra-
deira carreira celebrada 
en Navarra.

Franca
milloría

c to de eSPaña de reSiSteNcia

Outro piloto galego chegado dos monoprazas tivo 
que reconvertirse ó mundo dos turismos. Mandaron as 
circunstancias, sempre determinantes no mundo do mo-
tor, nos proxectos de José Antonio Alonso Liste. O piloto 
de Conturiz apostou polos pequenos e veloces Mini da 
oferta da filial de BMW en pista. ós poucos chegou a es-
tar cos mellores, tendo incluso opcións de ser campión na 
derradeira manga. Mandou a lóxica da experiencia, pero 
o lucense volveu para casa cunha merecida terceira pra-
za final.

as casificacións mermaron o rendimento de Juan campos

De menos a máis Alonso Liste foi terceiro na Challenge Mini

A mecánica limitou o ano deportivo de Pedro Castañón Jr.
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O terceiro. O piloto francés Yvan Mull-
er logrou o seu terceiro título no mundi-
al de turismos, trala derradeira cita cele-
brada nas rúas da excolonia portuguesa 
de Macao. No coñecido trazado urbán 
da localidad asiática os esforzos de Rob-
ert Huff, compañeiro de equipo do piloto 
francés en Chevrolet, non foron suficien-
tes e Müller obtivo a súa máxima recom-
pensa nesta modalidade por terceira vez, 
a segunda coas cores da firma americana.

Histórico. Por primeira vez na his-
toria do automobilismo estatal un 
piloto español acadou a vitoria no 
prestixioso Gran Premio de Fórmu-
la 3 de Macao. Foi o catalán Dani 
Juncadella, que soubo aproveitar 
as circunstancias e o seu rápido ro-
dar para reinar nunha pista onde 
gañaron mitos dos monoprazas 
como o falecido Ayrton Senna ou o 
todavía en activo Michael Schum-
acher.

Vitoria e campionato. A penúltima 
manga do galego de ralis, o novidoso 
Rali Serra da Groba, deixou dilucida-
do o título absoluto, como se supoñía 
de antemán. Na estrea do seu novi-
doso Porsche 911 GT3 o coruñés Iván 
Ares obtivo a terceira vitoria do ano 
e fíxose merecidamente co campio-
nato 2011. Outro apartado que que-
dou sentenciado foi a opción Kumho, 
que xa é propiedade do pontedeu-
més García Sanjuan.

Dobrete. O que conseguiron os pilotos galegos no II 
Rali Comunidade de Madrid-Race, que pechaba o estat-
al de asfalto. Vitoria, a terceira do ano, dos irmáns Valle-
jo, e segunda praza para o coruñés Muñiz, co Lotus que 
antes empregaran os lucenses. Noutros eidos o lucense 
Moncho López venceu na EVO Cup, como copiloto do 
local Domenech, mentres que nin o vigués Pazó nin o 
ferrolán Rey poideron evitar a vitoria do catalán Carchat 
na opción Suzuki.
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Campionato. Ta-
mén a nivel na-
cional o que se 
levou no aparta-
do de copiloto fe-
menino a coruñesa 
Fátima Ameneiro, 
tralo Rali de Ma-
drid. Acompañan-
do o seu habitual 
piloto, Edgar Vigo, 
a coñecida naveg-
ante e piloto tan 
só tivo que tomar 
a saída nesta pro-
ba para facerse con 
dita recompensa, 
á que sumar o ter-
ceiro posto final de 
grupo N e a nove-
na praza no Trofeo 
Suzuki.

Experiencia interesante. A que 
levou a cabo o equipo RMC, coñe-
cido por sus participaciones en 
diversos campionatos naciona-
les de ralis, no certame francés da 
modalidade. O preparador leonés 
foi o encargado do apartado téc-
nico de oito Fiesta R2 alugados 
pola Federación Francesa para 
competir no prestixioso Rallye 
du Var. O mellor clasificado entre 
estes vehículos resultou ser o pi-
lotado pola campiona gala Char-
lotte Berton. Roberto Méndez e o 
seu equipo poderían no 2012 ori-
entar as súas miras profesionais a 
xeografías como a citada francesa 
ou a do o tamén veciño Portugal.

Remate. Ata a última manga do ano non se coñeceu o piloto 
campión galego de slalom. De corte nocturno a cita de Fene, 
que se desenvolvía no polígono industrial de Vilar do Colo, de-
cidiu o participante que sustituía a Juan Lojo, gañador o pasado 
ano. Os resultados acadados na manga coruñesa, cunha mag-
nífica inscrición e onde venceu Francisco Javier Pena, déronlle o 
máximo galaradón a Francisco Abalo.

Pai e fillo. Carlos Sainz e Carlos Sainz Jr. compartiron un Seat 
León LR do equipo Monlau nos 500 Quilómetros de Alcañiz, 
proba que pechaba o calendario estatal no 2011. Foron se-
gundos da súa categoría, a D2, nunha proba que venceu de 
forma absoluta o equipo formado por Oliver Campos-Hull e 
o grego Kosta Kanaroglou.
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Do 30 de novembro ao 
10 de xaneiro, o espírito na-
videño inundará as rúas do 
site Ecocity, a cidade virtual e 
ecolóxica da web de Citroën 
(www.citroen.es) que, grazas 
á súa aceptación entre os in-
ternautas, alcanza xa a súa 
cuarta edición.

Eco-City Citroën, que pode 
visitarse na dirección www.
citroenpostventa.é/ecocity, dá 
claves para que as festas navi-

deñas sexan un agasallo para 
o medio ambiente. Nesta edi-
ción, cobran protagonismo os 
premios e, como principal novi-
dade, a solidariedade.

Só por rexistrar-
se directamente en www.
citroenpostventa.é/ecocity 
ou previo paso por www.ci-
troen.es, os internautas es-
tarán colaborando na ilumi-
nación da grande árbore de 
Nadal situado no centro de 

Ecocity e, con iso, contribuín-
do á entrega de case medio 
milleiro de xoguetes a nenos 
de familias sen recursos, a tra-
vés dunha ONG.

Ademais, quen se dea de 
alta antes do 21 de decembro 
recibirá un billete de “ecolote-
ría” co que poderán gañar unha 
das 100 cestas ecolóxicas navi-
deñas que están en xogo.

As posibilidades de ob-
ter premios non acaban 

aquí. Ecocity Citroën tamén 
sortea impermeables en-
tre quen saiban identificar 
determinadas paisaxes na-
turais da nosa xeografía. E 
para os clientes de Citroën, 
destinaranse cheques-aga-
sallo de 50 euros de des-
conto en determinadas 
operacións de taller, aos 
500 propietarios que máis 
puntos acumulen a través 
de distintas seccións.

Ecoloxía, premios e solidariedade na cidade virtual de Citroën
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