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Emisiones de CO2 (gr/km): 85-119
Consumo combinado (l/100 km): 3,2-5,1

desde 9.400 €

PVPR Kia Rio 1.2 CVVT Basic 5p (incluido impuestos, transporte y acción promocional). Oferta válida limitada para vehículos en stock hasta fi n de mes en concesionarios 
de Península y Baleares. Modelo visualizado no se corresponde con el ofertado. Unidades limitadas. *Consultar manual de garantía KIA.

Síguenos en

w w w . s p r i n t m o t o r . c o ma actualidade do motor nº 179 - AnO XVII[XAnEIRO2012]

pÁxina 2 Participa 
e gaña

Edición Premios 

Un SUV deportivo moi apetecibleAudi Q3

• SPRINT 179.indd   1 17/01/12   14:24



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

VENDA • REPARACIÓN VENDA • REPARACIÓN 
• MONTAXE E EQUILIBRADO • ALIÑADO ELECTRÓNICO • LA• MONTAXE E EQUILIBRADO • ALIÑADO ELECTRÓNICO • LA--

MIAS DE ALIAXE LIXEIRAMIAS DE ALIAXE LIXEIRA

2 Sprint Motor >> Premios Sprint Motor 2012

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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Continental está inves-
tigando en opcións de con-
trol máis intuitivas, seguras 
e sinxelas que axuden me-
llor aos condutores. O últi-
mo desenvolvemento é a 
integración de retroinfor-
mación táctil integrada en 
superficies sensibles á pre-
sión táctil. Isto significa que 
o condutor é capaz de sentir 
si realmente activou co seu 
dedo algunha función, tras 
presionar dita superficie.

Para facer que a opera-
tiva de elementos táctiles 
sexa máis segura e efec-
tiva para os condutores –
cuxa tarefa primaria é, logo 
de todo, manter os ollos na 
estrada- Continental esta-

se centrando na retroin-
formación táctil dende su-
perficies sensibles ao tacto. 
Por exemplo, unha lixei-
ra contrapresión por par-
te da pantalla no dedo do 

condutor indica que a “orde 
ou operación solicitada” foi 
executada con éxito, facen-
do innecesario que o con-
dutor mire á pantalla de 
novo.

Para o 2014, agárdase 
que un de cada seis coches 
que se matriculen en Euro-
pa, Estados Unidos e Xapón 
vaian equipados con panta-
llas táctiles.

O Plan de Vehículos Efi-
cientes da Consellería de Eco-
nomía e Industria permitiu fa-
cer xa 165 transaccións dende 
a apertura da última edición 
do programa, hai dúas sema-
nas. Deste xeito, máis de 1.000 
vehículos eficientes circulan 
polas estradas galegas grazas 
a este Plan, o que supón unha 
clara aposta da Xunta de Ga-
licia por impulsar unha maior 
eficiencia enerxética no sec-
tor do transporte.

O plan, que estará vixen-
te ata o 30 de xuño, consu-
miu ata o de agora un pouco 
máis da metade dos 700.000 
euros do seu orzamento. Así, 
e de manterse o ritmo de 
transaccións, superaríanse 
as previsións iniciais de ven-
das ou modificacións de ve-
hículos noutros máis eficien-
tes.

Deste xeito, alcanzara-
se unha diminución do im-
pacto ambiental dos medios 

de transporte traducida nun 
aforro anual de máis de 82 
toneladas de petróleo, evi-
tándose a emisión á atmos-
fera de cerca de 270 tonela-
das de CO2.

Para solicitar a axuda, 
todos aqueles que o des-
exen poden acudir aos con-
cesionarios e talleres ad-
heridos, a listaxe pódese 
consultar na web do Insti-
tuto Enerxético de Galicia –
www.inega.es-.

As axudas chegan ata o 
15% do prezo do vehículo, 
alcanzando os 2.300 euros 
para vehículos “full hybrid”, 
aos 2.000 euros para os “mild 
hybrid”, e ata os 7.000 euros 
para turismos de combus-
tión directa de hidróxeno 
ou con pila de combustible. 
No caso de transformación 
do motor para que funcio-
ne con GLP ou gas natural, a 
subvención alcanza os 1.200 
euros en vehículos novos, e 
os 450 euros nos de segun-
da man.

Compostela acollerá do 17 
ao 19 de febreiro a segunda 
edición de Retro Auto&Moto 
Galicia, a maior feira do vehí-
culo de época da comunida-
de galega. Tras o rotundo éxi-
to da súa primeira covocatoria, 
o Salón do Vehículo Clásico e 
de Época, Retro Galicia, volve 
a Amio para deleitar aos múlti-
ples afeccionados ao automó-
bil de máis de 25 anos. Esta se-
gunda edición estará marcada 
polas interesantes actividades 
paralelas que complementan 
a exposición comercial.

A empresa organizadora 
elaborou un completo pro-
grama de actividades entre 
as que destaca a chegada do 
XIV Rali Rías Baixas de Clá-
sicos. Do mesmo xeito que 
ocorrese en 2011, os partici-
pantes neste mítico rali terán 
meta en Retro Auto&Moto 
Galicia o 18 de febreiro. Á ex-
pectación de ver quen se alza 
co triunfo da proba, primeira 
puntuable para a Clásica Ga-
licia 2012, únese a especta-
cularidade do slálom que os 
automóbiles realizarán no 
aparcadoiro do Recinto Feiral 
de Amio.

Outro dos referentes do 
Salón será a retrospectiva 
Porsche, que ofrecerá aos vi-

sitantes a posibilidade de ad-
mirar máis de 30 automóbi-
les da marca alemá, pasando 
por modelos como o 356, o 
968 ou o 928. Especial aten-
ción prestarase ao Porsche 
911 e ás súas evolucións es-
tílisticas ao longo das déca-
das. Aínda que sen dúbida, 
as xoias da exposición serán 
os 959, 935 LM, Carreira Gt, 
RSR do 74 e 997 GT2 RS, pe-
zas moi cobizadas e difíciles 
de ver na actualidade.

Tamén os vehículos clási-
cos a dúas rodas terán espe-
cial relevancia nesta segunda 
edición de Retro Galicia, gra-
zas á celebración da expo-
sición monográfica “A moto 
española de trial do 50 ao 85”

II Salón do 
Vehículo Clásico 
e de Época

As estradas galegas suman 165 vehículos eficientes máis co 
Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética de Economía e Industria
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A maioría dos exper-
tos en economía cren que 
a suba do IRPF afectará 
negativamente ás vendas 
dos automóbiles, un sec-
tor severamente castiga-
do pola crise. Os que peor 
parados, entre os actores 
do sector da automoción, 
van saír dela son os con-
cesionarios. Segundo os 
seus cálculos, van desapa-
recer unhas 500 empre-
sas e perderanse preto de 
50.000 postos de traballo. 
Así e todo hai un par de 
opinións importantes, a 
da Asociación Nacional de 
Fabricantes de Automó-
biles e Camións (ANFAC) 
que agarda que este ano 
as vendas sexan aínda in-
feriores ás do 2011, cunha 
caída entre o 1% e o 2%, 
menos de 800.000 coches 
fronte a 806.000 do ano 
pasado; e a de FACONAU-
TO, a entidade que repre-
senta aos concesionarios 
do noso país, onde están 
convencidos de que “Se 
tocou solo e non se pode 
caer máis baixo”.

Todos os actores mo-
véronse fortemente du-
rante a pasada campaña 
electoral para colocar as 
súas pezas fronte ao novo 
goberno saído das urnas. 
Algúns, como é o caso de 
ANFAC, non só propuxe-
ron un decálogo de me-

didas coas que se podería 
facer fronte á crise, senón 
que elaboraron todo un 
plan estratéxico de reno-
vación da propia asocia-
ción que xa comezou co 
nomeamento dun novo 
vicepresidente, Mario Ar-
mero, que está chamado 
a dar a cara dunha nova e 
reforzada asociación que 
non agocha as súas inten-
cións e a súa vocación de 
lobby. Armero será o en-
cargado de “poñer en va-
lor a excelencia empre-
sarial baixo unha visión 
longopracista”.

O ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, 
vaino ter complicado. Os 

fabricantes e concesiona-
rios queren aproveitar as 
circunstancias que se van 
dar co novo ciclo político 
para trasladar as súas in-
quedanzas e o desexo de 
contribuír ao crecemento 
do país. Así, o presidente 
de FACONAUTO pregun-
tábase cantos automóbi-
les se terían vendido se 
se destinase a un plan de 
achatarramento os cartos 
dedicados ao fomento e 
ao desenvolvemento do 
coche eléctrico, do que 
apenas se venderon 300 
unidades (menos dunha 
ducia a particulares).

Agora queda por dian-
te un ano que se prevé 
dunha gran dureza para 
este sector, sobre todo 
o primeiro semestre. O 
novo goberno terá que 
tomar medidas urxentes 
para mellorar o sector. Di-
minuír a carga impositiva, 
un plan de achatarramen-
to con bonificacións aos 
compradores e unha nor-
mativa laboral máis flexi-
ble poden ser claves para 
mellorar os datos de ven-
das e parar a sangría de 
perda de postos de traba-
llo no sector da automo-
ción. Os primeiros pasos 
terán que ser dados con 
rapidez para que mello-
ren as vendas de automó-
biles. Non está fácil.

O labirinto dos fabricantes e os 
concesionarios de automóbiles

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES
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T 981 807 027 • M 696 936 272
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Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636
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Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538
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O labirinto dos fabricantes e os 
concesionarios de automóbiles
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■ EMILIO BLAnCO | TexTo

a automoción galega viviu 
un 2011 para esquecer. Os 
concesionarios venderon un 
33,9 por cento menos ca en 
2010 e apenas superaron 
as 33.000 unidades. Galicia 
foi a segunda comunidade 
na que máis descenderon 
as matriculacións, só por 
diante de Estremadura.

Os concesionarios de 
Galicia padeceron en 2011 
unha caída histórica. O mer-
cado galego descendeu un 

33,9 por cento, moi por riba 
do 17,7 do conxunto de Es-
paña. No total das catro pro-
vincias vendéronse o ano 
pasado 33.238 coches, unha 
cifra que queda significativa-
mente por debaixo das peo-
res previsións da Asociación 
de Concesionarios de Gali-
cia. A de Ourense foi a que 
tivo o peor comportamen-
to, cunha caída acumulada 
en 2011 dun 36,4 por cen-
to. En Pontevedra a baixada 
do mercado chegou ata un 
35,4. Pero o resto de demar-
cacións tampouco viviron 
un bo ano. Os concesiona-

rios coruñeses venderon un 
32,6 por cento menos ca en 
2010 e os lugueses, un 31,7 
menos. Galicia perde, ademais, 
cada vez máis peso no merca-
do estatal, xa que agora suma 
unha cota dun 4,1 do total das 
matriculacións españolas.

No conxunto do Esta-
do, o sector comercializa-
dor tamén está lonxe de re-
cuperarse e cae ata niveis de 
1993. O ano pasado matricu-
láronse 808.059 vehículos, 
con diminucións en tóda-
las comunidades. O descen-
so é máis sensible nas auto-
nomías que dependen case 

en exclusiva do segmento 
de particulares. Estremadu-
ra foi a peor de 2011, cunha 
baixada dun 36,3 por cento. 
Os territorios onde ten maior 
peso económico o turismo 
resisten algo mellor pola 
maior presenza das empre-
sas de alugamento. Neste 
sentido, as Baleares foi a co-
munidade onde menos caeu 
o mercado nos últimos doce 
meses, ó acumular un retro-
ceso dun dous por cento. 
2011 é o terceiro ano conse-
cutivo en que España rema-
ta por debaixo do millón de 
unidades.

Dentro do descenso xe-
neralizado de tódalas marcas 
en 2011, Seat volveu lidera-
lo mercado o ano pasado en 
Galicia. Os concesionarios da 
compañía de orixe española 
matricularon 3.002 unidades. 
A medalla de prata correspon-
deu a Ford, que vendeu 2.950 

e o bronce foi para Peugeot, 
con 2.895. Moi preto destas 
cifras quedou Volkswagen. 
Os concesionarios galegos da 
marca alemá comercializaron 
2.828 coches no exercicio an-
terior. A seguir situáronse Re-
nault, con 2.816 e Citroën, con 
2.805.

Xa claramente distan-
ciadas quedaron outras 
empresas. Opel matriculou 
1.779 vehículos en 2011 
en Galicia; Toyota, 1.763; e 
Audi, 1.695. Nissan comple-
ta o particular Top-10 gale-
go con 1.278 automóbiles 
comercializados.

Galicia fai crack en 2011

Seat volve liderar o sector galego

O mercado cae un 33 por cento

Os concesionarios galegos viven un ano pésimo

6 Sprint Motor >> Informe

Top 10 Galicia 2011
1 Renault Megane 1.569

2 Ford Focus 1.487

3 Citroën C4 1.348

4 Seat Ibiza 1.188

5 Seat Leon 1.118

6 Volkswagen Golf 1.113

7 Peugeot 207 941

8 Peugeot 308 834

9 Nissan Qashqai 830

10 Opel Astra 821
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■ EMILIO BLAnCO | TexTo

As asociacións de empre-
sarios da automoción son 
cautos á hora de facer prog-
nósticos de cara a este 2012 
en España. A patronal ase-
gura que afronta un exer-
cicio “difícil” no que apenas 
se acadarán unhas vendas 
de 800.000 vehículos. Ba-
sean eses agoiros nos atran-
cos padecidos o ano pasado. 
O presidente da asociación 
de concesionarios Ganvam, 
Juan   Antonio Sánchez To-
rres, afirma que “o 2011 
que  acaba de rematar foi 
un ano para esquecer que 
marcará un triste fito para a 

automoción ó igual que oco-
rreu en 1993”. Non obstante, 
deixa caer certas pingas de 
optimismo, ó  sinalar que “o 
sector conta con potencial 
abondo para recuperarse e 
seguir adiante”.

Desde Ganvam apuntan 
como solución para supera-
lo  mal momento actual “a 
posta en marcha dun plan 
de axudas á compra que vén 
pedindo o sector de manei-
ra unánime”. Sánchez Torres 
indica que eses incentivos 
“non son incompatibles coas 
recentes políticas de redu-
ción do gasto público apli-
cadas polo Goberno, xa que 
contribuirían a recadar máis 

vía outros impostos deriva-
dos da venda e do uso do 
automóbil”.

estancamento
Os empresarios din que 

a taxa de paro, a crise de 
confianza e a restrición do 
crédito por parte do sector 
bancario son as causas que 
provocan o estancamento 
da automoción en España. 
Os datos oficiais da patronal 
de concesionarios falan dun-
ha perda adicional de 5.000 
empregos en 2011 e o peche 
de arredor de 500 empresas.

A asociación de fabrican-
tes Anfac tamén alerta dos 
problemas actuais e detalla 

que a caída do mercado no 
exercicio pasado tivo un cus-
to para o Estado de 450 mi-
llóns de euros pola mingua 
de ingresos fiscais derivados 
da compra. Destaca que esta 
situación coincide, curiosa-
mente, cun bo momento 
para cambiar de coche. A di-
rectora económica de Anfac, 
Arancha Mur, explica que 
“agora estamos ante unha 
boa oportunidade para a 
adquisión de vehículos”. Sa-
lienta que “na actualidade os 
coches que se venden dis-
poñen do dobre de equipa-
mento que os de hai cinco 
anos e o prezo medio está 
en niveis de finais de 2008”.

A patronal espera un 2012 difícil
O sector perde outros 5.000 empregos

Agoira que se venderán uns 800.000 vehículos

7Informe << Sprint Motor

Juan antonio Sánchez torres, presidente de Ganvam
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8 Sprint Motor >> Novas

A marca sueca de pneu-
máticos Gislaved vén de 
amosar dous novos modelos 
pensados para o verán, tráta-
se do Urban Speed e do Ultra 
Speed.

Indo por partes, o pneu-
mático Urban Speed foi crea-
do para coches compactos 
ou pequenos (segmento 
medio) pola súa meirande 
duración en canto a quilo-
metraxe e a súa comodida-
de. Cómpre dicir que isto 
foi posible grazas a un novo 
perfil que achega máis esta-
bilidade servíndose de tacos 
interconectados, un incre-

mento do 4% na profundida-
de da banda de rodaxe, fac-
tores que tamén contribúen 
a unha redución do nivel de 
ruído. O Urban Speed será 
lanzado na primavera con 27 
medidas diferentes, dispoñi-
ble para lamias de entre 13 e 
15 polgadas e indicado para 
unhas velocidades de arre-
dor de 190 e 210 km/h.

En canto ao modelo Ul-
tra Speed de Gislaved, este 
foi ideado para deportivos 
e sedans. Tamén se lle ache-
gou un novo perfil con tacos 
interconectados para aca-
dar maior rixidez e meirande 

quilometraxe, como aconte-
cía co seu irmán Urban. O Ul-
tra Speed tamén chegará coa 
primavera e contará con 42 
medidas (seis para SUV e ve-
hículos multifuncionais) dis-
poñibles para 
lamias de 
entre 15 
e 19 pol-
g a d a s 
e velo-
c i d a -
des de 
m á i s 
de 300 
km/h.

BreVeS

❱❱ Porsche quere contratar como fixos a 
300 novos enxeñeiros este ano e ten 
como obxectivo crear empregos a lon-
go prazo. Esta ofensiva de contratación 
responde á intención da marca de am-
pliar a súa gama de modelos os vindei-
ros anos e vender máis vehículos.

❱❱ o fabricante indio Bajaj, líder mundial 
na produción de motocarros, presen-
tou o seu primeiro vehículo de catro 
rodas, o RE-60, que busca competir co 
que ata agora é o coche máis barato 
do mundo, o Tata nano.

❱❱ a marca automobilística citroën iniciou 
a comercialización no noso merca-
do da nova versión Ultraprestige do 
seu modelo DS3, que conta cun ca-
rácter sofisticado e dispón de novas 
combinacións de cores e materiais.

Pneumáticos para o verán

A familia Mé-
gane sobe un novo chan-
zo da escaleira cara á van-
garda permanente. Renault 
vén de presentar unha nova 
evolución da dita gama. No 
que atinxe á feitura exter-
na, dicir que a casa francesa 

incor-
porou unha 

iluminación de día de tec-
noloxía LED e múltiples 
elementos de calidade en 
negro lacado e cromo, en-
gadíndose unha renova-
ción completa das lamias 
de aliaxe, novos tons na ca-

rrozaría e novas tapizarías 
interiores en tódolos niveis.

No que respecta ao mo-
tor, póñense en xogo tres 
novas propulsións, eficaces 
en consumo e especialmen-
te respectuosas co medio: 
o Energy dCi 110, o Energy 
dCi 130 e a gran novidade, 
o Energy TCe 115. Todos eles 
contan con tecnoloxía stop 
& start con sistema de recu-
peración de enerxía ao frear 
ou desacelerar. As emisións 
-sinala a casa Renault- redú-
cense á metade. Volvendo 
ao Energy TCe 115, a estrela 
desta estratexia de renova-
ción, a compañía preséntao 
como o motor de 1.2 litros 

de gasolina máis potente 
do mercado. O seu consumo 
é de 5,3 litros por 100 km e 
emite só 119 gramos de CO2 
por km. O novo Mégane 
2012, que chegará ao noso 
país en marzo, tamén foi 
obxecto de importantes re-
modelacións en comodida-
de e seguridade. Así, ache-
ga, entre outras, a tecnoloxía 
Visio System, un sistema que 
empregando unha cáma-
ra no parabrisas, mellora a 
condución de noite e facilita 
que o condutor se manteña 
alerta, facilitando a visión a 
través dun axuste automáti-
co das luces e dando avisos 
en caso de saída de carril.

Novo Mégane 2012: aínda máis eficacia

Os motores híbridos co-
bran cada vez máis forza 
como opción de futuro, sus-
tentábel e eficaz. Citroën vén-
se de marcar un tanto nesta 
liña e faino, da man do DS5, 
achegando algo que ninguén 
achegara: o que en palabras 
da casa francesa é o primeiro 
motor diésel do mundo. Este 
modelo, que se presenta no 
mercado español con tres ni-
veis de acabado (design, style 
e sport), é un resumo do máis 
avanzado da marca en cues-
tión de deseño, seguridade e 
respecto polo medio.

Entre outras tecnoloxías, 
incorpora un sistema de ac-
ceso e prendido mans cei-
bes, dispoñible de serie 
dende o nivel Style, que po-
sibilita que o vehículo se 
poda abrir ou pechar con só 
premer sobre as empuña-
duras das portas, previa de-
tección da chave electróni-
ca. Tamén inclúe o Head-up 
display, que  informa dos da-
tos máis relevantes sobre a 
condución sobre unha pan-
talla situada enriba da visei-
ra). Respecto aos motores, 
cómpre salientar o devandi-

to híbrido diésel, o Hybrid4 
Airdream, que desenvol-
ve 200 cv cunhas emisións 
de CO2 de 99 gramos por 
100 quilómetros. O Citroën 
DS5, que obtivo as cinco es-
trelas de Euro NCAP, dispón 
de freos ABS con repartidor 
electrónico de freada e axu-

da á detención de urxencia, 
control de tracción intelixen-
te e regulador/limitador vo-
luntario de velocidade. No 
que atinxe aos prezos, osci-
lan entre os 28.100 euros do 
DS5 THP 155 AUT6 Design 
e os 41.650 do Hybrid4 Air-
dream Sport.

Chega o motor híbrido 
diésel da man de Citroën
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Audi amosa as súas in-
tencións de medrar neste 
2012 que comeza. O propó-
sito da marca dos catro aros 
estará marcado por diversos 
obxectivos: contratar arredor 
de 1.200 especialistas, contar 
cuns investimentos totais de 
13.000 millóns de euros ata 
2016 (encamiñados a novos 

produtos e tecnoloxías) e am-
pliar os seus centros operati-
vos de produción, principal-
mente nas factorías xermanas 
de Ingolstadt e Neckarsulm. 

Emporiso -dende a casa 
xermana- anúnciase unha 
meta ben definida: a de me-
drar a escala internacional, 
facendo especial fincapé nas 

áreas de construción lixeira 
e mobilidade eléctrica, a isto 
contribuirá o feito de ache-
gar uns 1.200 expertos na 
materia. Amais disto, unha 
boa axuda será un programa  
completo que se está levando 
a cabo no apartado de forma-
ción e desenvolvemento dos 
propios empregados de cara 

a acadar a meirande eficiencia 
posible.

Por último, engadir que 
Audi estreará o vindeiro ano 
varios modelos, como o A8 
hybrid, o novo A3 e varios de-
portivos: o S6, S7, S8, o A6 all-
road quattro ou o primeiro 
deportivo 100% eléctrico, o 
Audi R8 e-tron.

Porque  non todo é fasto, 
Lexus traballa arreo para facer 
que a potencia dos seus vehí-
culos non implique contami-
nación e semella que a cousa 
está a dar os seus froitos... 
Tras desta aposta atopamos 

ao Lexus GS 450h, un vehícu-
lo cunha potencia de 343 cv 
e unhas emisións de CO2 de 
137 g, cifras que o converten 
no automóbil máis eficiente 
do mundo cun índice de 2,5 

cv/g de CO2.
Así, estamos 

perante o 
sexto 

v e -
hí-

culo híbrido da marca per-
tencente a Toyota que vén 
equipado coa tecnoloxía 
Lexus Hybrid Drive de se-
gunda xeración. Emporiso, 
outros aspectos tamén son 
dignos de subliñar: o seu 
consumo -5,9 l/100 km- e 
os seus 343 cv, movidos por 
dous motores de última xe-
ración, un de gasolina Atkin-
son (con tecnoloxía Lexus 
Hybrid Drive de 2ª xeración) 
e un propulsor eléctrico de 
altas prestacións, que fan 
que este modelo pase de 0 
a 100 km/h en 5,9 segundos.

Ademais disto, o novo GS 
450h contará co apoio da tec-
noloxía máis avanzada: VDIM 
(Vehicle Dynamics Integrated 
Management) na súa 5ª evolu-
ción, DRS (Dynamic Rear Stee-
ring), AVS (Adaptative Variable 
Suspension), BSM (Blind Spot 
Monitor), HUD (Head Up Dis-
play), NVM (Night Vision Mo-
nitor) ou o LDH (Lexus Dyna-
mic Handling System) sendo 
o primeiro híbrido do mundo 
en contar coas 4 rodas direc-
trices.

O Lexus GS 450h esta-
rá nos concesionarios a par-
tir do primeiro semestre de 
2012.
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Próspero aninovo para Audi

Lexus: por unha potencia limpa
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O innovador Nissan 
e-NV200 Concept, que de-
butó mundialmente no Sa-
lón do Automóbil Detroit 
2012, supón unha nova mos-
tra do músculo de Nissan no 
desenvolvemento industrial 
de automóbiles de emisións 
cero. Baseado no popular 
vehículo multiusos Nissan 
NV200, o Nissan e-NV200 
Concept anuncia unha futu-
ra versión de produción dun 
vehículo 100% eléctrico des-
eñado para proporcionar fle-
xibilidad e amplo espazo in-
terior.

“Co seu motor sen com-
bustible, sen tubo de esca-
pe e sen emisións, o Nissan 
e-NV200 Concept combina 
unha condución conforta-
ble e silenciosa, un interior 
amplo, funcional e cunha 
gran versatilidade e unha 
lonxitude exterior contida”, 
explicou Hideto Murakami, 

vice-presidente corporati-
vo de Nissan. “Este é un ve-
hículo que romperá moldes 
no seu segmento grazas a 
unhas baterías que lle pro-

porcionan unha autonomía 
parecida á do Nissan LEAF 
cunha capacidade e un es-
pazo de carga idénticos aos 
do actual NV200. A versión 

de serie dirixirase principal-
mente a un uso comercial 
pero tamén se ofrecerá aos 
clientes privados e ás fami-
lias nos principais mercados 
mundiais”.

Nissan E-NV200 
Concept

Nos tempos que corren 
e coa omnipresente présa 
característica da nosa vida 
cotiá, Kia quere botar unha 
man para facernos máis 
doado e rápido o feito de 
acudir cos deberes feitos 

ao concesionario. A solu-
ción surcoreana está en que 
o cliente chegue ao centro 
Kia cun meirande coñece-
mento do que alí vai ato-
par, para iso Kia vén de pór 
en marcha unha nova web 
de accesorios (www.tentu-
kiaaldia.com/accesorios) 
na que atoparemos toda a 
gama de elementos Kia. Di-
cir que a busca en cuestión 

poderase facer: ben por re-
ferencia, ben por mode-
lo ou ben por situación do 
dito accesorio. Amais disto, 
tamén se achega a informa-
ción referente ao tempo de 
montaxe.

De visitarmos este espa-
zo en liña teremos a opción 
de gardar as nosas pescu-
das ou xerar un arquivo co 
resumo dos accesorios, cun 
abano de posibilidades ben 
amplo: desde unha bola 
de remolque, unha cadei-
ra para bebés, unha defen-
sa para a gama Sorento ou 
Sportage, lamias de aliaxe 
específicas...

Ah! Dende esta páxi-
na tamén se nos indicará o 
concesionario máis ache-
gado á nosa casa, algo máis 
sinxelo?

❱❱ Peugeot-citroën comunicou que en
2011 foi o líder europeo de venda 
de vehículos eléctricos, con 4.000 
coches comercializados. A maioría 
dos clientes de PSA, cuxos coches 
eléctricos fabrícaos Mitsubishi, son 
grandes empresas multinacionais 
ou administracións públicas.

❱❱ mercedes e Nissan producirán xuntos 
en norteamérica motores Merce-
des-Benz de gasolina de catro ci-
lindros. A produción comezará en 
2014 cunha capacidade de 250.000 
unidades anuais.

❱❱ General motors levou a cabo 
diferentes melloras na estrutura e no 
sistema de refrigeración da batería do 
modelo eléctrico de autonomía es-
tendida Volt de Chevrolet. O obxectivo 
destas medidas é proporcionar unha 
maior seguridade ao vehículo.

❱❱ Gas Gas, fabricante de motos de trial 
e enduro, alcanzou un acordo con Ya-
maha mediante o cal a marca nipona 
comprométese a subministrar moto-
res desde Xapón á empresa catalá.

❱❱ Porsche desvelou no Salón de detroit a 
versión convertible do seu modelo 
911. A súa previsión comercial para 
o vindeiro exercicio en EUA con-
templa superar as 30.000 unidades 
matriculadas, para o que contará 
con novos modelos, como o 911 Ca-
brio ou o Panamera GTS.

BreVeS

Facendo honra ao seu 
significado -lodge, casa ou 
refuxio- a nova aposta de 
Dacia chega para dar acu-
billo ata a sete pasaxei-
ros e faino baixo o nome 
de Lodgy. O monovolume 
da marca romanesa ache-
ga espazo abondo no seu 
interior para cinco ou sete 
ocupantes e todo isto sen 
descoidar prestacións ou 
deseño... e a un bo prezo.

Con 4,5 metros de lonxi-
tude, o Lodgy amosa a súa 
face compacta e de doado 

manexo pensando sempre 
nos ocupantes e tamén na 
súa equipaxe, pois non 
quere deixar de lado a 

importancia do espazo para 
unha familia.

O Dacia Lodgy verá a luz 
o vindeiro mes de marzo de 
2012 dentro do que será o 
Salón do Automóbil de Xe-

nebra.

Lodgy, un máis na familia
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Visitando o 
concesionario 
dende a casa
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Audi escolleu o Salón 
do Automóbil de Detroit, 
que se está a celebrar es-
tes días (9-22 de xaneiro), 
para facer a presentación 
do seu novo SUV compac-
to: o Audi Q3 Vail. O nome 
do protagonista provén do 
senlleiro centro de depor-
tes de inverno de Estados 
Unidos e contará cun mo-
tor de cinco cilindros TFSI 

de 2.5 litros, con inxección 
directa, turbocompresor, 
tracción quattro perma-
nente ás catro rodas e unha 
potencia de 314 cv. 

Emporiso, o Audi Q3 Vail 
caracterízase por unha for-
te presenza deportiva cen-
tralizada nos deportes de 
inverno coma o esquí ou 
o snowboard. O dito vehí-
culo temático virá pintado 

en cor Energy Red ou cor 
vermella con partículas de 
ouro perlado, está equipa-
do con: lamias de cinco bra-
zos 8,5 x 20 polgadas, pneu-
máticos off-road de 225/45, 
tapizaría coiro/tea/veludo, 
cambio de 7 velocidades S 
tronic, cadro de instrumen-
tos de aluminio, volante de 
coiro, terminal de navega-
ción MMI, dispositivos in-

teriores encamiñados aos 
afeccionados aos deportes 
de inverno (estación de car-
ga por indución...), alfom-
bra protectora do maletei-
ro con coxíns calefactados e 
un longo etc.

O Audi Q3 é quen de 
acelerar de 0 a 100 km/h en 
5,5 segundos e acada unha 
velocidade máxima de 262 
km/h.
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Un Audi 
para a neve, 

Q3 Vail
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O novo membro da fami-
lia é unha versión do Cross 
Four, que irrompe cunha 
feitura máis versátil, basea-
da no Insignia Sports Tourer 
e dispoñible con dous mo-
tores, ámbolos diésel: o 2.0 
CDTi de 160 cv e o 2.0 BiTur-
bo de 195 cv, con tracción ás 
catro rodas. 

Dende o punto de vista 
exterior, salienta un elemen-
to que integra á perfección 
utilidade e estética: o perí-
metro inferior do vehícu-
lo, cuberto por unha pin-
tura texturizada de cor gris 
mate que o protexe de 
calquera impacto. O 
Insignia Cross Four 

está dispoñíbel só co aca-
bado Sportive, que presenta 
un máis que completo equi-
pamento de serie, co chasis 
adaptativo electromecánico 
FlexRide e máis co diferen-
cial autoblocante tra-
seiro. Os prezos do 
novo vehí-
c u -

lo Cross Four son de 35.155 
euros para a versión 2.0 CDTi 
de 160 cv con start/stop, de 
3 7 . 6 5 5 

euros para a versión 2.0 Bi-
Turbo de 195 cv con start/
stop e de 37.971 para a ver-
sión 2.0 CDTi de 160 cv con 
caixa de cambios automáti-
ca de seis velocidades.

12 Sprint Motor >> Novas

Volkswagen Vehículos Co-
merciais engade un modelo 
máis á súa listaxe de vehícu-
los de asistencia creados para 
o seu uso en terreos extremos, 
estamos perante o nacemento 
dun novo membro da gama 
Crafter, unha unidade equipa-
da coa tracción 4Motion ás ca-
tro rodas de Achleitner, espe-
cialista austríaco en traccións 

integrais para todo tipo de fir-
mes.

O dito mecanismo de 
Achleitner Company é un sis-
tema evolucionado de trac-
ción, o seu baixo ratio de redu-
ción (2.5:1) pensa nas grandes 
cargas que un Crafter debe 

aturar e todo isto en condi-
cións extremas e fóra da es-
trada. En resumo, o Crafter 
4Motion defínese por unha 
distribución da potencia per-
manente e uniforme (50:50) a 
ámbolos eixos con bloqueo di-

ferencial de serie na caixa cen-
tral e no eixo posterior.

Non esquecemos mencio-
nar o motor que move a esta 
máquina: un biturbo de 2.0 li-
tros e 163 cv que xeran un par 
motor de 400 Nm a 1.800 rpm, 
máis que abondo para arran-
car e avanzar con só premer un 
botón da redutora nos terreos 
máis duros, aínda estando car-
gado con 3,5 ou 5 toneladas. 

Dicir que o Crafter 4Motion 
con tracción ás 4 rodas estará 
dispoñible en todas as varian-
tes de carrozaría (furgón e cha-
sis cabina) e chegará a España 
a partir do segundo trimestre 
de 2012.

O pasado ano, máis polo 
miúdo o 10 de novembro 
de 2011, Marc Gené -pilo-
to de Ferrari e comentaris-
ta de Fórmula 1 da canle 
televisiva A Sexta- recollía 
no concesionario barcelo-
nés Italian Motor Village o 
seu vehículo Alfa Giulietta 
1.8 TBI Quadrifoglio Verde 
de 235 cv. O piloto catalán 
afirmaba que este era o seu 
segundo Giulietta, un coche 
axeitado a todo tipo de per-
corridos e cualificado para 
superar calquera reto que 
se lle impoña.

Asemade, Gené apro-
veitou a ocasión para 
probar o novo cambio 
automático de dobre em-
brague Alfa TCT de Giu-
lietta montado sobre un 
motor 1,4 turbo de 170 cv 
e o resultado da avaliación 
foi positivo, pois segun-
do verbas do propio Marc 
“é un cambio ben rápido, 
cunha dispoñibilidade de 
potencia moi lineal”. 

O Alfa Giulietta leva no 
mercado español desde 
xuño de 2010, cunhas 4.100 
unidades xa vendidas.

Un Alfa Giulietta para Gené

Crafter 
4Motion, a 
forza das 
catro rodas

Ampliacións na familia do Opel Insignia
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A marca de luxo perten-
cente a Toyota, Lexus, quere 
situarse no cumio do dese-
ño e para iso sérvese da súa 
nova aposta: o concept de 
Lexus ou sexa o LF-LC Con-
cept.

Trazado a partir dun-
ha folla de papel en branco 
e partindo de cero, o LF-LC 
2+2 sport-cupé suma pun-
tos grazas á súa alta tecno-
loxía e á súa feitura orgánica, 
características que fan que 

condutor/a e coche sexan a 
mesma cousa.

Asemade, cómpre subliñar 
o limpo das liñas deste Lexus, 
punto que fai salientar o mo-
vemento deste deportivo con 
ar futurista creado no estudo 

da empresa de deseño Calty en 
Newport Beach, California.

O deportivo de Lexus LF-
LC Concept era presentado o 
luns 9 de xaneiro de 2012 no 
Salón Internacional do Auto-
móbil de Detroit (EE.UU).
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Foi a finais do pasado 
mes de decembro cando 
Kia desvelaba o seu novo 
segredo, o Ray EV: primeiro 
automóbil eléctrico de Co-
rea fabricado en serie. Esta-
mos a falar dun coche en-
camiñado á urbe e, o máis 
importante, con cero emi-
sións e unha autonomía de 
até 139 km con cadansúa 
recarga de arredor de 25 
minutos (recarga rápida) 
ou 6 horas (recarga domés-
tica con 220 v).

Para facérmonos unha 
idea, este Kia atoparíase 
ben preto do compacto 
urbano Kia Ray que conta 
cun motor gasolina 1,0 li-
tros coa diferenza de que o 
Ray EV ten tracción diantei-
ra e móvese grazas a unha 
motorización eléctrica de 
50 kw e un conxunto de 
baterías de polímetro de 
ións de litio enxeñado para 
ter unha vida de 10 anos.

O Kia Ray EV pesa 187 
kg máis que a versión ga-
solina e conta cunha po-

tencia de 68 cv, sendo 
quen de acelerar de 0 a 100 
en 15,9 segundos, acadan-
do unha velocidade máxi-
ma de 130 km/h.

Un aspecto a salientar 
deste Kia é a transmisión 
automática que achega ao 
condutor/a a opción de cir-
cular de diferentes xeitos 
(modo B, D ou E ‘eco’) se-
gundo sexan as caracte-
rísticas da estrada. Outro 
punto a prol do Ray EV é 
que contará cun exclusivo 
sistema de navegación EV 
que permitirá localizar as 
estacións de recarga máis 
achegadas. Por último, en-
gadir que este novo Kia só 
se comercializará en Corea 
e as cifras previstas son de 
2.500 unidades, iso si, en-
camiñadas ao uso de orga-
nismos oficiais.

O pasado 10 de xaneiro 
chegaba ao Salón do Auto-
móbil de Bruxelas a nova 
face do Citroën C1, un mo-
delo creado e renovado 
por e para a vida cotiá. Nu-
merosas eran as novidades 
que a marca francesa sina-
laba ao falar do estreado 
C1, entre elas algúns ele-
mentos propios xa da sen-
lleira Créative Technologie: 
luces diúrnas Led, lamias 
de aliaxe Rift de 14 polga-
das, sistema de audio CD 
con Connecting Box, caixa 
manual pilotada con levas 
no volante... todo baixo 
unha feitura de 3,44 me-
tros de lonxitude e servida 

en dúas versións a elixir, a 
de 3 ou a de 5 portas, pero 
sen deixar de lado o espí-
rito dos compactos nados 
para a cidade.

Cun motor 1.0i de gaso-
lina de tres cilindros e aso-
ciado a unha caixa manual, 
o C1 achega 68 cv e marca 
o ritmo a seguir en canto ao 
respecto do medio ambien-
te con 4,3 l/100 km en ciclo 
mixto e 99 g de CO2/km, si-
tuándose así como o primei-
ro propulsor gasolina de Ci-
troën que pasa por debaixo 
dos 100 g de CO2/km.

O novo Citroën C1 co-
mezará a súa andaina no 
mes de marzo.

Novo C1, ecoloxicamente certificado O concepto 
eléctrico chega 

a Corea

Lexus LF-LC, un novo 
ollar deportivo
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Que é o autogás? Cha-
mamos autogás ao GLP ou 
Gas Licuado de Petróleo, 
o carburante alternativo 
máis empregado no mun-
do (8 millóns só en Euro-
pa). E que vantaxes ache-
ga este GLP? Pois unha 
redución do 68% nas emi-
sións de partículas de NOx 
(respecto ao diésel), ten 
emisións de CO2 seme-
llantes ás do diésel (mais, 
un 10% menores que as 
de gasolina) e as econó-
micas pois o prezo do litro 
do autogás é un 56% me-
nor que o do diésel. 

E a conto de que fa-
lamos deste carburante, 

pois o caso é que Subaru 
-marca de automóbiles xa-
ponesa- vén de pór á venda 
o modelo Outback 2,5 Bi-
Fuel en España, isto é: o pri-
meiro modelo con tecno-
loxía de gasolina+autogás 
que Subaru achega en Es-
paña.

A gama Outback 2,5 
terá unha potencia de 167 
cv, uns consumos de 4,95 
euros/100 km, o que supo-
rá un 30% de aforro respec-
to ao Boxer Diésel e un 45% 
máis de autonomía empre-
gando os dous depósitos 
(gasolina+autogás).

E n g a d i r 
que, para finais de 2012, xa 
se prevé unha rede de sub-
ministro de 300 estacións. 

O prezo deste Subaru 
Outback 2,5 de 167 cv (en todos 
os seus acabados), con transmi-
sión de manual de 6 marchas e 
transmisións Lineartronic (CVT) 
é de 2.555 euros.

Co aninovo -e co primei-
ro mes deste 2012- chega a 
nova familia dos Twingo e 
chega con novidades perso-
nalizadas, pois Renault ache-
ga a posibilidade de darlle o 
noso aquel ao vehículo a tra-
vés de máis de 500.000 com-
binacións posibles e a un 
prezo que parte dos 9.750 
euros.

Cómpre informar que o 
novo Twingo contará só cun 
nivel de equipamento (Emo-
tion) e dúas motorizacións 
(1.2, 75 cv gasolina e 1.5 dCi, 

85 cv diésel), coa opción de 
personalizar o modelo con 
detalles como: lamias de 
aliaxe, strippings laterais e de 
teito, etc. E a marca france-
sa non esquece a importan-
cia da conciencia ecolóxica e 
para iso o Twingo acada uns 
valores récord cun consumo 
mixto que vai dende os 3,4 
l/100 km e 90 g de CO2 para 
o motor 1.5 dCi diésel. Outro 
punto a prol deste Twingo 
é o tema da conectividade, 
a tecnoloxía e a seguridade 
pois inclúe: unha radio que 

pode converterse en base 
para i-Phone ou iPod Touch 
de última xeración, airbags 
laterais e de cortina, regula-
dor/limitador de velocida-
de, alarma sonora de 
esquecemento de 
cintos ou fa-
ros antiné-
boa.

Será a partir do mes de 
marzo cando se una á gama 
a versión deportiva R S 
Gordini.

Adiantándose á súa es-
trea mundial -prevista para 
marzo no Salón do Auto-
móbil de Xenebra- Opel 
amosa xa a face que terá o 

seu novo modelo Mokka, 
un SUV B. 

Dando acubillo a 5 pa-
saxeiros, este Mokka com-
bina o deportivo co fun-

cional e todo sen deixar de 
lado o formato compacto. 
Posuidor dunha tracción 
integral ou dianteira (a es-
coller) que transfire o par 
motor ás rodas traseiras, a 
potencia deste Opel tradú-
cese en tres motores con 
tecnoloxía Start&Stop (afo-
rro de combustible): un 1.6 
litros atmosférico de 115 
cv (gasolina), un 1.4 turbo 
de 140 cv (gasolina) e un 
1.7 CDTI con 130 cv (dié-
sel) coa opción de ter cam-
bio manual ou automático 
de 6 velocidades.

De falarmos de tecno-
loxía, o novo Mokka ache-
gará: cámara frontal Opel 
Eye, cámara de visión tra-
seira, asentos ergonómi-
cos, sistema de transporte 

de bicis FlexFix (exclusivo 
da marca xermana), entre 
outras cousas. Asemade, 
hai que citar algúns dos 
elementos que fan que ir a 
bordo deste modelo se ca-
racterice pola seguridade, 
como son: Control Elec-
trónico de Estabilidade 
(ESP), Control de Tracción 
(TC), Sistema de Prendido 
en Pendente (HSA), Siste-
ma de Control de Descen-
so (HDC), Sistema de Ilumi-
nación Adaptativa (AFL+), 
Aviso de Cambio Involun-
tario de Carril (LDW)  ou a 
segunda xeración de Re-
coñecemento de Sinais de 
Tráfico, etc.

O Opel Mokka estará 
nos concesionarios Opel a 
finais de 2012. 

Opel Mokka, un 
todoterreo “exquisito”

O primeiro Subaru movido por 
autogás chega a España

O meu Twingo fíxeno eu
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Chevrolet informou den-
de o Salón do Automóbil de 
Norteamérica 2012 do lan-
zamento de dous cupés con-
cept deseñados a prol do 
futuro cliente, isto é, da opi-
nión do potencial compra-
dor que ten arredor de 30 
anos. Para isto, a casa ame-
ricana pertencente a Gene-
ral Motors falou o pasado 
ano con mozos e mozas de 
todo EE.UU. na procura de 

debuxar o coche ideal para 
eles. O resultado son estes 
dous modelos: o Code 130R 
e o Tru 140S.

Indo por partes, o Code 
130R -o primeiro concept 
de Chevrolet- é un cupé de 
4 parazas, tracción traseira, 
pintura metálica vermella, 
lamias douradas en mate, 
motor con turbocompresor 
e tecnoloxía eAssist.

Pola súa banda -o segun-
do dos concept de Chevro-
let- é o Tru 140S, un cupé 
deportivo de tres portas, ta-
mén de 4 prazas, con trac-
ción dianteira, en cor branco 
mate con lamias cromadas 
de gama alta, inxección di-
recta, sistema Start&Stop, 
etc.

Por último, cómpre citar 
algúns dos elementos máis 

salientables e atractivos 
que comparten estes dous 
modelos: WiFi, integración 
con teléfonos intelixen-
tes mediante Chevrolet 
MyLink e proxección HUD 
sobre parabrisas, un con-
sumo de 5,9 litros/100 km 
grazas ao seu motor Ecotec 
turbo de 1,4 litros e arredor 
de 150 cv. 

Tanto o Chevrolet Code 
130R coma o Tru 140S custa-
rán uns 20.000 dólares.

Kia vén de idear un ve-
hículo encamiñado ao pú-
blico europeo, trátase do 
novo cee’d, un cupé de-
portivo que sabe da im-
portancia do espazo pois 
conta con cinco portas.

Con 7 anos de ga-
rantía de fábrica, a mar-

ca surcoreana segue a 

recoller o froito colleitado 
co lanzamento en Europa 
da gama Kia cee’d, un forte 
competidor dentro do seg-
mento C, que dá acubillo 
aos vehículos de 5 portas, 
incluíndo os monovolumes.

O novo Kia cee’d chega-
rá a Europa a partir do se-
gundo trimestre de 2012. 

A crise aperta e algun-
has das grandes compañías 
do sector moven ficha para 
adaptarse aos tempos. É o 
caso de Citroën, que está a 
presentar as novas feituras do 
seu Nemo, o compacto dos 
vehículos comerciais, agora 
cun novo motor (HDi 75) e 
cun engadido a ter en conta 
para quen teña un orzamen-
to axustado, quen máis quen 
menos, todo o mundo: está 
exento de impostos de matri-
culación. A maiores, inclúese 
unha versión Combi XTR Plus 
do Nemo, que incorpora, a 
un prezo máis baixo, máis 

equipos có acabado XTR ao 
que reempraza. 

Nos dous casos achégan-
se, dende o nivel máis bási-
co, elementos encamiñados 
a mellorar, tecnoloxicamen-
te, a seguridade e a comodi-
dade dos pasaxeiros, como o 
airbag do condutor, o ABS, o 
computador de a bordo ou 

a toma de 12 cv na consola 
central. A versión Combi pon 
en xogo, a maiores, aire acon-
dicionado con filtro antipole, 
airbags de pasaxeiro e late-
rais dianteiros, radio CD MP3 
con mandos ao volante, Blue-
tooth e USB, faros antinéboa 
e regulador de velocidade, 
entre outras cousas. O novo 

motor HDi consume 4,5 litros 
aos 100 quilómetros e emite 
119 gramos de CO2, o que lle 
exime, como dixemos, do im-
posto de matriculación. Polo 
que atinxe aos prezos, osci-
lan entre os 10.075 euros do 
Nemo Furgon 1.4i e os 13.705 
euros do Combi XTR Plus HDi 
75.

Citroën 
Nemo: opción 
anticrise

O Kia cee’d máis europeo 

Chevrolet pensa nos clientes máis novos
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Un SUV deportivo moi apetecible

■ LUíS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ Ma FDEZ. ZAnCA | FoTos

Audi Q3
Desta volta foi a Ría de Arousa o mellor escenario para 
a proba fotográfica e de percorrido do noso Audi 
Q3. Eran días de decembro, de néboa e frío, cunhas 
mareas axeitadas para o marisqueo de a pé ou dende 
pequenas embarcacións con vocación artesá e un 
aquel festeiro. Achegábanse días de forte demanda 
de marisco e as xentes do mar, sempre atentas ás 
peticións gastronómicas dos que desexan despedir 
o ano de xeito ledo, emprestábanse xenerosas a 
encher as mesas de toda Galicia. Emporiso, o noso Q3 

rodou áxil e seguro deixándose fotografar amosando 
o duro traballo de aqueles que precisan somerxerse 
ata o van dentro das frías augas do Atlántico para 
poder sobrevivir nestes tempos de crise que corren 

pola nosa terra.
Dicir que o modelo probado -cedido por BREA 
MÓVIL, concesionario Audi en Santiago de 
Compostela- foi un Q3 2.0 TDI de 177 cv, con 
cambio S Tronic de 7 velocidades e tracción ás 

catro rodas... un luxo.
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Falamos dun vehículo que 
chama a atención e que na-
mora ao primeiro ollar por va-
rias razóns. Pertence a un seg-
mento de moita sona  en todo 
o mundo, o dos SUV. Ten unha 
estética abraiante, é novo, é 
Audi e está fabricado no noso 
país, máis polo miúdo, en Mar-
torell (Barcelona). Encamiñado 
a un uso urbano, non despreza 
o campo. Asemade, tamén lle 
gusta a montaña, a neve e vai-
lle a toda a familia. O mesmo 
pode levalo o pai que a nai e 
os máis pequenos van encan-
tados, sobre todo pola súa co-
modidade e relaxación a bor-
do. Estase a pór de moda e os 
concesionarios “quéixanse” de 
que é a estrela da exposición. 
Os seus irmáns e curmáns 
maiores e pequenos, polo vis-

to, pouco teñen que facer, 
xa que reciben poucas 

visitas... Póde-
se pedir máis? 

Pois que se venda en toda Eu-
ropa, claro!

A publicidade di que este 
Q3 é potente, de doado ma-
nexo, compacto, cun amplo 
espazo, rotundo, elegante e 
eficiente... e así é. Por fóra ten 
un aspecto elegante e robusto, 
o frontal é Audi coa grella típi-
ca da marca xermana e os fa-
ros con feitura de cuña, seme-
llantes aos dos seus curmáns 
A4 ou A6. A súa liña é equili-
brada, distintiva e corpulenta. 
A súa parte traseira resulta moi 
agradable, cun amplo maletei-
ro que, coa bandexa colocada, 
ten unha capacidade de 460 li-
tros. De retirarmos a bandexa, 
a capacidade aumenta e non 
digamos como medra o espa-
zo se deitamos os asentos tra-
seiros.

O Audi Q3 mide 4,385 me-
tros de longo e 1,831 de ancho, 
non é moi alto (mide 1,608 me-
tros, 15 cm máis que o A6), o 
que lle dá un aquel deportivo. 
A versión básica, case non che-
ga aos 1.500 kg, xa que a mar-
ca dos catro aros fabricou en 

aluminio o capó e o por-
tón do maleteiro.  

O acceso ao seu interior 
amósanos un amplo habitá-
culo coidado ao detalle, uns 
asentos cómodos que reco-
llen ben os corpos e que te-
ñen a posibilidade de ter ca-
lefacción. Os plásticos son 
suaves e axustan ben. O ca-
dro de mandos é moderno, 
posúe toda a información 
precisa e conta cunha panta-
lla central escamoteable que, 
o mesmo serve para amosar 
mapas e rutas coma para sin-
tonizar a emisora favorita, es-
coitar a música que se leva 
ou ensinarnos unha serie de 
axustes e datos que farán 
que funcione á perfección o 
vehículo.

A sensación que percibe 
o condutor é de alta seguri-
dade e de dominio da estra-
da, cunha comodidade de 
marcha elevada. Xa na estra-
da, notamos que a dirección 
se vai endurecendo e que 
responde moi ben aos nosos 
requirimentos. Hai que subli-
ñar que o prendido do vehí-
culo é abraiante. Ao premer o 
acelerador, o motor respon-
de de xeito instantáneo cun 

“reprise” que emociona... a 
verdade. Asemade, hai que 
ser ben consciente do que 
se ten entre mans, xa que é 
doado pasarse da raia, ten-
do en conta que o propulsor 
é pouco ruidoso, moi suave 
e que case non se senten as 
vibracións, grazas á boa inso-
norización. Se che gusta con-
ducir, gozarás coma ninguén.

En canto á parte trasei-
ra deste Q3, dous pasaxeiros 
irán cómodos, o terceiro non 
poderá facer longos despra-
zamentos, xa que non ten es-
pazo abondo. Con todo, os 
outros ocupantes irán coas 
pernas estiradas e terán boa 
visibilidade. A equipaxe que 
leven: ao maleteiro! Que, 
como xa dixemos, non é xi-
gante pero si abonda para as 
cousas de catro pasaxeiros.

Os motores do Audi Q3, 
que xa circulan noutros mo-
delos da marca, son exem-
plares: tanto en gasolina 
coma en diésel: son fiables e 
duros. As motorizacións dié-
sel achegan un rendemento 
eficiente e unha potencia ex-
traordinaria.
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Axudas á condución

O novo Q3 preséntase 
en tres acabados: Advan-
ce, Ambiente e Ambition. 

No acabado básico Ad-
vance, atopámonos entre 
outros elementos con: la-
mias de aliaxe lixeira de 7 
brazos, faros antinéboa, sen-
sor de chuvia/luz, mando 
a distancia, inmobilizador 
electrónico, volante de coiro, 
climatizador manual, cubre-
maleteiro, sistema de infor-
mación ao condutor nunha 
pantalla central escamotea-
ble, equipo de radio Chorus 
e reprodutor de CD, Hold 
Asssit, freo de aparcamento 
electromecánico, ABS, con-

trol electrónico de tracción 
ASR, bloqueo electrónico 
do diferencial EDS, progra-
ma electrónico de estabiliza-
ción ESP, sistema Start&Stop, 
control selectivo do par mo-
tor ás rodas e dirección asis-
tida electromecánica.

Ao acabado Ambien-
te engadímoslle: lamias de 
aliaxe de 10 radios, volan-
te multifunción de coiro, 
climatizador automático, 
moldura de entrada e pro-
tección de carga, paque-
te brillo (marco do teito e 
molduras das xanelas en 
aluminio anodizado), equi-
po de radio Concert, insta-
lación básica mans libres 
Bluetooth para teléfono 
móbil, Audi Parking System 
traseiro e control automáti-
co de velocidade.

E xa no acabado depor-
tivo Ambition, atopámo-
nos (a maiores) cos asen-
tos deportivos dianteiros, 
volante multifunción de 
coiro en deseño de 3 radios 
Q, lamias de aliaxe en des-
eño de 5 brazos Trías e nos 
asentos, apoio lumbar de 4 
posicións.

Os motores que pode-
remos elixir á hora de fa-
cérmonos cun Audi Q3 
son: o gasolina 2.0 TFSI 
de 170 cv ou 211 cv ou 
ben os modelos 2.0 diésel 
TDI en versións de 140 ou 
177 cv. Ditos propulsores 
son potentes e de suave 
funcionamento.

Grazas á combinación 
do concepto FSI (o carbu-
rante inxéctase vaporizado, 
de maneira directa na cáma-
ra de combustión, en partí-
culas moi finas) e á turboa-
limentación, acádase -xunto 
a uns niveis de rendemento 
extraordinarios- unha diná-
mica excelente e unha ace-
leración aínda mellor. Así, 
aprovéitase mellor o com-
bustible e, en consecuencia, 
minimízase o consumo e as 
emisións. O motor de 211 
cv tarda só 6,9 segundos en 
pasar de 0 a 100 km/h.

A metade dos Audi 
que se venden a día de 
hoxe son diésel. En compa-
ración cos primeiros mo-
tores TDI, os actuais con-
sumen de media un 30% 
menos, mentres que a súa 

potencia viuse aumenta-
da. No ano 2006, o Audi 
R10 TDI era o primeiro au-
tomóbil de carreiras dié-
sel en vencer na Le Mans. 
O propulsor TDI 2.0, aso-
ciado a un cambio S Tro-

MotorizaciónsAcabados

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

Cómpre salientar as axu-
das que Audi achega á condu-
ción, cuns paquetes opcionais 
ben interesantes: o Audi Side 
Assist, o Asistente de Apar-
camento, o Audi Drive Se-
lect ou o Audi Lane Assist.

O Audi Lane Assist é o 
asistente de cambio de ca-
rril. Controla a área lateral 
esquerda e dereita, así como 
a área posterior ao vehículo 
en marcha e informa ao con-
dutor cando o sistema de-
tecta a outro vehículo no ca-
rril contiguo.

O Asistente de Aparca-
mento, mediante medición 
por ultrasóns, vai á procu-
ra de prazas de aparcamen-
to axeitadas ao longo da 
calzada, calcula o percorri-
do de entrada e saída ideais 
da praza de aparcamento e 
completa o funcionamento 
de guiado case de maneira 
automática... O condutor só 
ten que acelerar e frear! 

Co Audi Drive Select pó-
dense cambiar as caracterís-
ticas do automóbil mediante 
un pulsador que posúe catro 

xeitos dispoñibles: confort, 
automático, dinámico e efi-
ciencia. 

O Audi Lane Assist re-
coñece as marcas que de-
limitan o carril a través 
dunha pequena cámara 
instalada na parte frontal 
do vehículo e avisa ao con-
dutor no intre en que este 
se achegue moito, a par-
tir dos 60 km/h. Antes de 
que se pisen as liñas do ca-
rril prodúcese unha suave 
intervención correctora da 
dirección.

18 Sprint Motor >> 

❱❱ Estética
❱❱ Habitáculo
❱❱ Resposta do motor

A salientar

o salpicadeiro é moderno, posúe toda a infor-
mación precisa e conta cunha pantalla central 

escamoteable
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Diversas opcións se po-
den achegar ao Q3, todo en 
función do diñeiro que nos 
apeteza gastar. Pódenselle 
ir engadindo todas as novi-
dades que se nos ocorran e 
que Audi teña instalado xa 
noutros modelos. Unhas fa-
rannos a condución máis 
sinxela e cómoda, outras ve-
larán pola nosa seguridade e 
todas irán alixeirando a car-
teira, disparando o noso or-
zamento. Pero claro, postos 
xa no tema...

Así (a listaxe é case in-
terminable) poderase elixir 
entre unha ampla gama de 
pinturas e tapizarías, diver-
sas insercións decorativas 
en madeira de raíz de no-
gueira marrón ou de aler-
ce marrón escuro. Pódense 
pedir moitas funcións máis, 

como: o sistema de control 
de presión de pneumáticos, 
a luz adaptativa, retrovisores 
exteriores con calefacción 
e escamoteables electrica-
mente (incluíndo “función 
bordo automática”), distin-
tas lamias de aliaxe, asis-
tente de luces longas, cha-
ve confort, vidros tintados 
escuros, asentos dianteiros 
axustables electricamente 
e con calefacción, sistemas 
de navegación, receptor 
de radio dixital e receptor 
de TV, paquete conectivi-
dade, paquete deportivo S 
line, paquete exterior S line, 
asistente de aparcamento, 
indicador de límite de velo-
cidade e un longo etcétera 
de trebellos que nos farán 
moito máis felices ao volan-
te… ou non.

Opcións

19 << Sprint Motor

nic de 7 velocidades  e 
cunha potencia de 177 cv, 
consegue unha velocidade 
máxima de 212 quilóme-
tros por hora, acelera de 0 
a 100 km/h en 8,2 segun-
dos e presenta un consu-
mo combinado de 5,2 litros. 
Esta motorización caracterí-
zase pola súa boa acústica e 
o seu maxestoso funciona-
mento.

Engadir que o sistema 
Start&Stop desconecta o 
motor nas paradas obriga-
das do tráfico urbano, o que 
se traduce en menos con-
sumo e menos contamina-
ción.

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

PreZoS
O novo Audi Q3 atópa-

se á venda en todos os con-
cesionarios da marca xerma-
na de Galicia cos seguintes 
prezos:

Gasolina
❱ 2.0 TFSI 170 cv quattro Ad-

vance: 33.420 €
❱ 2.0 TFSI 170 cv quattro 

Ambiente: 36.590 €
❱ 2.0 TFSI 170 cv quattro 

Ambition: 36.590 €
❱ 2.0 TFSI 211 cv quattro S 

Tronic Advance: 39.300 €
❱ 2.0 TFSI 211 cv quattro S 

Tronic Ambiente: 42.470 €
❱ 2.0 TFSI 211 cv quattro S 

Tronic Ambition: 42.470 €

diésel
❱ 2.0 TDI 140 cv Advance trac-

ción dianteira: 29.900 €
❱ 2.0 TDI 140 cv Advance 

quattro: 32.090 €
❱ 2.0 TDI 140 cv Ambiente 

trac. dianteira: 32.950 €
❱ 2.0 TDI 140 cv Ambiente 

quattro: 35.140 €
❱ 2.0 TDI 140 cv Ambition 

trac. dianteira: 32.950 €
❱ 2.0 TDI 177 cv quattro S 

Tronic Advance: 36.900 €
❱ 2.0 TDI 177 cv quattro S 

Tronic Ambiente: 39.950 €
❱ 2.0 TDI 177 cv quattro S 

Tronic Ambition: 39.950 €

o Q3 ten un 
amplo male-
teiro cunha 
capacidade 

de 460 litros

Por fóra ten un 
aspecto elegante e 

robusto
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■ FERnAnDO CUADRADO | TexTo

■ BEnTLEY PRESS | FoTos

Ao longo dunha década o Bentley 
Continental, co seu motor W12, foi 
capaz de entregar o poder sen esfor-
zo e render segundo as esixencias e 
as necesidades dun GT. De feito, este 
propulsor foi tan exitoso que a mar-
ca é agora o maior produtor mundial 
de propulsores de 12 cilindros. O W12 
continuará -en realidade é un motor 
básico de Bentley- e desenvolverase 
aínda máis, subirá ao seguinte nivel 
de potencia, rendemento e eficien-
cia. Pero a partir de agora o W12 ten 
un novo compañeiro de equipo, un 
revolucionario e novo 4 litros, twin-
turbo V8. Este V8 é familiar directo do 
coñecido e poderoso W12.

O novo propulsor V8, ademais de 
ofrecer o rendemento deportivo que 
se espera dun Continental, farao cun-
ha mellora dun 40 por cento en eco-
nomía de combustible.

Este motor, segundo Bentley, é 
unha xoia de enxeñería técnica. Os 
seus enxeñeiros non deixaron detalle 
sen examinar, en busca de máis eficien-
cia e maior rendemento. Cada compo-

ñente foi deseñado para minimizar as 
perdas de enerxía sen comprometer a 
potencia ou a durabilidade. Este proce-
so de optimización do motor abarca to-
dos os apartados, desde a viscosidade 
do aceite aos rodamentos de baixa fric-
ción, ademais da xestión térmica para 
recuperación de enerxía, a baixa resis-
tencia á rodadura dos pneumáticos e 
un enxeñoso “lado quente no interior” 
do motor. Unicamente neste V8, o do-
bre turbo-cargador colócase dentro do 
V, o que contribúe á eficiencia e á redu-
ción de peso.

Pero talvez a tecnoloxía máis revo-
lucionaria deste propulsor é a do cau-
dal variable, cilindros que se desacti-
van cando non son necesarios. A marca 
pertencente ao grupo alemán Volkswa-
gen é pioneira nesta tecnoloxía e a pri-
meira que a empregou no seu buque 
insignia Mulsanne en 2010. Para o novo 
motor V8, o sistema evolucionou. Con-
ducindo a unha velocidade constante, 
catro dos oito cilindros van inactivos, 
algo imperceptible para o condutor ou 
os pasaxeiros. O sistema de xestión do 
motor -unha centraliña negra, que cal-

cula máis de 180 millóns de instrucións 
por segundo- pecha as válvulas de ca-
tro cilindros para que actúen só como 
resortes. Con todo, nada máis pisar o 
acelerador, o motor volve ruxir de novo 
sen problemas a plena capacidade, e o 
condutor é inmediatamente obsequia-
do con toda a potencia dos V8.

Este novo motor vai ligado a unha 
transmisión automática, unha nova re-
lación pechada de 8 velocidades. E por 
suposto isto é un Continental, e conti-
nentales son todas as rodas motrices. 
As características de deseño do V8 non 
deixan ningunha dúbida de que este 
é sen dúbida un deportivo Gran Turis-
mo de nova concepción: unha grella 
cromada con bordo negro, unha gre-
lla de malla inferior negra co distintivo 
da marca e un novo vermello Bentley B, 
tarxeta de presentación para demos-
trar o seu pedigrí deportivo.

O V8 ofrecerase tanto no GT como 
no Continental GTC novo. As entre-
gas comezarán na primavera.

Paradoxalmente, Bentley está au-
mentando as súas cifras a pesar do mal 
momento económico. As vendas totais 
da marca no mes de decembro foron 
1.059 vehículos, o 69 por cento máis ca 
no mesmo mes de 2010. Un indicativo 
de que a crise favorece as vendas dos 
automóbiles máis luxosos.

Novo Continental GT V8

O son é inconfundible, o ruxido profundo, a marca di 
que música así só a pode producir o seu espléndido 

motor V8. Esta é unha nova e espectacular xeración de 
V8. Un propulsor tan eficiente que pode viaxar máis de 
500 millas cun só depósito e, ao mesmo tempo chegar 

de 0 a 60 millas por hora en 4,6 segundos. Todo isto 
nun coche co luxo, a calidade e a artesanía coa que só 
sabe fabricar a marca Bentley. O Continental definiuse 
tradicionalmente como de luxo extremo, ou dito do-

utra forma, dun auténtico GT, gran turismo.

Bentley avanza cara á eficiencia técnica

o continental ten un deseño limpo e elegante
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❱❱ tarXeta PreSeNtaciÓN
- Potencia: 500 cv a 6.000 rpm
- aceleración: 0-60 millas en 4,6 segundos
- Velocidade máxima: 188 millas/hora

conducindo a unha velocidade 
constante, catro dos oito 

cilindros van inactivos o interior do Gt amosa a calidade e o bo facer de Bentley
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O novo Audi A6 allroad salienta en versatilidade, potencia e aforro de combustible
Hai máis camiños cós asfaltados

22 Sprint Motor >> Presentación

audi vén de pór toda a súa 
tecnoloxía ao servizo dun 
vehículo universal para 
calquera tipo de camiño. 

Froito disto é o novo Audi 
A6 allroad quatrro, modelo 
que parte da premisa de que 
se pode seguir viaxando mes-
mo cando remata o asfalto e 
que, polo tanto, non só amplía 
o abano de usos que lle poda-
mos dar ao A6 senón tamén a 
nosa idea particular da condu-
ción, agora un eido sen límites. 
Con esta nova achega, a casa 
xermana espera recoller análo-
gos trunfos aos recollidos coas 
dúas primeiras xeracións de 
allroad quattro, nos anos 2000 
e 2006. Como complemento, 
renóvase tecnoloxía, melló-
ranse prestacións e axústanse 
os consumos, que se reducen 
até nun 20% en comparación 
co modelo anterior. Polo que 
atinxe ás súas características 
externas, dicir que mide 4,94 
metros de longo, 1,90 metros 
de ancho e 1,47 metros de 
alto, dimensións que o sitúan 
un pouco por enriba do Avant 
na escala de tamaño. Isto non 
repercute no seu peso, máis 
ben o contrario. Segundo 
apunta Audi, estamos ante un 
novo exemplo de construción 
ultralixeira dentro das berlinas 
familiares, con compoñentes 
de aluminio que constitúen 
arredor do 20% do seu chasis. 
O peso total do novo modelo 
reduciuse até en 70 quilogra-
mos en relación á achega an-
terior. O seu chasis gaña seis 
centímetros en altura respec-

to ao do Avant. A nivel estéti-
co, as maiores distancias már-
canas as molduras dos limiares 
laterais, os gardabarros a xeito 
de campá e a grella con lámi-
nas verticais. Tamén cómpre 
salientar o protector de aceiro 
a proba de ferruxe que cobre 
os baixos nas partes dianteira 
e traseira do coche.  

O interior do Audio A6 all-
road quattro fornece ao usua-
rio dun gran espazo en virtude 
dunha distancia considerábel 
entre eixes, de 2,91 metros. In-
clúe, entre outros moitos ele-
mentos que marcan as dife-
renzas, o alfombrado e o panel 
de instrumentos, de cor ne-
gro a tódolos niveis, aos que 
se engaden detalles de luxo 
como as incrustacións de alu-
minio ou os adobíos dos limia-
res das portas. O maleteiro ten 
unha capacidade de 565 litros 
que, en virtude do pregue dos 
asentos traseiros, achégase 
aos 1.700.

Segundo apunta Audi, o 
novo modelo pon en xogo 
unha ampla escolma de op-
cións, por exemplo un display 
que se desprega no parabri-
sas e que brinda datos salien-
tábeis ao piloto sobre a condu-
ción, a iluminación ambiental 
do interior con luz LED ou o 
sistema de ventilación e ma-
saxe nos asentos dianteiros. 

Destacar tamén a tecno-
loxía de telecomunicacións 
e conexión do novo A6, con 
Bluetooth opcional que per-
mitiría conexión a Internet a 
través de satélite e un punto 
de aceso WLAN que posibilita-

ría a navegación dos pasaxei-
ros e o acceso a servizos como 
o correo electrónico. Tamén se 
inclúen elementos como o sis-
tema de información do tráfi-
co en liña Audi, a posibilidade 
de transmitir música a través 
da Rede ou a opción de tirar-
lle o máximo partido a ferra-
mentas como Google, Google 
Earth, Google Street View ou 
a aplicación POI activada por 
voz.     

Polo que atinxe á asisten-
cia e seguridade, sinalar que 
o novo modelo incorpora en-
tre outras cousas o sistema de 
control baseado en radar de 
cruceiro adaptativo e función 
stop and go, que mantén o ve-
hículo á distancia máis axeita-
da do que circula diante e, a 
velocidades de menos de 30 
km por hora, é quen de acti-
var a freada máxima no caso 
dunha colisión inminente. Ta-
mén se inclúe o Audi active 
lane assist, que nos axudaría a 
manternos no noso carril, ou o 
Audi side assist, que axuda ao 
contrario, a cambiar de carril, 
ou o asistente de visión noc-
turna con alarma que é de al-
biscar persoas no noso cami-
ño e advirte dun posíbel risco 
de atropelo, ou o asistente de 
estacionamento con sistema 
de visualización da contorna 
que se fai cargo da dirección e 
que basea o seu funcionamen-
to na actividade dunhas cáma-
ras que subministran visión en 
360 graos.

O novo A6 allroad quattro 
está dispoñíbel cunha gama 
de catro motores V6, un TFSI 

de gasolina e tres versións TDI. 
Todos teñen tres litros de ci-
lindrada e inclúen turbocom-
presor e inxección directa. 
Fan uso, ademais, de tecno-
loxías de vangarda da platafor-
ma modular de eficacia Audi, 
como por exemplo o devandi-
to sistema Start and Stop ou a 
xestión térmica da casa xerma-
na. En virtude de todo isto, re-
dúcese o combustíbel até nun 
20% en comparación co mo-
delo previo. O 3.0 TFSI produce 
310 cv e 44 Nm de par, acele-
rando de 0 a 100 quilómetros 
por hora en 5,9 segundos, cun-
ha velocidade máxima limita-
da electronicamente de 250 
km/h. O consumo medio é de 
8,9 litros. 

As tres variantes do mo-
tor 3.0 TDI producen 204, 245 
e 313 cv, respectivamente, e 
os valores de par son de 450, 
580 e 650 Nm. A versión bási-
ca consume de media 6,1 litros 
de combustible por 100 quiló-
metros e emite 159 gramos de 
CO2 por quilómetro. Segundo 
apunta Audi, en breve ofrece-
rase unha versión especial de 
baixas emisións sobre a va-
riante de 245 cv. O máis poten-
te dos TDI, que vai con turbo-
compresor duplo, acelera de 
0 a 100 en 5,6 segundos e ten 
unha velocidade máxima de 
250 quilómetros por hora (li-
mitada electronicamente). 

O novo Audi A6 allroad 
quattro estará dispoñíbel en 
Alemaña a partir da primave-
ra de 2012. O 3.0 TDI de 204 cv 
ten un prezo, no mesmo país, 
de 54.600 euros.
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Aínda que a redacción 
que se deu ao art. 65,5 h) 
da reforma da Lei de Trá-
fico non foi en grao sumo 
afortunada, o certo é que 
na actualidade só están 
prohibidos os inhibidores 
e calquera mecanismo en-
camiñado a interferir no 
correcto funcionamento 
dos sistemas de vixilan-
cia do tráfico, entre os que 
non se atopan os detecto-
res porque non provocan 
interferencias nin impiden 
a medición dos radares. As 
diferenzas que existen en-
tre os distintos sistemas 
que hai no mercado son 
as seguintes:

- Os avisadores non 
utilizan o espazo radio-
eléctrico para localizar un 
radar senón que se basean 
en información estática 
introducida de antemán 
no navegador. (Ata pode 
estar desactualizada).

- Os detectores de ra-
dar si utilizan o espazo ra-
dioeléctrico emitindo un 
sinal que lle é devolta se 

localiza un radar activo, 
sen alterar o seu funciona-
mento nin anular o seu si-
nal.

- No caso dos inhibi-
dores, o sistema non só 
detecta o radar senón que 
anula o seu funcionamen-
to impedindo que poida 
captarse a infracción. Este 

dispositivo é o único que 
está prohibido na actua-
lidade, sendo sancionado 
simplemente o feito de le-
valo instalado no vehículo 
con multa de 6.000 euros 
e a detracción de 6 pun-
tos. Para os talleres que 
os instalen a sanción pode 
chegar a 20.000 euros.

Importante 
redución da 

sinistralidade 
en 2011

Tralos datos ofrecidos 
polo Ministro do In-
terior, o RACE felicíta-
se pola redución dun 
14,5% dos falecidos nas 
estradas españolas res-
pecto de 2010, e lamen-
ta o alto número de per-
soas que aínda perden 
a vida, polo que advir-
te sobre a necesidade 
de seguir impulsando 
políticas preventivas en 
materia de Segurida-
de Viaria. Pese á redu-
ción dos mortos en es-
tradas, resulta necesario 
aumentar os esforzos 
para combater a sinies-
tralidade viaria, esforzos 
que deben impulsarse 
dende distintos ámbitos 
e competencias.

Segundo os datos 
presentados polo Minis-
tro do Interior referidos 
á siniestralidade viara en 
España durante o ano 
2011, nas vías do noso 
país producíronse 250 
mortos menos en estra-
da, pero os datos globais, 
con 1.479 mortos, seguen 
sendo demasiados. Por 
iso, o RACE considera ne-
cesario seguir impulsan-
do medidas que axuden 
a combater a siniestrali-
dade en estrada, e traba-
llar en informar aos con-
dutores sobre o número 
de falecidos, para que 
desta forma tomen con-
ciencia, explicar as cau-
sas dos accidentes, e as 
medidas preventivas con 
campañas de educación 
e formación.

Dende que se publicou 
por primeira vez en 1952, 
o Informe anual de DuPont 
sobre tendencias da cor en 

automoción indícanos ca-
les son as tendencias de cor 
imperantes na industria da 
automoción a nivel mundial.

O informe correspon-
dente a 2011, sinala que o 
negro e as tonalidades de 
negro con efecto seguen 
encabezando o ranking de 
popularidade en Europa, 
cunha cota global do 25%, 
e do 40% na categoría de 
coches e SUVs de luxo. De 
feito, nesta zona manté-
ñense no primeiro posto 
dende 2007 e os expertos 
de DuPont predicen que 
o seu dominio continuará 
nun futuro próximo.

En Europa, o segundo 
lugar do ranking ocúpao o 
branco/branco perlado, que 
aumentou cinco puntos con 
respecto a 2010, ata alcanzar 
unha cota do 20 por cento.

En Europa, o gris (18%) e 
o prateado (15%) perderon 
popularidade e o azul ocu-
pa a quinta posición cunha 
cota de mercado do 7 por 
cento.

Avisadores, detectores e inhibidores

O negro domina en Europa e o branco e 
o prateado impóñense a nivel mundial
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Con Compostela como 
punto de saída, percorre-
remos un total de 170 qui-
lómetros (ida e volta), cun 
tempo aproximado de 3 ho-
ras e 30 minutos (sen para-
das). O prezo do combusti-
ble a empregar irá de 25,3 
euros (vehículo diésel) a 26 
euros (vehículo gasolina). 

Primeira parada: arteixo 
e praia-paseo de Valcovo 
(Punto B no Google Maps)

A distancia que separa 
Santiago de Arteixo é de 
65,4 km. Tempo estima-
do:1 hora e 12 minutos.

Para deixarmos Compos-
tela farémolo pola estrada 
AC-404 (dirección Ordes), 
pasando pola AC-1914 que 
nos leva por Bembibre até 
chegarmos á altura de Car-
ballo, aí colleremos a AC-552 
que nos encamiñará cara A 
Laracha, Paiosaco e logo Ar-
teixo. Nesta primeira recala-
da aproveitaremos para des-

cansar e descubrir unha das 
praias de Arteixo con máis 
encanto (ao humilde pare-
cer da que escrebe, claro), 
falamos de Valcovo ou Area 
Grande, un recuncho situ-
ado entre Punta do Pelón e 
Punta do Compaso ao cal se 
accede mediante a estrada 
que logo nos levará a Caión. 
Valcovo é unha praia aberta 
e rectilínea, de area branca 
moi fina, difícil de ver den-
de o camiño, porque a rode-
an pedras e dunas. Caracterí-
zase -sobre todo- pola forte 
ondada, ideal para practicar 
o surf. Engadir que posúe 
cámping e bos restauran-
tes, cunhas vistas incompa-
rábeis.

Segunda parada: caión, 
A Laracha (Punto C)
distancia arteixo-caión: 
10,6 km. Tempo aproximado 
de chegada: 14 minutos. 

Atopar Caión será do-
ado se seguimos pola AC-

4416 até Valcovo, despois 
tomaremos a AC-514 que 
se transformará de novo na 
AC-4416, que nos deixará no 
noso punto: Caión. Unha pa-
rada obrigada é a que fare-
mos en Caión, vila mariñeira 
situada ao norte do concello 
da Laracha, un recanto máis 
que recomendábel para per-
correr a pé: ben atravesan-
do as pequenas rúas que a 
conforman, ben camiñando 
polo paseo que bordea o lu-
gar e que nos achega unha 
panorámica fermosa da con-
torna. Recomendada tamén 
é a visita á praia das Salsei-
ras ou “Caracoliño”, areal de 
bandeira azul que varía de 
feitura segundo as mareas, 
pois en baixamar fica unida 
á praia de Carce Vella. Esta 
praia adoita estar ben fre-
cuentado por mor do seu 
carácter resgardado malia 
posuír ondas bravas (ideais 
para o surf ). Se a visita nos 
sabe a pouco e queremos 
gozar por máis tempo da 

quietude e beleza do lugar, 
poderemos pasar a noite 
nalgún dos cámpings (“Bal-
daio” e “Os delfíns”) que se 
atopan nas proximidades.

terceira parada: aldea de 
Razo (Carballo) e praia do 
mesmo nome (Punto D)
distancia caión-razo: 
13,7 km. 
Tempo estimado: 18 min.

Imos pola estrada de Car-
ballo (AC-1909) até albis-
car Razo. Cos pés xa no con-
cello de Carballo, chegamos 
a Razo, un espazo natural de 
enorme interese. Cómpre 
aconsellar a visita do peque-
no porto pesqueiro de Razo 
e tamén a igrexa de San Mar-
tiño, na aldea de Nétoma. 
Porén, é xusto recoñecer que 
o principal atractivo que nos 
leva a Razo está na abraian-
te praia do mesmo nome 
que, practicamente unida 
á de Baldaio, conforma un 
senlleiro complexo natural 

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Dende Santiago -a nosa base de operacións- partimos cara ao 
norte, en dirección a un dos treitos máis fermosos da nosa costa: 

o comprendido entre A Coruña e Malpica

Hoxe en día semella haber poucos motivos para sacarnos das 
rutas principais. Temos as galegas e os galegos -con cada día que 

pasa- menos destinos en mente, que xeralmente coinciden coas 
grandes cidades, e polo regular son as compras nas grandes su-

perficies as que nos impulsan a pornos sobre a estrada. De facelo, 
ademais, farémolo por autovía, con comodidade e con garantías 
de rapidez. Porén, unha vez máis, queremos apostar dende Sprint 
Motor por un xeito novo (ou máis ben antigo) de encarar as viaxes 

e esa práctica, a de conducir, da que xa tiñamos esquecido que 
tamén pode ser divertida, e sen necesidade de ir alén dos límites. 
Afrontamos o novo ano cunha proposta de especial significado 

para quen escribe: a ruta que, antes de chegarmos á Coruña, des-
víanos cara a Caión, Razo e a antesala da Costa da Morte, neste 
caso Malpica, o Faro de Punta Nariga e, como non, as Illas Sisar-

gas ao lonxe.

De paseo pola costa de Bergantiños
■ SOnIA PEnA | TexTo

Unha comarca rica en paisaxe, patrimonio e praias
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composto por dunas, unha 
lagoa e marismas. A praia 
de Razo mide uns 1.300 me-
tros, posúe unha area bran-
ca e fina e, grazas ao omni-
presente vento que ergue as 
ondas, sempre veremos nas 
súas augas pequenas som-
bras perdidas ao lonxe, @s 
surfeir@s que xa case forman 
parte da paisaxe do lugar. 

cuarta parada: mal
pica (Punto E)
distancia razo-malpica: 
14,2 km. 
Tempo aproximado: 25 min.

Conducindo en dirección 
Cambre, circulamos pola AC-
4302 até darmos coa Pedro-
sa, alí xiraremos para coller 
a estrada AC-4303 que nos 
guiará até Os Barreiros (AC-
414), de aí chegaremos sen 
problema ao noso destino. 
Malpica é sen lugar a dúbi-
das unha das novas locali-
dades máis fotografadas. O 
seu porto, a disposición das 

súas casas en terrazas sobre 
o mar, todas elas de cores 
coma caixas dispostas so-
bre os cantís, marabilla cada 
ano a milleiros de turistas. A 
Malpica chégase do mellor 
xeito posible: a mantenta 
e por unha estrada que xa 
non pode ir máis alá, porque 
máis alá está o mar. A vila 
-poderémolo comprobar ao 
chegarmos en coche- está 
emprazada nunha penínsu-
la que nun dos seus lados dá 
acubillo ao porto pesqueiro 
e no outro á moi visitada (no 
verán, claro) praia de Area 
Maior. A vila de Malpica hai 
que descubrila: semella con-
servar poucos exemplos de 
arquitectura tradicional pero 
unha boa parte deles están 
agochados tras diversas ca-
pas de remodelacións apli-
cadas ao longo dos anos. 

De visitarmos a vila, 
cómpre non deixar de en-
trar nalgunha das súas ta-
bernas tradicionais ou ben 
animármonos (se o tem-

A comarca de Bergantiños é rica en paisaxe, 
patrimonio, praias que non daremos cuberto coa 
vista e, tamén, nunha completa rede de estradas 
que levan aos condutores a redescubrir a súa terra, 
se son de aquí, ou simplemente a deixarse abraiar 
por algo novo, se veñen de fóra. Calquera que 
visite esta terra, máis polo miúdo a súa costa (ese 
arco abranguido entre Arteixo e Malpica), levará, se 
cadra por moitos anos, a lembranza dun mar que 
xorde, máis que nunca, como a visión que querería 
ter para sempre nos ollos. O mar impresiona moito 
nesta zona: ben por mor da propia beleza da paisaxe 
costeira -preludio da Costa da Morte- ben porque 
boa parte do que visitemos, visitarémolo dende 
o alto, conducindo dende o cumio de múltiples 
promontorios e logo baixando, paseniño, cara aos 
treitos da costa onde a paisaxe se suaviza, onde se 
emprazan as vilas e as aldeas mariñeiras. É o caso 
de Caión ou Malpica, dúas vilas en boa medida 
xemelgas, afianzadas as dúas sobre espazos de 
terra que semellan máis feitos para recibir de cheo 
a forza do mar que para dar acubillo á presenza 
humana. A ruta que propoñemos, asegurámolo, 
deixará na retina do visitante visións que, por máis 
que se intente, serán difíciles de esquecer. Como 
a primeira albiscada a Caión dende a estrada pola 
que imos descendendo, ocupando case unha illa, 
onde o mar e a terra constitúen un segredo íntimo 
e compartido.

De paseo pola costa de Bergantiños

o noso percorrido a ollos do Google maps

Santo Hadrián coas Sisargas ao fondo, de modesto márquez
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

5 de febreiro Cto do Mundo SúperEnduro + 35º Trial Indoor Barcelona Enduro + Trial Indoor Palau Sant Jordi, Barcelona Barcelona España

5 de febreiro Cto de España de Cross Country de Malpartida Cáceres Cross Country Malpartida de Cáceres Cáceres España

9-12 de febreiro WRC Rali de Suecia Rali Suecia Suecia

11-12 de febreiro Gala Entrega de Premios 2011-2012 (*Por confirmar) *Por confirmar *Por confirmar *Por confirmar España

11-12 de febreiro Cto de Karting Intern. Winter-Rotax de Campillos Karting Campillos Málaga España

12-13 de febreiro Campionato Galego de Enduro Cocido de Lalín Enduro Vilatuxe, Lalín Pontevedra España

18-19 de febreiro Fórmula Rali do Cocido de Lalín Asfalto Lalín Pontevedra España

19 de febreiro Cto de España de Cross Country de Guadalaxara Cross Country Guadalaxara Guadalaxara España

19 de febreiro Campionato de España de Trial de Castellolí Trial Castellolí Parcmotor (Castellolí) Barcelona España

20 de febreiro Cto Galego de Trial de Entrimo (*Por confirmar) Trial Entrimo Ourense España

25-26 de febreiro Cto Histórico de Reg. e Velocidade das Rutas Cántabras Histórico de Reg./Velocidade Cantabria España

26 de febreiro Cto de España de Motocross MXElite-MX2 de Albaida Motocross Albaida Valencia España

26 de febreiro Copa de España de Trial Clásicas de Formentera Trial Formentera, Illes Balears España

26 de febreiro Mundial de Superbikes de Australia Superbikes Circuíto de Phillip Island Australia

Calendario  
de  probas FEBREIRO   2011

26 Sprint Motor >> Calendario

po o permite) a camiñar 
polo paseo marítimo e a 
praia de Area Maior. Mal-
pica ábrese ao mar e ao ar-
quipélago das Sisargas, un 
conxunto de tres illas (Si-
sarga Grande, Sisarga Chi-
ca e Malante) que salienta 

non só pola súa impoñente 
presenza de costas ao infi-
nito do mar, senón tamén 
pola riqueza da súa fauna 
(refuxio de importantes co-
lonias de paíños, gaivotas, 
araos e corvos mariños, en-
tre outras especies). 

Quinta parada: 
Faro de Punta Nariga

Cómpre non marchar de 
Malpica sen facerlle unha vi-
sita a un dos faros máis orixi-
nais e sobranceiros da nosa 

costa, o de Punta Nariga. E 
ollo, que ninguén agarde 
atopar unha construción ao 
uso, máis ben todo o contra-
rio. Foi construído en 1998 e 
trátase do faro máis novo de 
toda a Península. Ten un al-
cance de 22 millas náuticas 
e está construído con grani-
to de Porriño. Atópase entre 
as Illas Sisargas, o cabo de 
San Hadrián e Punta Roncu-
do. O deseño, triangular, é 
do arquitecto galego César 
Portela. A súa feitura reflic-
te certa mestura entre forta-
leza e embarcación. A con-
torna na que se insire ben 
vale unha visita, por moito 
que os accesos sexan enlea-
dos (cómpre estarmos aten-
tos ás indicacións) e, sobre 
todo, estreitos (coidado cos 
coches que veñen). Quen es-
tea devecendo por unha ex-
cursión cara ao fin do mun-
do, por camiños que quitan 
o alento, esta é súa oportu-
nidade.

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

caión albiscado dende o alto, de Birnarem
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Non foi moi proiveto-
sa a volta das probas so-
bre terra ó panorama ga-
lego. Tres carreiras tan só 
e algunhas delas con moi-
to que mellorar en ma-
teria organizativa. Neste 
ano o calendario auto-
nómico contén cinco, as 
xa realizadas no 2011 de 
A Gudiña, Touro e Vilalba, 
así como as inéditas de 
Luintra e Bergantiños.

A retocar erros
raliS de terra

Regresa “O lacón”
raliS

27Competición << Sprint Motor

Oferta automobilística en Galicia 2012
Liña regular

A crise xa tocou o noso deporte, diso non hai dúbida algunha, cuestión de simple lóxica. 
Pese a iso a oferta de probas na nosa autonomía segue sendo senlleira, con moitas citas, 

de variadas categorías e diversas puntuabilidades. Seguro que na realidade algunhas 
caeranse, como ocurreu o ano pasado, pero a lista segue sendo envexa doutros puntos 

da xeografía hispana. Revisemos o que os afeccionados á competición sobre catro rodas 
poderán presenciar no ano en curso.

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo e FoTos

os ralis seguirán sendo a especialidade máis concurrida

os ralis de terra soen ofertar moitas doses de espectáculo

É a principal novidade 
do calendario, aínda que 
sexa como proba reserva se 
algunha cita das nove es-
tablecidas non se fai final-
mente realidade. A cita car-
ballinesa, que acadaría a súa 
edición trinta e cinco, apare-
ce como suplente en agosto. 
O resto son as nove coñeci-
das, arrincando en Lalín no 
mes de marzo e rematando 
en Compostela a principios 
de decembro. Curiosamen-
te na capital do Deza e na 
de Galicia ofértanse tamén 
dúas probas espectáculo, 
fórmula rali e rali show, no 
segundo e doceavo meses 
do ano respectivamente.
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Unha especialidade 
tan arraigada e experi-
mentada en Galicia non 
está a pasar polo seu me-
llor momento, con par-
ticipacións moi paupé-
rrimas, nalgúns casos de 
pouco máis de vinte co-
ches. No exercicio actual 
serán dez as citas, todas 
elas probas coñecidas e 
regularmente estableci-
das, sen que ningunha 
se estree. Oia, no sur de 
Pontevedra, abre o telón, 
que pechará a aínda nova 
manga lucense da Ponte-
nova.

Crise nas costas
moNtaña

A posibilidade de op-
tar pola pericia galega 
amósase na nosa auto-
nomía cun número ele-
vado de probas, entre as 
que sempre hai novida-
des. Son un total de quin-
ce citas, espalladas polas 
catro provincias, entre as 
que hai clásicas e vete-
ranas como Monterroso, 
Touro ou Pomovil-Ponte-
vedra. As citas que verán 
a luz no 2012 son as de 
Serra Groba, Santa Com-
ba e Cantera C.

Moito e variado
Slálom

Poderíamos dicir da 
espectacular especiali-
dade sobre terra, xa que 
oferta todas as probas en 
pistas da provincia da Co-
ruña. Serán un total de 
catorce, dúas delas baixo 
o formato resistencia, que 
terán lugar en circuítos si-
tuados nos concellos de 
Santiago de Compostela, 
Santa Comba, Arteixo, A 
Laracha, Taragoña e Car-
ballo, xa con experiencia 
reputada na organización 
deste tipo de eventos.

Coruñesa  
cen por cen

autocrÓS No autocrós peléxase cóbado con cóbado

moitas carreiras no slálom galego
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Cousas coñecidas
KartiNG

Complementos  
diversos

outraS modalidadeS

Galicia volverá a ter 
representación a nivel 
estatal en tres campio-
natos, lembrando pasa-
dos mellores onde che-
gou a telos en cinco. A 
clásica terna Rías Baixas 
–que probablemente su-
frirá inspección euro-
pea– Ourense e Ferrol 
contan para un nacional 
de asfalto necesitado de 
moitos cambios. Bergan-
tiños e Arteixo serán, do-
utra banda, a representa-
ción no eido do autocrós, 
mentres que Terra de Me-
lide no abandéira no es-
tatal de Clásicos.

Asfalto e autocrós
camPioNatoS de eSPaña

O berce do automobilismo volverá a recurrir as coñe-
cidas pistas permanentes de Soutelo de Montes, O Po-
rriño e A Pastoriza. Os tres circuítos acollerán un total de 
sete citas, engadindo a maiores unha Copa de Campións, 
aínda sen decidir a súa ubicación. A novena manga do 
2012 desenvolverase nas rúas da Coruña, que ven sendo 
nas derradeiras temporadas o único esceario urbano exis-
tente.

No calendario ofertado pola Federación Galega in-
clúense dúas especialidades máis. Dunha banda o todo-
terreo, que espalla seis triales nas provincias da Coruña, 
Pontevedra e Ourense. Por outra banda os chamados “ra-
lis de 2ª categoría”, onde a regularidade é esencial, tamén 
ofrecen algunhas mangas ao longo do ano.

o karting desenvolverá un calendario de nove carreiras

o todoterreo tamén se pratica en Galicia

os ralis de regularidade teñén moito tirón na nosa terra

ralis de asfalto, clásicos e autocross terán en Galicia probas de corte nacional

Oferta instaurada
raliS de reGularidade

Fóra da oferta federativa, seguindo outras regula-
mentacións, algunhas contando para a Clásica Galicia, e 
outras sen puntuar para certame algún, a nosa autono-
mía ofrece varios ralis de regularidade, dirixidos a vehícu-
los antigos ou clásicos. Citas coñecidas como Rías Baixas, 
Ourense, Lugo, Rías Altas, Reis, Lentellas, ou a Volta a Ga-
licia conforman unha interesante oferta para os amantes 
dos coches con anos e de facer ralis onde cumpliar as me-
dias postas pola organización determinan os vencedores.
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SPRINT MOTOR: O co-
mezo ou introdución en 
calquera paixón ou afec-
ción case sempre adoita 
estar ligado a algunha in-
fluencia ou persoa que es-
perta o noso interese cara 
esa actividade. No teu 
caso, quen che introduciu 
no mundo do motociclis-
mo? E a que idade subi-
ches por primeira vez nun-
ha moto?

ALBERTO CAMPOS: Pois 
no meu caso non foi nin-
guén en concreto o que me 
introduciu neste  mundo, 
sempre sentín dende moi 
cativo unha curiosidade que 

me levou a ir á procura da li-
berdade que se vive ao pilo-
tar polos montes galegos. E 
botando unha ollada ao pa-
sado, a primeira vez que me 
subín a unha moto sería con 
13 anos, unha moto de estra-
da, claro... A moto de com-
petición chegaría no 2002, 
unha KTM 125.

S.P.: Polo que podemos 
ver se botamos unha olla-
da ao teu currículo, e a raíz 
de todos os teus éxitos co-
lleitados, aínda tes corda 
para rato... até cando tes 
pensado seguir coa moto?

A.C.: Seguirei coa moto 
até que o meu físico e a miña 

❱❱ Falamos con Alberto Campos, piloto de Enduro 
de Vila de Cruces que compite na categoría Senior 
B cunha KTM 250 EXC-F, sendo arestora o mellor 
piloto clasificado do Enduro indoor da comarca do 
Deza e campión (2010-11) da Copa TT 4 Estacións 
que se disputa a nivel nacional en Palencia.

❱❱ Ser piloto de motos é difícil e selo en tempos de 
crise (e en Galicia) aínda máis... Isto sábeo ben o 
noso entrevistado -Alberto Campos- piloto de en-
duro nado en Compostela mais criado en Vila de 
Cruces, onde ten as súas orixes. Campos fala da 
súa primeira vez nunha moto (con 13 anos) e faino 
cunha especial ilusión, ese sentimento que se per-
cibe nas persoas que transmiten co ollar ou coas 
verbas a paixón por algo, neste caso polo deporte 
e, máis polo miúdo, polas motos. O de Vila de Cru-
ces dinos que levar a cabo esta actividade é algo 
duro, case exclusivo para teimudos pois as axudas 
recibidas por parte das institucións son nulas e o 
apoio co que se conta é exclusivo dun mesmo e 
da súa perseveranza “polo amor á arte” ou, neste 
caso... ao deporte. Con todo, Alberto cóntanos con 
optimismo como é isto de ser piloto e ir de aquí 
para aló coa súa KTM, pois Galicia xa se lle queda 
pequena ao noso piloto que leva competindo a ni-
vel estatal dende hai xa un tempo... mágoa de non 
poder ir alén das fronteiras máis achegadas... com-
petir fóra de España sería un dos seus soños. 

entrevista con alberto campos, piloto de enduro

“Sempre busquei a 
liberdade de pilotar 

unha moto polos 
montes galegos”

■ SOnIA PEnA | TexTo      ■ VERÓnICA nEIRA | FoTos

Alberto co 1º premio acadado en Villablino (León)
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economía mo permitan, xa 
que este deporte require de 
moito esforzo tanto físico 
coma económico. 

S.P.: E falando de pre-
mios, se tiveses que elixir 
unha vitoria de todas as 
acadadas, cal escollerías? 
Ou dito doutro xeito: de 
cal te sentes máis orgullo-
so e porqué?

A.C.: Penso que me que-
daría co título acadado a pa-
sada tempada que, logo de 
moitos nervios ao longo de 
todo o ano a falla dunha pro-
ba, por fin foi parar ás miñas 
mans, falo da “Copa 4 TT Es-
tacións” a nivel nacional.  

S.P.: Supoño que xa te-
rás escoitado máis dun-
ha vez iso de que ir enri-
ba dunha moto non é un 
deporte ou que para pilo-
tar unha moto non é pre-
ciso estar en forma. Dende 
Sprint Motor non opina-
mos o mesmo e sabemos 
de certo que o esforzo físi-
co é moito e que o estado 
do piloto ten que ser óp-
timo. Cal é o teu segredo 
para estar en forma? 

A.C.: De existir un “segre-
do”, ese sería unha boa ali-
mentación acompañada de 
moito adestramento.

S.P.: Cómpre infor-
mar aos nos@s lectores/
as que, no teu caso, o fei-
to de facer realidade un 
“soño” como o de compe-
tir a lombos dunha moto 
é financiado ao 100% 
polo teu propio peto. Isto 
é, o apoio -tanto econó-
mico coma loxístico- por 
parte de entidades públi-

cas ou empresas privadas 
brilla pola súa ausencia. 
Sentes ti esa falta de cola-
boración?

A.C.: Claro que o sinto, xa 
que o apoio económico por 
parte da administración é 
cero e, no caso das empresas 
privadas, se é que se acada 
algo, sempre resulta ser por 
compromiso... Por iso o feito 
de completar un campiona-
to é tan duro e require, como 
xa dixen, de moito esforzo a 
nivel persoal.

S.P.: E a un nivel máis xe-
ral, cres que a falta de axu-
das é algo exclusivo deste 
deporte, se cadra por ser 
máis minoritario e desco-
ñecido a diferenza doutros 
máis populares coma o fút-
bol? Asemade, pensas que 
isto acontece só en Galicia 
ou coñeces casos de pilo-
tos doutras comunidades 
que teñan máis apoio por 
parte do seu goberno?    

A.C.: Por suposto que si, 
creo que a falta de axudas 
neste deporte é ben clara 
pois a Consellería de De-
porte non se implica desde 
o punto de vista económi-
co no mundo do motor e a 
Federación Galega de Mo-
tociclismo (FGM) non cola-
bora en nada cos pilotos. 
E respondendo á segunda 
pregunta, si que se nota 
máis compromiso noutras 
comunidades, por exemplo 
os pilotos cataláns están 
moito máis apoiados que 
os galegos, as axudas que 
reciben mesmo lles permi-
ten acudir a probas interna-
cionais.
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1980. Alberto Campos Sueiro nace o 18 de xuño 
deste mesmo ano en Santiago de Composte-
la.

2003. Comeza a competir na categoría Júnior. 
2004. Participa en diferentes modalidades: enduro, 

motocross e supercross.
2005. Participa no Campionato de Enduro.
2006. Clasificado como número 1 do Campiona-

to de Enduro, até a lesión da 5ª proba que o 
deixa fóra da competición. 

2007. Remata a tempada no posto número 5 da tá-
boa.

2008. En catro das sete probas, disputadas no Cam-
pionato Galego de Enduro, remata cuarto por 
mor dunha rotura no motor. Este mesmo ano 
sitúase como número 2 nas probas do Cam-
pionato Nacional de Enduro (Arteixo).

2009. Non participa en todas as competicións. Fica 
nunha sétima posición dentro do Campiona-
to Galego de Enduro.

2010-11. Con grande esforzo leva a cabo todo o Cam-
pionato Copa TT 4 Estacións e obtén o títu-
lo de campión da dita Copa TT 250 EXC-F da 
tempada 2010-11 e 3 scratchs na xeral.

Traxectoria deportiva

campos en pleno salto

o piloto de Ktm atravesando un treito nunha proba
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Volveuno facer. Laia 
Sanz impresionou a todo 
o mundo ao finalizar por 
segunda vez consecutiva 
(dúas de dúas) en 39ª po-
sición da clasificaión xeral, 
o mesmo resultado que 
conseguiu no seu debut o 
ano pasado no Rali Dakar, 
a proba motorizada máis 
dura do planeta. Como 
entón, a piloto de Gas Gas 
tamén se leva a vitoria no 
apartado de féminas á 
súa casa, onde deberá fa-
cer oco para colocar este 
trofeo á beira dos seus 11 
títulos de campiona do 
mundo de trial, os 10 títu-
los continentales da espe-
cialidade e as 5 copas do 
Trial das Nacións. A cata-
lana amplía así a súa lenda 
como mellor piloto de mo-
tos de todos os tempos.

Insaciable nos seus 
afán por mellorar sem-
pre, Laia Sanz partía este 
ano coa intención de 
plantar batalla non só 
ás mozas senón tamén 
aos mozos das dúas ro-
das. A súa intención era 
acabar entre os 30 pri-
meiros clasificados, pero 
ao final tivo que “confor-
marse” cunha igualmen-
te extraordinaria 39ª po-

sición na clasificación 
final. Laia fala dun resul-
tado que esconde moi-
to esforzo tras de si: “Es-
tou máis satisfeita este 
ano que o anterior. Foi un 
Rali moi duro nalgunhas 
fases e as circunstancias 
que me tocaron vivir en 
carreira complicárono un 
pouco máis, pero mantí-
venme forte ata o final. 
Síntome moi satisfeita 
por como pilotei e nave-
gei. Creo que dei un paso 
adiante moi importante. 
A moto portouse tamén 
como unha campiona. foi 
fantástico e estou moi fe-
liz. Dedícolle este éxito 
ao meu compañeiro Marc 
Guasch, que espero que 
se recupere pronto”.

Na oitava etapa, Laia 
Sanz e o equipo Gas Gas 
viviron a xornada máis 
triste: a 15 quilómetros 
da meta, Guasch sufría 
unha grave caída que lle 
deixou con catro coste-
las fracturadas, un pul-
món perforado e unha 
ferida no bazo. Laia esti-
vo unha hora co seu mo-
chilero agardando a eva-
cuación en helicóptero e 
despois proseguiu o seu 
camiño. “Foi o golpe aní-

mico máis duro do Rali. 
Persoalmente sentía-
me moi triste polo que 
lle sucedeu. Acabei ese 
día moi tocada, pero no 
Dakar nunca hai moito 
tempo para as queixu-
mes, así que na etapa se-
guinte concentreime só 
no que eu tiña que facer 
e a verdade é que non me 
foi mal”, dixo.

Laia Sanz foi a única 
muller que logrou acabar 
o Dakar en moto este ano.

Foi a única muller que rematou o Dakar en motos

Clasificación general
Nome tempo

1. DESPRES (FRA) KTM 43:28:11
2. COMA (ESP) KTM a 00:53:20
39. SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS a 12:31:43

Clasificación etapa
Nome tempo

1. ULLEVALSETER (NOR) KTM 00:22:26
2. COMA (ESP) KTM a 00:01:08
54. SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS a 00:12:25

Laia Sanz consegue a súa segunda vitoria
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