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Tras dous anos de éxito 
comercial, con 200.000 ve-
hículos vendidos en todo 
o mundo, e tres vehículos 
lanzados, DS3, DS4 e DS5, 
nun período de 20 meses, 
Citroën non se durme nos 
loureiros. No marco dos DS 
Days, que celebran o se-
gundo aniversario do lan-
zamento da liña distintiva 
da marca, o director xeral 
de Citroën, Frédéric Banzet, 

e o presidente de PSA Peu-
geot Citroën, Philippe Varin 
desvelaron o futuro da Liña 
DS. O concept-car Número 
9, que se presentará no Sa-
lón do Automóbil de Pekín, 
anticipa os rasgos de dese-
ño que compartirán os tres 
próximos modelos des-
ta gama: unha berlina do 
segmento C Premium Se-
dán, un SUV e unha berlina 
de gama alta do segmento 

D. A historia da liña DS al-
canza un novo fito este ano 
coa súa comercialización 
en China.

O concept car Número 
9 desenvolve unhas pres-
tacións destacables (50 km 
de autonomía en modo 
eléctrico, 295 cv, función 
‘boost’, 39 g/km de CO2). 
Mide 4,93 metros de lonxi-
tude e 1,94 metros de an-
cho.

O Instituto Enerxético de 
Galicia (Inega) acaba de poñer 
en marcha unha nova aplica-
ción informática que, no ámbito 
dos distintos Plans Renove cos 
que a Consellería de Economía 
e Industria promove cada ano 
o aforro e a eficiencia enerxé-
tica substituíndo equipamen-
tos por outros máis eficientes, 
permite visualizar e localizar no 
mapa da Comunidade as dis-
tintas entidades comerciais co-
laboradoras nestes programas.

Nestes momentos están 
activos o Plan de Vehículos 
Eficientes, destinado á ad-
quisición de híbridos ou a 
transformación de motores, 
e que contempla axudas de 
ata 7.000 euros, e o Renove 
de Iluminación Interior, que 
subvenciona ata un 25% do 
custo de substitución de 
equipos por outros máis efi-
cientes.

Os usuarios poden ac-
ceder á aplicación a través 

das pestanas de acceso aos 
Plans Renove dispoñibles na 
web do Inega –www.inega.
es-, premendo no enlace de-
nominado Visor de Entida-
des Colaboradoras do Plan 
Renove. No mapa habilita-
do, unha vez seleccionado o 
programa de axudas que se 
desexe, sinálanse os distintos 
establecementos que parti-
cipan no mesmo, indicándo-
se o nome, o teléfono e máis 
o enderezo de cada un deles.

Nesta ferramenta o usua-
rio dispón da posibilidade 
de mellorar a súa busca tan-
to por provincias como por 
concello, podendo localizar 
xeograficamente aqueles es-
tablecementos que máis lle 
conveñan. Desta forma, in-
creméntase a capacidade de 
visualización e consulta que 
o consumidor tiña ata o de 
agora, facilitándose a locali-
zación puntual de cada unha 
das entidades adheridas.

O fabricante indio Tata 
acaba de empezar a impor-
tar ao noso país tres novos 
modelos. Inicialmente os 
modelos que chegarán aos 
concesionarios oficiais da 
marca son: o Vista (na foto), 
que reempraza ao Indica; 
o Aria, un monovolume de 
sete prazas que pode ob-
terse con catro rodas motri-
ces, e o pick-up Xenon, con 
dobre cabina e tamén trac-
ción ás catro rodas. Sobre 
pedido, poderase importar 
tamén a versión de cabina 
simple ou a de dúas rodas 
motrices.

Máis adiante, pero sen 
data fixa, chegarán unha 
berlina compacta, un to-
doterreo e a versión euro-
pea do popular Nano. Polo 
momento non se anuncia-
ron os prezos que serán di-
ferentes dos que aplicaba o 
anterior importador ao tra-
tarse de modelos diferen-
tes.
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■ emILIO BLAncO | TexTo

Suma e segue. Os conce-
sionarios galegos continúan 
padecendo as graves conse-
cuencias da crise e pechan o 
primeiro trimestre cuns ma-
los resultados comerciais. 
As vendas descenderon un 
14,4 por cento entre xaneiro 
e marzo en Galicia e a situa-
ción non ten visos de mello-
rar nos meses vindeiros. De 
feito, en marzo, a baixada das 
matriculacións foi dun 19,6 
por cento.

Especialmente relevante 
foi a caída trimestral nas pro-
vincias de Lugo e Ourense, de 
case un 22 por cento. Os con-

cesionarios lugueses unica-
mente venderon 315 coches 
en marzo. Pero máis dramáti-
co é o que acontece cos co-
mercializadores ourensáns, 
que só puideron matricular 
259 unidades o mes pasado. 
No que levamos de 2012, nin 
en Lugo  nin en  Ourense fo-
ron quen de chegar á cifra de 
1.000 vehículos vendidos. Re-
sisten mellor as provincias at-
lánticas, aínda que tampouco 
están para tirar foguetes.  A 
baixada das matriculacións 
entre xaneiro e marzo en 
Pontevedra foi dun 15,7 por 
cento e na Coruña, dun 9,5.

No conxunto de Espa-
ña, marzo continuou coa 

tendencia negativa, ó caer 
o mercado un 4,5 por cen-
to. Unha cifra que se traduce 
nun descenso trimestral dun 
1,9. Por marcas, Volkswagen, 
Ford e Citroën lideran as ven-
das no primeiro trimestre.

Suba fiscal
Os donos dos concesio-

narios pasaron da preocu-
pación á resignación vendo 
a evolución do mercado. O 
presidente da asociación de 
comercializadores (Ganvam), 
Juan Antonio Sánchez Tor-
res, subliña que “o sector da 
automoción está sufrindo un 
acoso de derrubamento en 
forma de continuas ameazas 

de subas de impostos”. Afirma 
que esta situación “pode aca-
bar por dana-la recadación de 
máis de 25.000 millóns que 
achega anualmente ás arcas 
públicas vía impostos, equi-
valente por si mesma a todo 
o recorte que deberá realizar 
este ano o Executivo para lo-
gra-lo obxectivo de déficit”.

Sánchez Torres explica: 
“Esta ameaza fiscal súmase 
así á crise económica e á ca-
ída do consumo, que xa con-
traeron as vendas en máis 
dun 50 por cento durante 
os últimos catro anos, cunha 
previsión por debaixo das 
800.000 unidades para este 
exercicio”.

As matriculacións afondan no 
primeiro trimestre en Galicia

Caen un 14 por cento entre xaneiro e marzo

Dramática baixada en Lugo e Ourense
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As diferentes adminis-
tacións públicas españolas 
deixaron de ingresar a nada 
desprezable cifra, máis 
como están as cousas, de 
450 millóns de euros polo 
descenso de matriculacións 
no mercado nacional o ano 
pasado. Estímase que por 
cada 100.000 automóbiles 
máis de venda, se producen 
uns ingresos fiscais de 320 
millóns de euros, sen contar 
os impostos posteriores de 
utilización por carburantes, 
peaxes, aparcadoiros públi-
cos e ORA, entre outros.

Un dos efectos da baixa-
da de vendas é o descenso 
da produción. Hai que ter 
en conta que o noso país é 
un gran produtor de vehí-
culos, con distintas fábricas 
ao longo do seu territorio. 
O balance dos dous primei-
ros meses deste ano, son 
dos últimos dos que hai re-
sultados oficiais, é realmen-
te frustrante. Os turismos 
caeron un 11,3% e os indus-
triais un 12,8%, aínda que 
houbo unha suba en todo-
terreos do 53,7% (a excep-
ción que confirma a regra). 
No mesmo período tamén 
se derrubaron as exporta-
cións do sector, que arroxa-
ron un saldo negativo do 
14,41%. En xeral, febreiro 
foi un mes peor ca xaneiro, 
comparando as cifras dos 
dous últimos anos.

Por outra banda, Ger-
mán López Madrid, presi-
dente de Aniacam, a pa-
tronal das empresas de 
importación de automó-

biles, calcula nuns 6.000 
os postos de traballo que 
poderían perderse duran-
te este ano na rede de dis-
tribución, no caso de que 
as vendas se manteñan 
no actual nivel. A crise está 
afectando moi seriamen-
te aos concesionarios. Cal-
cúlase que unhas 3.000 
destas pequenas e media-
nas empresas poderían 
verse abocadas ao peche.

O ministro do Interior 
achegou o seu gran de area 
para aumentar o noso des-
concerto. Desta volta dende 
o punto de vista da seguri-
dade viaria. Fernández Díaz 
puxo de manifesto a nece-
sidade de que se anove o 
parque automobilístico na-
cional. Para abundar neste 
discurso da confusión, abriu 
o debate sobre a conve-
niencia de incrementar os 
actuais e obsoletos límites 
de velocidade que sofren 
os condutores españois. Os 
colectivos ecoloxistas res-
ponderon a isto último rapi-
damente. A máis velocida-
de, máis consumo e, xa que 
logo, máis contaminación.

Xuntando un pouco 
as opinións vertidas po-
los anteriores personaxes, 
Mario Armero, voceiro de 
Anfac, segue insistindo 
na importancia económi-
ca do sector do motor no 
noso país, que representa 
un dez por cento do PIB 
e un vinte por cento das 
exportacións. Segue uti-
lizando o argumento da 
necesaria renovación do 

parque automobilístico, 
sobre todo, se temos en 
conta que un 44 por cento 
dos automóbiles españois 
teñen máis de 10 anos de 
antigüidade, para conse-
guir axudas á adquisición 
de coches novos.

Temos que introducir 
dous factores máis neste 
popurrí: os eléctricos e os 
carburantes. Dous temas 
tamén moi complicados. 
Os eléctricos ata o mo-
mento só foron un fiasco. 
A partida orzamentaria 
que había para axudas o 
ano pasado quedou prac-
ticamente enteira, sen 
usar. As vendas reducíron-
se a algo meramente ane-
cdótico para as expectati-
vas que se xeraron. Queda 
percorrido, pero na ac-
tualidade aos eléctricos 
aínda lles falta moita car-
ga, co que isto represen-
ta para os fabricantes. Os 
investimentos que reali-
zaron tardarán en dar bos 
resultados económicos.

Rematamos este pano-
rama cos combustibles. Un 
produto que vai en subida 
libre, máis coa incógnita 
aberta do que poida re-
percutir a nacionalización 
de Repsol-YPF en Arxenti-
na. Vaian enchendo o de-
pósito mentres poidan.

Estes parágrafos ante-
riores xeran un panorama 
de confusión que fai moi 
difícil ver o que nos poden 
deparar os meses vindei-
ros. Todas as especulaci-
óns están abertas.

Crise, produción, vendas, confusión, 
cifras, vehículos… todos perdemos
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Recarga “inalámbrica” para os eléctricos

É sabido por todos que o futuro no eido do auto-
móbil pasa pola mobilidade eléctrica, Audi sábeo ben e 
por iso traballa arreo perfeccionando todo o que rodea 
a esta nova aposta. Desta volta, a marca xermana está a 
desenvolver unha tecnoloxía de recarga para vehículos 
eléctricos sen conexión mecánica entre o propio vehícu-
lo e o poste de recarga, trátase da Audi wireless charging 
ou recarga “inalámbrica”, isto é, sen fíos.

Detrás desta idea atopamos a figura do Dr. Björn 
Elias -responsable en Audi Electronics Venture GmbH 
(AEV), empresa subsidiaria de Audi AG- a devandita idea 
é que o futuro cliente dun vehículo e-tron de Audi non 
teña que preocuparse de enchufar o coche á rede eléc-
trica ou a un poste de recarga. Para iso contouse tamén 
co apoio dunha empresa de Boston -WiTricity Corpora-
tion- que subministra compoñentes técnicos que se in-
tegrarán no vehículo e no sistema, como as bobinas ou 
inducidos inseridos nas placas de indución. Así, a bobina 
primaria estará localizada normalmente no chan (nun-
ha praza de aparcadoiro, etc) mentres que a bobina ou 
inducido secundario estará na parte inferior do vehículo 
Audi e-tron, cando este se deteña na zona en cuestión 
equipada con esta tecnoloxía, comezará de xeito auto-
mático a recarga. 

Agárdase que este tipo de recarga automática por 
indución sexa factible para a produción en serie en 
poucos anos, feito que suporía un grande avance de 
cara a electromobilidade.

Pneumáticos con etiqueta
Será a partir de novembro deste ano cando a obri-

gatoriedade do etiquetado de pneumáticos nos 27 es-
tados da Unión Europea sexa unha realidade. Con esta 
medida, preténdese que todos os pneumáticos que se 
vendan na UE veñan acompañados dunha etiqueta na 
que se especifiquen a clasificación de tres aspectos pri-
mordiais: a resistencia de rodamento, a capacidade de 
freada en superficies húmidas e o nivel de ruído exter-
no da estrada e o pneumático. Emporiso, a partir de no-
vembro de 2012 deberá constar no etiquetado de cada 
pneumático vendido na Unión Europea a clasificación 
dos tres criterios arriba citados. Asemade, esta medida 
aplicarase a todos os pneumáticos fabricados a partir de 
xullo de 2012, constando estes datos na documentación 
técnica, nas listaxes de prezos, nas facturas e salas de ex-
posición de concesionarios e distribuidores de pneumá-
ticos. A obriga deste etiquetado estará vixente a partir de 
outono de 2012.

Salientar que, na actualidade, as etiquetas da UE pa-
san por alto aspectos tan importantes de cara a informa-
ción do cliente como o grao de precisión no manexo do 
automóbil, as características de acuaplaning ou as dis-
tancias de freada en superficies secas.

Só para moteiros

Un dos fabricantes de máis sona de pneumáticos -Michelin- vén de propoñer un 
concurso para darlle un pulo á paixón polas motos, máis polo miúdo, a viaxar e quei-
mar pneumático nas estradas de todo o mundo, pois vése que as vendas da marca 
francesa tamén se viron afectadas pola crise... Emporiso, a proposta de Michelin che-
ga con feitura de concurso e baixo o nome de “Michelin Road Trip 2012” e consiste 
en crear unha equipa, elixir un destino entre seis opcións (Florida e a Ruta 66, o nor-
te da India, Sudáfrica, A Toscana italiana ou Canadá) e comezar a competir co gallo 
de acadar o meirande número de votos e acceder ao sorteo final que fará realidade 
a dita viaxe trazada polos participantes. O concurso - que xa comezou o 1 de marzo 
e remata o 30 de abril- vai dirixido aos moteiros/as que queiran formar unha equipa 
convidando até a catro amigos para facerse cos votos dos internautas a través das 
redes sociais. De entre todos eles, 20 serán as equipas que chegarán ao sorteo fi-
nal dispoñible na web de “Michelin Road 
Trip”, páxina na que haberá que inscribir-
se con anterioridade.

E como non, Michelin aproveita para 
falarnos da súa completa gama de pneu-
máticos -segundo eles- ben axeitados 
para levar a cabo a aventura propos-
ta: o Michelin Power Pure (para o seg-
mento Sport Premium), o Pilot Road 3 
(para o segmento Sport Touring Radial), 
o Anakee 2 (para o segmento Trail Pre-
mium) ou o Michelin Commander II (para 
o segmento Custom).

6 Sprint Motor >> Novas

❱❱ os eléctricos de pequenas dimensións 
aparcarán gratis en Valladolid na 
zona ORA. Tamén poderán estacio-
nar nos aparcadoiros disuasorios ur-
banos da capital, terán a considera-
ción de residentes en calquera zona, 
aínda que non correspondan ao seu 
domicilio e sen ter que pagar a cor-
respondente taxa, e poderán circu-
lar por zonas restrinxidas a motoci-
cletas ou ao transporte urbano.

❱❱ chrysler presentou no Salón de Nova 
York o novo deportivo Viper 2013, 
unha versión renovada que mantén as 
voluptuosas curvas de modelos ante-
riores e garda baixo o capó un propul-
sor de 640 cv. O novo Viper presentou-
se de vermello Alfa Romeo, un guiño a 
Fiat, novo dono do grupo chrysler.

❱❱ o e 300 Bluetec HYBrid é o primeiro 
híbrido diésel de mercedes, que pro-
gramou o seu lanzamento comercial 
a partir do mes de setembro cunha 
potencia de 204 cv (20 kw o eléc-
trico) e un consumo de 4,2 litros de 
promedio. Sairá á venda en carroza-
rías berlina e familiar ou estate.

BreVeS
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Nos últimos tempos esta-
se a falar moito dos vehículos 
do futuro, os eléctricos, eses 
modelos que se van achegan-
do dun xeito limpo e silan-
deiro, case coma un ente in-
visible... Audi vén de anunciar 
que xa deu co son dos seus 
vehículos, isto é, co sinal que 
peóns, demais coches e resto 
do mundo identificará ao intre 

cos seus modelos, o murmurio 
dos catro aros chega co nome 
de Audi e-sound.

Así, os vehículos eléctri-
cos Audi e-tron serán senti-
dos grazas a un son creado 
mediante sintetizadores polo 
enxeñeiro acústico Rudolf Hal-
bmeir, que escribe cancións 
e compón música no seu es-
tudo de gravación, onde toca 

unha chea de instrumentos. 
Halbmeir di que non hai dife-
renza entre a música e o son 
que emite un automóbil e 
axudándose: dun piano dixi-
tal, dous altofalantes con ca-
lidade de estudo de son co-
nectados ao seu computador 
e unha morea de revistas de 
música, vai á procura do son 
perfecto para os e-tron. O re-

sultado acadado é un son -de-
nominado e-sound- que pode 
semellar artificial mais é au-
téntico, pois é froito do propio 
vehículo e-tron. Unha unidade 
de control xera o son en base 
aos sinais recibidos polo pro-
pio vehículo: velocidade, car-
ga, réxime de xiro do motor... 
Cada milisegundo o e-tron 
orixina e emite un son axeita-
do a cadansúa situación e re-
prodúceo mediante un alto-
falante ancorado ao chasis do 
vehículo, cunha acústica máis 
que abonda para que tanto 
peóns coma ciclistas poidan 
escoitar ao e-tron achegarse.

E a que soa un Audi e-
tron? Din que lembra ao son 
dun coche deportivo pero cun 
aquel futurista...

En 1958 Renault lanza-
ba ao mercado un dos ve-
hículos con máis glamour, 
falamos do Caravelle -co-
ñecido logo como Floride- 
que se presentaba perante 
o público no Salón do Auto-
móbil de París dese mesmo 
ano. Arestora, a marca fran-
cesa olla cara o pasado con 

saudade e retoma a idea do 
Floride cunha serie limitada 
e numerada que amosa de-
talles abondos que lembran 
ao senlleiro modelo, mais 
que chegan baixo o acubi-
llo doutro nome: Mégane 
Coupé-Cabrio Floride.

Por fóra veremos dúas 
cores de carrozaría cun ar 

retro: o marfil e o vermello 
granate, adobiados de retro-
visores, tiradores de portas 
e lamias de aluminio de 17 
polgadas exclusivas en cor 
marfil; tamén hai espazo no 
exterior para a sinatura “Flo-
ride” nas aletas laterais dian-
teiras e traseiras. 

Por dentro atoparémo-
nos cunha tapizaría mixta 
de coiro que unifica as cores 
vermella e marfil. Do mesmo 
xeito acontece co volante 
deportivo, o cadro de man-
dos, o pomo da panca de 
cambios ou as alfombriñas.

O motor aplicado a esta 
serie limitada do novo Méga-
ne Floride é o dCi 110 cv, que 
é quen de pasar de cupé a ca-

brio (ou viceversa) en arredor 
de 20 segundos, achegan-
do o Wind Deflector e a rede 
antirremuíños que farán que 
circulemos descubertos de 
cara ao ar con comodidade... 
e a máis de 90 km/h!

En canto ao equipamen-
to, este Coupé-Cabrio con-
tará con: ESP, regulador-li-
mitador de velocidade, 
navegador Tom-Tom, radar 
de proximidade traseiro, 
freo de parking asistido ou 
tarxeta mans libres, entre 
outros elementos.

O irrepetible Mégane 
Coupé-Cabrio Floride xa 
se atopa nos concesiona-
rios Renault a un prezo de 
30.460 euros.

Bentley desvelou en 
USA o seu novo modelo 
Continental GTC V8 conver-
tible, que monta un motor 
de 4.0 litros que desenvolve 
unha potencia de 507 caba-
los.

Este vehículo é capaz de 
acelerar de cero a cen qui-
lómetros por hora en 5 se-
gundos e alcanzar unha ve-
locidade máxima de 301 
quilómetros por hora.

O Continental GTC V8 
ten un consumo de com-
bustible en ciclo combina-
do de 10,9 litros por cada 

cen quilómetros percorri-
dos, mentres que as súas 
emisións de CO2 sitúan-
se en 254 gramos por cada 
quilómetro percorrido.

A introdución da nova 
mecánica V8 a este vehícu-
lo permite mellorar nun 40 

por cento a eficiencia no 
consumo de combustible 
e nas emisións, xa que con-
ta con novas tecnoloxías 
como a inxección directa 
de combustible ou a redu-
ción da fricción interna, en-
tre outros elementos.

Bentley 
Continental GTC 
V8, 507 cabalos

Como soa un Audi e-tron?
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Renault Floride: retorno ao pasado

❱❱ case a metade dos condutores europeos 
confesa ler mensaxes de texto 
mentres está ao volante malia os 
perigos que conleva para a condu-
ción e que pode supoñer unha mul-
ta e a perda de 3 puntos do carné, 
segundo unha enquisa de hábitos 
elaborada por Ford.

❱❱ un de cada tres compradores 
potenciais de automóbiles, o 34%, 
conta cun orzamento inferior a 
15.000 euros para realizar a súa ad-
quisición, fronte ao 24% contabiliza-
do hai un ano, segundo despréndese 
dos datos do portal de Internet co-
ches.net.

❱❱ Hyundai exhibiu en primicia mundial, 
no Salón Internacional do Automó-
bil de nova York, a terceira xeración 
do seu modelo todoterreo Santa Fe, 
que se comercializará en europa a 
finais do presente ano.

BreVeS
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Continental -empresa 
xermana de pneumáticos, 
sistemas de freos, etc- vén de 
anunciar a estrea do seu novo 
pneumático de verán chama-
do ContiPremiumContact5. 
Estamos perante un pneu-
mático encamiñado tanto a 
vehículos compactos coma 
de luxo, o modelo en cues-
tión achega unhas distancias 
curtas de freada, unha baixa 
resistencia de rodamento, un 
alto rendemento quilomé-
trico, un manexo preciso e 
unha meirande comodidade.

O ContiPremiumCon-
tact5 será fabricado en 26 
versións diferentes para 
lamias con tamaños de 14 
a 17 polgadas e virá auto-
rizado para velocidades 
de até 270 km/h. De fa-
larmos de melloras, este 
novo Continental reduce 
nun 15% as distancias de 
freada en terreos húmi-
dos, aumenta un 12% o 
rendemento quilométri-
co e fai minguar nun 8% 
a resistencia de rodamen-
to.

Nissan vén de darlle 
unha viraxe á face do seu 
modelo Note, un aquel 
máis moderno e depor-
tivo definen ao mode-
lo para este ano 2012. As 
versións encargadas de 

marcar a diferenza che-
gan baixo o nome de Tek-
na Sport e Tekna Premium 
e xa están nos concesio-
narios.

Do interior deste Note 
salientamos a renova-

da tapizaría con costuras 
azuis e do exterior cha-
man a atención as lamias 
de aliaxe de 16 polgadas 
escurecidas.

Indo por partes, a ver-
sión Tekna Sport trae de 
serie o climatizador, os 
faros de activación auto-

mática, o sistema elec-
trónico de estabilidade 
(ESP) e os airbags de cor-
tina. En canto á versión 
Tekna Premium, achega-
rá o senlleiro mecanismo 
Nissan ‘Connect’ que per-
mite conectar dispositi-
vos de música dixital gra-
zas á nova conexión para 
iPod, incluíndo tamén na-
vegador e conexión Blue-
tooth. 

Por último, cómpre 
subliñar que a familia de 
motores para o Nissan 
Note segue a manter os 
gasolina de 1.4 e 1.6 li-
tros, así como o diésel 1.5 
dCi. Engadir que esta mo-
torización diésel conta 
co logotipo Pure Drive, xa 
que as súas emisións de 
CO2 son de só 110 g/km, 
tendo un consumo com-
binado de 4,4 l/100 km.

Os seareiros do motor te-
rán que apuntar na súa axen-

da unha data á que non fal-
tar o vindeiro 25 de maio, e 
que se prolongará até o 3 de 
xuño con horario de 11:00 a 
21:00 h, falamos do Salón In-
ternacional do Automóbil de 
Madrid.

Un día antes da inaugura-
ción do evento (o 24 de maio) 
a prensa xa coñecerá as novi-
dades que serán vistas nes-
te Salón do Automóbil. A día 
de hoxe un bo número de 
marcas ten confirmada a súa 
asistencia -organizada pola 

IFEMA (Institución Feiral de 
Madrid)- tamén haberá lugar 
para diferentes actividades: 
boxes de probas, pistas de 
condución, circuítos infan-
tís, concentracións de club’s 
de automobilistas, un espa-
zo de debate e análise da ac-
tualidade do eido (xestión de 
flotas, vehículos eléctricos, 
vehículos industriais, etc).

Entre as novidades ato-
padas nesta edición do Sa-
lón Internacional do Auto-
móbil de Madrid, cómpre 

subliñar que por primei-
ra vez as redes sociais ta-
mén estarán presentes, xa 
que dende a plataforma da 
dita feira no Facebook e no 
Twitter irase achegando va-
riada información relacio-
nada cos contidos do Sa-
lón. Asemade, coa axuda 
da internet poderase parti-
cipar en concursos e gañar 
premios... o encontro do 
motor chegará deste xei-
to a todos os recunchos do 
planeta.

Ás portas do Salón do Automóbil de Madrid

Un pneumático para o verán

O Nissan Note renóvase
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De pensarmos nun taxi, 
as probabilidades de que se 
nos veña á cabeza a imaxe 
do yellow cab neoiorquino 
son ben altas... Nissan sábeo 
ben e, é por iso que quixo 
contribuír a crear o que dan 

en chamar o “Taxi do mañá”, 
un vehículo presentado no 
Soho co presidente da mar-
ca xaponesa -Carlos Ghosh- 
e o alcalde de Nova York, Mi-
chael R. Bloomberg. Logo da 
estrea, o modelo en cuestión 

-o Nissan V200 Taxi- tamén 
estivo no Salón Internacio-
nal do Automóbil de Nova 
York, exposto do 6 ao 15 de 
abril no Jacob Javits Center.

Emporiso, o Nissan 
NV200 tivo que superar un 

rigoroso proceso de selec-
ción de dous anos leva-
do acabo pola Comisión de 
Taxis e Limusinas de Nova 
York (TLC) que o escolleu en 
maio de 2011 como o taxi 
exclusivo da cidade a partir 
de 2013.

Indo ao miolo, o Taxi do 
mañá de Nissan conta cun 
tren motriz de 4 cilindros 
de 2 litros e salienta en 
moitos sensos: amplo es-
pazo para 4 pasaxeiros con 
equipaxe, portas corredei-
ras, teito de cristal “con vis-
tas”, apertura de xanelas 
laterais, control de ar acon-
dicionado na parte trasei-
ra, tapizaría cuberta de car-
bón activo, luces de lectura 
cenital para os pasaxeiros 
e iluminación do chan, 
toma de carga de móbiles 
e 2 portos USB, tecido dos 
asentos transpirables se-
mellante ao coiro, airbags 
de cortina, etc.

O Nissan V200 Taxi fabri-
carase en América do Norte 
(Cuernavaca, Máxico), e sai-
rá ao mercado en 2013, sen-
do o seu custo total duns 
29.700 dólares.

9Novas << Sprint Motor

O Taxi do mañá é de Nissan
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Logo de sobrevivir 65 
anos, un dos vehículos máis 
emblemáticos de Volkswa-
gen -o Bulli- ben merecía un 
departamento propio en-
camiñado a resgardar a súa 
memoria, e a marca xerma-
na así o entendía creando en 
2007 o Volkswagen Vehícu-
los Comerciais Oldtimers, un 
equipo de profesionais que, 
amais de coidar con moito 
mimo a imaxe deste senlleiro 
Bus, se dedicaron a restaurar 

arredor de 100 vehículos. A 
día de hoxe, Volkswagen se-
gue avante na súa preserva-
ción de modelos históricos 
e vén de inaugurar un novo 
edificio en Hannóver (Baixa 
Saxonia, Alemaña) co gallo 
de dar acubillo a tesouros 
históricos e pór a punto mo-
delos con certa importancia 
para a historia da firma.

O centro en cuestión con-
ta cunha superficie de 7.000 
m2 e ten 13 traballadores 

(mecánicos, un historiador 
tecnolóxico, un planifica-
dor de eventos...) que levan 
a cabo o seu cometido nun 
amplo obradoiro de maqui-
naria que posúe dende un 
banco moldeado de láminas 
de metal até tornos, fresado-
ras ou mesmo un taller de 
pintura, entre outras cousas.

Desta forma, calquera 
que teña no seu haber un 
vehículo comercial históri-
co de Volkswagen poderá 

restauralo aquí, grazas á co-
laboración entre Volkswa-
gen Classic Parts e o centro 
de restauración Bulli de Vo-
lkswagen.

Por último, sinalar que 
o punto que fai que este Ol-
dtimer Centre sexa único é 
que só aquí o cliente recibi-
rá unha restauración orixinal 
certificada en fábrica coa de-
vandita documentación que 
ficará rexistrada para o futu-
ro.

Corrían os anos 90 can-
do Audi se colocaba na pri-
meira posición en canto a 
construción lixeira de carro-
zarías de aluminio para ve-

hículos, grazas ao seu prin-
cipio ASF (Audi Space Frame) 
que aplicou nos Audi A8, R8 
e TT, reducindo o peso final 
nun 40% de comparármolo 
coas estruturas de aceiro de 
sempre.

Arestora, a marca dos 
catro aros vén de enxe-
ñar outra idea a prol dun-
ha construción aínda máis 
lixeira, trátase da tecnoloxía 
Audi MSF (Multimaterial 
Space Frame), que unifica as 
vantaxes de distintos mate-
riais como son: o aluminio, o 
aceiro e compoñentes CFRP 
(ou plástico reforzado con 
fibra de carbono no lugar 
de metal).

Detrás deste proxecto 
MSF atópase Benjamin Ben-
der que traballa arreo no 
centro de Deseño e Cons-
trución Lixeira de Audi 
(ALZ) -na factoría alemana 
de Neckarsulm- converten-
do os compoñentes indivi-
duais en ‘compoñentes hí-
bridos’ reducindo así o peso 
final da carrozaría. 

O método empregado 
radica nun proceso de mol-
deo por transferencia de re-
sina sintética, precisa para 
producir o compoñente en-
teiramente en CFRP como 
medio de unión dos dous 
materiais.

Segundo apunta Audi, 
o deseño ultra-lixeiro que 
se persegue beneficiaría de 
xeito especial ao chasis e ás 
suspensións, mellorando 
asemade con esta redución 
de peso o manexo e como-
didade na condución. Un 
dos puntos chave para aca-
dar este obxectivo é a apli-
cación dun elemento que 
atura cargas moi severas, o 
resorte de suspensión heli-
coidal, que viría a substituír 
aos resortes de aceiro por 
uns de plástico reforzado 
con fibra de vidro (FRP). 

Engadir que esta achega 
será estreada no Audi R8 e-
tron.

Chega ao noso país un 
programa pioneiro da man 
de Lexus, trátase de diagnos-
ticar problemas nos vehícu-

los no menor tempo posible, 
a idea creada pola marca pre-
mium de Toyota coñecerase 
co nome de Lexus Fix it Right.

Así, co dito programa, os 
Centros de Posvenda Lexus 
en España asegurarán unha 
mellora no método de 
diagnóstico do noso vehí-
culo; perseguindo unha re-
dución do 30% no tempo 
para dar co problema en 
cuestión, contribuíndo isto 
a un menor tempo de in-
tervención e, polo tanto, 
unha menor molestia para 
o cliente.

Cómpre dicir que, con 
este programa, España pasa 
a ser o piloto europeo en 
canto ao seu despregamen-
to e posta en marcha, para 
isto será decisiva a figura do 

Asesor Técnico Lexus, que se 
presenta ao cliente como 
interlocutor en canto á so-
lución da súa consulta: ben 
de xeito presencial ou por 
teléfono.

Engadir que o Lexus Fix 
it Right servirase de equi-
pos de alta tecnoloxía para 
levar a bo fin os seus propó-
sitos, os asesores técnicos 
da marca xaponesa empre-
garán sensores de ruídos 
de chasis (Chassis Ears), 
analizadores de vibracións 
ou Intelligent Testers de úl-
tima xeración para solucio-
nar calquera problema que 
afecte ao vehículo.
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Por un vehículo 
máis lixeiro, 
Audi MSF

Volkswagen preserva a súa memoria histórica

Lexus Fix 
it Right
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O Dacia Duster incor-
pora á súa gama a promo-
ción “Pack Marine”, dispoñi-
ble sobre todas as versións, 
que consiste nunha lancha 
pneumática equipada cun 
fiable motor Yamaha así 
como un remolque con en-
ganche.

Esta combinación busca 
facilitar a vida aos usuarios 
a un custo asequible. Des-
ta forma, esta serie ofrécese 
dende 14.450 euros sobre a 
motorización 1.6 105cv ga-

solina e pon ao alcance de 
todos poder saír a navegar. 
Ademais, permite facilmen-
te cambiar a zona de nave-
gación e non depender dos 
fenómenos meteorolóxicos.

O “Pack Marine” inclúe 
unha lancha pneumática 
“Zoom 310 Solid”, concibida 
para o uso de ata 4 adultos 
e unha carga máxima 
de 600 qui-
los. Posúe 
un flotador 
de gran 
d i á m e t r o 
(0,44m) e 
está estruc-

turado en 3 compartimien-
tos independentes, o que 
lle confire unha gran flota-
bilidade e seguridade. Ade-
mais, o piso está realizado 
en contrachapado mariño 
con quilla hinchable.

A pneumática está pro-
pulsada por un motor de 4 
tempos, 139 cc de cilindrada 
e 6cv de potencia, compac-
to e lixeiro. Fóra da auga, é 
moi fácil de transportar, gra-
zas ao seu depósito integra-
do.

Coa chegada da primave-
ra a casa Subaru quere abrir-
se camiño no mercado e vén 
de anunciar diversas ofertas 
que xa están en vigor dende 
comezos deste mes de abril 
até o día 30 do mesmo. Así, 
Subaru España achega o seu 
primeiro SUV (Vehículo De-
portivo Utilitario) compacto 
-o Subaru XV- por un prezo 
de 19.900 euros, este todo-
terreo lixeiro (posuidor das 
5 estrelas EuroNCAP 2011) 
conta con Symmetrical All-
Wheel Drive de serie.

En canto á gama Forester, 
a marca nipona ofrece a posi-
bilidade de facerse cun des-
tes modelos a un prezo de 
23.900 euros e o Trezia 
Limited (con mo-
tor diésel de 90 
cv) por 16.500 
euros.

Emporiso, 
na campaña 
de Subaru ta-
mén se atopa 
o Lega-
cy -no seu 
a c a b a d o 
Executive-S- por 30.500 euros 
ou o Outback -cun meirande 

equipamento, tres propulso-
res a elixir e tres novos aca-

bados: o Sport, 
o Executive ou o Executive 
Plus- por uns 29.900 euros.

Duster “Pack 
Marine”

Ofertas Subaru
11Novas << Sprint Motor

Citroën prepárase para 
as vacacións e con este 
propósito vén de comuni-
car unha serie de ofertas 
de cara ás viaxes de lecer 
que os seus clientes leven 
a cabo: a ponte de maio, o 
verán que se achega pase-
niño... Entre as ofertas que 

a marca francesa anuncia 
atópase un desconto de até 
un 70% no segundo pneu-
mático ao cambiar 2 ou 4 
pneumáticos vellos por uns 
novos das firmas Michelin, 
Dunlop, Goodyear ou Pirelli, 
pois Citroën sabe ben que 
ter uns pneumáticos en bo 

estado significa  pensar na 
seguridade do vehículo e 
na redución no consumo de 
carburante do mesmo. Ase-
made, agasallarase unha 
camisola exclusiva asinada 
pola marca “Cállate la Boca”.

Outra das vantaxes 
que achega esta promo-

ción -que rematará o 31 
de xullo- é unha revisión 
de balde do sistema de cli-
matización, un elemento 
chave de cara a calor que 
se supón nesas datas es-
tivais. Por último, os Ser-
vizos Oficiais participan-
tes (dispoñibles na web de 
Citroën) deste plan darán 
a opción dunha revisión 
gratuíta “Especial Seguri-
dade” na que se avaliarán 
o estado: dos pneumáti-
cos, do escape, das fixa-
cións, dos foles de trans-
misión e dirección, dos 
niveis de líquido na direc-
ción, freos, LHM ou LDS, 
refrixeración, aceite do 
motor, estanquidade de 
amortecedores ou esferas, 
motor e caixa de cambios. 
Engadir que tamén exis-
te un bo desconto se te-
mos pensado cambiar as 
pastillas, discos de freo ou 
amortecedores.

Posta a 
punto 
para as 
vacacións
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■ FeRnAnDO cUADRADO | TexTo

■ SPRInT mOTOR | FoTos

Por primeira vez den-
de a súa fundación en 1993, 
o Club Seat 1200 Sport/128 
de España levará a cabo na 
capital de Galicia unha das 
súas xa tradicionais concen-
tracións anuais. A de Santia-
go será a XIV e agarda reunir 
a un bo número de unidades 
dos senlleiros “Bocanegras”, 
Seat 1.200 Sport e o seu ir-
mán o 128.

Emporiso, esta será a 
terceira ocasión na que o 
Club Seat 1200 Sport/128 de 
España acuda a Galicia. No 
ano 1994, Lugo acollía a pri-
meira convocatoria e en 2002 
a comarca de Ferrolterra -da 

man dos irmáns Juan e Anto-
nio Varela- daba acubillo á IV 
Concentración Nacional. 

Beatriz Morán, unha pon-
ferradina namorada dos “Bo-
canegras” é a presidenta 
deste  sobranceiro club de 

clásicos deportivos. A pre-
sidenta non dubida en dar 
a coñecer a súa satisfacción 
coa evolución dos prepara-
tivos para a cita deste ano 
en Galicia: “Estamos moi ilu-
sionados. En Galicia e Astu-
rias xa se puxeron os alicer-
ces do nacemento do noso 
Club, Anxo Blanco e Luís Án-
gel González foron os artífi-
ces diso, despois tomaron o 
seu relevo José Antonio Rei-
na e Luís de Jaén”.

Os vehículos concentraranse na Praza do Obradoiro e na Cidade da Cultura de Galicia

❱ SPriNt motor: coido que 
ao fin se cumpre un desexo 
de anos atrás, non si?

❱ BEATRIZ MORÁN: Si, é certo. 
Anxo tentou levar a cabo a Con-
centración do ano 2010 en San-
tiago, por iso de facela coincidir 
co Ano Santo, pero dende o Con-
cello de Compostela puxéronse-
nos todos os atrancos burocrá-
ticos do mundo e tivemos que 
desistir. Foi unha mágoa, xa 
que tiñamos unha convocatoria 
excelente en canto a participan-
tes.

❱ S.m.: como será a cita do sá-
bado 16 de xuño?

❱ B.M.: Bueno, a participación 
está aberta a todos os vehícu-
los clásicos que o estimen opor-

tuno, tendo especial relevan-
cia os Seat en xeral, e os 128 e 
1.200 Sport en concreto. Con-
centrarémonos dende as 11:30 
horas na Praza do Obradoiro 
para que os seareiros/as poi-
dan gozar dos nosos vehículos 
e, ás 17:00 horas, partiremos 
cara a Cidade da Cultura de Ga-
licia co gallo de promocionar o 
emprazamento a nivel nacional 
e internacional. 

❱ S.P.: É certo que hai propie-
tarios de Seat 1.200 Sport 
fóra de españa?

❱ B.M.: Moitos. Se cadra isto seme-
lla algo abraiante pero o “Boca-
negra” ten unha lexión de segui-
dores en países como Alemaña, 
Francia, Bélxica e Holanda. É un 

caso único, xa que o 1.200 Sport 
é un coche exclusivamente espa-
ñol e non ten correspondente na 
Fiat, como é o caso do Seat 128. 
Estamos perante un vehículo de 
culto neses países e no noso es-
tase comezando a recoñecer o 
seu papel grazas, en boa medi-
da, ao labor desenvolvido polo 
noso ilustre socio, Luís Ángel 
González e polo propio Club.  

❱ S.m.: cantas unidades po-
den estar en activo do 1.200 
Sport e do 128?

❱ B.M.: É moi difícil dicilo con 
exactitude... Cremos que do “Bo-
canegra” deben quedar arredor 
de 1.000 coches como moito por 
todo o mundo. No caso do 128, 
ao existir o homólogo de Fiat, a 

cifra dispárase de xeito consi-
derable, 15.000 ou 20.000. Do 
“Bocanegra” fabricáronse pre-
to de 19.000 unidades (entre a 
versión 1.200 e a 1.430 Sport) 
das cales unhas 5.000 se vende-
ron no estranxeiro, mentres que 
do Seat 128 se fabricaron en Es-
paña unhas 35.000.

❱ S.m.: os que queiran partici-
par na concentración, onde 
poden apuntarse?

❱ B.M.: Poñéndose en contacto 
co Club Seat 1.200 Sport/128 
de España, no teléfono: 
639.830935, ou ben entrando 
na nosa web (www.clubseats-
port.com) e alí atoparán toda a 
información precisa para apun-
tarse.

A Concentración do Club 
Seat 1200 Sport/128 
chega a Compostela

os Seat concentraranse na Praza do obradoiro
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Finado este mes de abril en 
Salzburgo F.a. Porsche -ta-
mén coñecido como Butzi 
Porsche- definiuse como 
deseñador e enxeñeiro por 
excelencia da sobranceira 
marca de deportivos, con-
seguiu converter a oficina 
de enxeñería do seu avó 
Ferdinand e do seu pai Ferry 
Porsche na marca de coches 
deportivos de máis prestixio 
do mundo. estas e outras 
cousas son as que definen 
o curso vital desta figura 
lendaria que viviu “por” e 
“para” o automóbil. logo de 
darse a coñecer a triste nova 
da súa morte, dende Sprint 
motor queremos lembralo.

■ ReDAccIÓn | TexTo

■ PORScHe PReSS | FoTos

Ferdinand Alexander Pors-
che, coñecido no mundo do 
deseño como F.A. Porsche, 
creador do Volkswagen Es-
caravello, finaba esta Sema-
na Santa na cidade austría-
ca de Salzburgo aos 76 anos. 
A morte chegáballe, casuali-
dade, case ao mesmo tempo 
que o xurado internacional do 
World Car of the Year dera a co-
ñecer a súa decisión de decla-
rar ao 911 da sétima xeración 
como o “Deportivo Mundial 
de 2012”. 

“O deseño debe ser fun-
cional e a funcionalidade debe 
ser traducida de xeito visual en 
estética, sen trucos que teñan 
que ser explicados antes”. Esta 
é unha das frases máis coñeci-
das dun enxeñeiro deseñador 
que naceu nunha familia que 
ocupa unha gran parte da his-
toria do automóbil.

Porsche repetiu en máis 
dunha ocasión que o “bo dese-
ño ten que ser honesto” ou que 
“un produto que é coherente 
non precisa de adobíos”. Esta é 
a esencia do 911, un deportivo 
considerado un dos máis fer-
mosos da historia do automó-
bil que hoxe mantén a pureza 
de feitura coa que aparecía en 
1963 no Salón do Automóbil 
de Frankfurt. 

O deseñador sublimou en-
tón os xenes que o seu avó es-
tampara no Escaravello e cuxos 
principios creativos foron re-
tomados na actualidade por 
Volkswagen na última ache-
ga deste Escaravello, amosan-
do un meirande achegamento 
respecto á idea orixinal.

Porsche non é só venerado 
no eido do automóbil. Entre os 
deseñadores foi, e seguirá a ser, 
unha referencia de obriga. A 
súa grande obra no campo do 
deseño industrial é o Porsche 
Design Studio. Este centro de 
deseño industrial -creado por 
F.A. en 1972-  ten hoxe a súa 

sede en Zell am See (Austria), 
país ao que se trasladou a fami-
lia e a compañía fundada polo 
seu avó en 1943, para anos 
despois retornar a Alemaña.

A historia de Porsche está 
marcada polos automóbiles. 
Boa parte da súa infancia pa-
souna nos estudos de enxe-
ñería e nos talleres do seu avó. 
Logo de traballar como apren-
diz de enxeñeiro en Bosch (na 
factoría alemana de Sttutgart), 
e cursar estudos na Escola de 
Deseño de Ulm, F.A. incorpó-
rase á oficina de enxeñería de 
Porsche KG.

Das súas mans xurdirá en 
pouco tempo o modelo que 
debía substituír ao 356. En 
1962 era nomeado responsa-
ble do departamento de des-
eño de Porsche e un ano máis 
tarde facíase un oco na histo-
ria co que se deu en chamar 
901 (debido á imposibilidade 
de chamalo 911, pois Peugeot 
tiña xa rexistrada a numeración 
911).

Ferdinand creaba unha 
icona dentro dos deportivos, 
un coche esvelto coma unha 
pinga de auga que ten sobre-
vivido aos vaivéns do deseño 
nos máis de 125 anos de histo-
ria do automóbil.

Do seu xenio creativo ta-
mén saíron algúns coches de 
carreiras, como o Type 804 ou 
o 904, este último considerado 

un dos máis fermosos de todos 
os tempos. F.A., ao igual que a 
súa familia, retirábase da xes-
tión da compañía despois do 
proceso de conversión de Pors-
che KG nunha sociedade anó-
nima (1071-1972), e decidía 
daquela fundar en Sttutgart o 
Porsche Design Studio, que se 
trasladou a Austria en 1974.

Dende alí labrouse unha 
segunda historia que o situou 
como un dos grandes deseña-
dores industriais do mundo, 
cun catálogo de obxectos de 
todo tipo. Un exemplo son os 
célebres anteollos plegables 
deseñados para Carrera ou o 
Titanium Chronograph, o pri-
meiro reloxo con caixa de tita-
nio da historia.

Porén, Ferdinand A. manti-
vo ao longo de toda a súa vida 
unha estreita ligazón con Pors-
che AG como socio e membro 
do Consello de Supervisión. 
Mesmo chegou a dirixir a com-
pañía como presidente do dito 
Consello entre 1990 e 1993 
para darlle unha viraxe econó-
mica á empresa. En 2005 cede 
o seu posto no Consello de Su-
pervisión a prol do seu fillo Oli-
ver e asume o posto de presi-
dente de honra.

Ferdinand A. Porsche -un 
xenio creativo e un deseñador 
de referencia do século XX- re-
pousa no panteón familiar de 
Schüttgut, en Austria.

Morre F. A. Porsche, xenio creativo do século XX

13Porsche << Sprint Motor

Deixa tras de si unha traxectoria impecable no eido do automóbil 
e salientando por ser o inventor do Porsche 911
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■ FeRnAnDO cUADRADO | TexTo

■ Gm PReSS | FoTos

A marca xermana é na 
actualidade o primeiro fa-
bricante de automóbiles en 
probar na estrada unha ilu-
minación Matrix cen por 
cen integrada en prototipos. 
Esta iluminación Matrix re-
presenta unha nova filoso-
fía en canto a tecnoloxía de 
iluminación. Emporiso, no 
canto de empregar as luces 
curtas como axuste por de-
fecto, as longas son sempre 
o modo estándar neste novo 
concepto de iluminación. 
Así, con este novo enfoque, 
as luces longas sempre se 
manteñen conectadas sen 
cegar e axustándose de ma-
neira automática segundo 
sexa a situación do tráfico. 
Neste senso, a iluminación 
Matrix axuda ao condutor 

de forma intelixente, outor-
gándolle unha experiencia 
de condución sen tensións. 
Asemade, as luces axústan-
se máis rápido que calquera 
outra solución que dependa 
do condutor ou de elemen-
tos movidos de maneira me-
cánica.

“A seguridade activa é un 
enfoque chave da estratexia 
de enxeñería da nosa mar-
ca” -informa a vicepresiden-
ta de Enxeñería de Opel, Rita 
Forst-; “Fomos o primeiro fa-
bricante en lanzar ao mer-
cado en 2002 o Sistema de 
Iluminación Adaptativa AFL, 
isto é, a combinación de luz 
de xenón dinámica de cur-
va e luz estática de xiro. Opel 
está agora preparada para 
revolucionar de novo a con-
dución nocturna coa ilumi-
nación Matrix intelixente, o 

sistema de iluminación para 
o automóbil máis avanzado 
do mundo”.

iluminación matrix
e cámara opel eye

A iluminación Matrix tra-
balla en combinación coa 
cámara frontal Opel Eye, co-
locada entre o parabrisas e 
o espello retrovisor central. 

Cando os sensores da dita cá-
mara detectan fontes de luz 
procedentes do tráfico que 
circula en sentido contra-
rio ou por diante, esa área é 
atenuada de forma automá-
tica, mentres que o resto da 
estrada mantense ilumina-
da á perfección. Isto asegura 
que, mentres os outros usua-
rios da estrada non son nun-
ca cegados polas nosas luces, 

As luces longas son sempre o modo estándar neste novo concepto

Opel vén de desenvolver un 
revolucionario sistema de 

iluminación segura, a iluminación 
intelixente LED Matrix. A dita 

tecnoloxía de iluminación -que é 
completamente nova na fabricación 

de automóbiles- fará a condución 
nocturna aínda máis segura, relaxada 

e cómoda para o condutor.

Opel revoluciona a iluminación do automóbil
A marca xermana vén de desenvolver un sistema LED Matrix intelixente que non cega aos demais condutores

cando os sensores detectan fontes de luz procedentes do tráfico que circula en sentido contrario ou por diante, 
esa área é atenuada de forma automática, mentres que o resto da estrada mantense iluminada á perfección
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outros obstáculos non ilumi-
nados, fanse sempre visibles.

O uso exclusivo de ele-
mentos LED na iluminación 
Matrix ten unha serie de be-
neficios significativos, xa 
que o novo sistema de ilumi-
nación é máis eficiente den-
de un punto de vista enerxé-
tico que un mecanismo HDI 
convencional e que os faros 
halóxenos. Só usa arredor da 

metade de enerxía consumi-
da polas lámpadas halóxe-
nas. Cada un dos dous faros 
Matrix consta de catro seg-
mentos de luz. Detrás de ca-
danseu segmento hai catro 
fontes de luz que se poden 
acender ou apagar de ma-
neira individual, producin-
do dezaseis posibles combi-
nacións de iluminación AFL 
por faro. Os cambios entre 

os 256 axustes posibles de 
iluminación son suaves e 
fluídos, sen que o condutor 
o perciba.

Até agora, só as luces de 
día podían repetir a rúbrica 
con feitura de á de Opel. Po-
rén, arestora, a feitura de á 
está tamén presente duran-
te a noite co modo de luces 
curtas. Isto acadouse com-
binando as dúas funcións: 
as luces de cruce e as curtas 
nunha liña compartida de 
sete elementos luminosos. 
Esta solución dá aos deseña-
dores de coches máis liber-
dade á hora de crear novos 
deseños.

introdución na serie
Por último, engadir que 

o novo concepto de ilumi-
nación Matrix irase ache-
gando de forma gradual en 
toda a gama de modelos da 
marca, ao igual que aconte-
cera en 2002, cando Opel se 
converteu no primeiro fabri-
cante que introducía o se-
guro sistema AFL (Sistema 
de Iluminación Adaptativa) 
no mercado. O máis avan-
zado dispositivo AFL (o AFL 
+) que se lanzara en 2008, 
incluía lámpadas de bixe-
nón de descarga de gas, luz 
de climatoloxía adversa, luz 
dinámica de curva e estáti-
ca de xiro, asistente de luces 
longas e luces diúrnas LED.

Opel revoluciona a iluminación do automóbil
Googlecar, para 

esquecerse 
de conducir

Google, ademais de 
ser un buscador estrela, 
tamén está na automo-
ción. Esta empresa leva 
anos probando automó-
biles sen condutor en Ca-
lifornia, de forma “alegal”, 
dado que ata agora ese 
estado non tiña ningunha 
regulación prohibindo ou 
autorizando estes vehícu-
los. Agora xa se pode cir-
cular legalmente cun co-
che sen condutor. A nova 
regulación obriga a que 
un automóbil sen condu-
tor vaia con dous pasaxei-
ros, un deles debe ir no 
asento dianteiro e ser ca-
paz de tomar o control do 
vehículo.

Ata hoxe, os automó-
biles intelixentes de Go-
ogle xa percorreron máis 
de 300.000 quilómetros 
no estado de Nevada. Só 
tiveron un pequeno acci-
dente cando outro vehí-
culo, con condutor, alcan-
zou a un deles por detrás.

O futuro destes ve-
hículos parece claro. Se-
gundo Bruce Breslow, di-
rector do Departamento 
de Vehículos a Motor (a 
DXT) de Nevada, que ase-
gura que os automóbiles 
con tecnoloxía autóno-
ma comezarán pronto a 
comercializarse e os que 
sexan completamente 
autónomos chegarán en-
tre tres e cinco anos. Ge-
neral Motors afirma que 
serán comercializables a 

partir de 2018 
e a Academia 
de Enxeñería 
do Reino Uni-
do apraza esa 
data un ano. O 
que está claro 
é que este ve-
hículo, que hai 
unhas décadas 
parecía dunha 
novela de Xulio 
Verne, hoxe xa 
é unha realida-
de que circula 
polas estradas 
de California.

A marca xermana vén de desenvolver un sistema LED Matrix intelixente que non cega aos demais condutores

cada un dos dous faros matrix consta de catro segmentos de luz
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Seat Mii
Grande por dentro, pequeno por fóra

■ LUíS RIVeRO De AGUILAR | TexTo

■ mARíA FDez. zAncA | FoTos
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Son tres irmáns, coa mesma pla-
taforma e con diferente carroza-
ría. Este novo vehículo fabricado 

por Seat é ideal para percorrer 
a cidade. Apárcase en calquera 
sitio, ten moita capacidade in-

terior para levar a catro pasaxei-
ros e un bo maleteiro. Non ten 
nada que envexar ao seu irmán 
xemelgo o Volkswagen UP! e é 

máis barato. Dentro duns meses 

estará tamén no mercado espa-
ñol o seu outro irmán, o Skoda 

Citigo. Dicir que a nós gustounos 
pola súa estética, polas súas 

prestacións e polo doado do seu 
manexo. É moderno e alegre, 

amais de que se pode persona-
lizar con decorativos exteriores 

dándolle un aquel deportivo ou, 
se o preferimos, cunha imaxe 

máis divertida. Asemade, podé-

molo personalizar con adhesivos 
exteriores, estribeiras interiores, 
alfombriñas, recubrimento de 
chaves e un adhesivo interior 
para o salpicadeiro. A fin de 

contas, este novo Seat chega 
para ocupar con toda honra e 

sen complexos o seu espazo no 
segmento A dos coches urbanos 
e podemos asegurar que cum-

pre á perfección o seu obxectivo.

o Seat mii goza dunha silueta compacta e robusta
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Dende o posto de condu-
ción aprécianse as cualida-
des do vehículo: a dirección 
é rápida, suave e directa. O 
acceso aos mandos e á pan-
ca de cambios non presenta 
dificultade ningunha. O pro-
pulsor de gasolina amósa-
se alegre e con pouco ruído 
se non se apura ao límite. Os 
asentos son cómodos, suaves 
e amarran ben. O salpicadei-
ro posúe uns bos acabados e 
a través da pantalla táctil ex-
traíble controlaremos moitas 
das funcións como a tempe-
ratura da auga, o consumo, a 
marcha axeitada ou a veloci-
dade. Transmite a sensación 
de estar ben feito. É moi có-
modo para circular pola cida-
de e lévase ben cando un ten 
que facer desprazamentos 
máis longos. Ou sexa, que se 
pode ir ben lonxe sen que se 
resinta o lombo. 

O novo Mii ten unhas 
medidas de: 3,56 metros 
de longo, 1,64 metros de 
ancho e 1,47 de alto; ten 
unhas dimensións moi 
semellantes ás dos seus 
outros irmáns e conta cun 
radio de xiro entre pare-
des de tan só 9,8 metros, 
facendo que a súa condu-
ción por cidade sexa cómo-
da e de sinxelo aparcamen-
to. Anda ben polas rúas, o 
motor é discreto e “pouco 
bebedor”. Catro pasaxei-
tos van cómodos e ten un 
maleteiro de 251 litros de 
capacidade, o que o fai 
apto para levar a equipaxe 
de todos, sempre e cando 
non sexa moi voluminosa. 
Tamén podemos abater o 
respaldo do asento trasei-
ro e, entón, a capacidade 
do maleteiro medra até os 
951 litros.

Como pesa pouco este 
Seat, arredor duns 850 quilos, 
o coche vai máis ben lixeiro. 
Os baixos niveis de sonorida-
de e a sensación de solidez no 
habitáculo fan que, tanto o 
condutor coma os pasaxeiros 
se sintan seguros. O compor-
tamento en estrada é correc-
to e amárrase ben nas curvas.

Temos que subliñar que 
o Seat Mii obtivo 5 estrelas 

nos resultados dos tests rea-
lizados pola EuroNCAP. Na 
primeira das catro categorías 
-“Protección de adultos”- aca-
dou un 89% e fíxose coa pun-
tuación máxima no apartado 
de “Protección do pasaxeiro 
en choque frontal”. En can-
to á categoría de “Protección 
de nenos”, obtivo un 80% e 
na de “Protección de peóns”, 
un 46%.

Posto de condución e medidas

Peso e seguridade

Acabados

O Seat Mii presénta-
se cun equipamento bá-
sico REFERENCE comple-
to abondo: ESC (Sistema 
Electrónico de Estabilida-
de), ABS, dirección asistida 
electrohidráulica, airbag 
de cabeza e tórax, air-
bags frontais en condutor 
e acompañante, lamias de 
aceiro de 14 polgadas, cu-
bremaleteiro, asento tra-
seiro encartable sen di-
visión, 2 portavasos na 
consola central, paracho-
ques da cor da carroza-
ría, preparación para radio 
CD + antena + 2 altofalan-
tes, volante axustable en 
altura, toma de 12 voltios 
na consola central, inmo-
bilizador e protección de 
acendido antirroubo, re-
pousacabezas posteriores 
regulables en altura, aper-
tura eléctrica do maletei-
ro, luneta posterior térmi-
ca, luz de día e testemuña 
acústica e luminosa de cin-
to desabotoado.

No acabado STYLE hai 
que engadir: os espellos 
exteriores da cor da carro-
zaría, asento do condutor 
regulable en altura, asento 
traseiro encartable con di-
visión, elevaxanelas eléc-
tricos dianteiros, peche 
centralizado con mando 
a distancia, ar acondicio-
nado, SEAT Sound System 
con Radio-CD-MP3-AUX-
in con 6 altofalantes e an-
tena antirroubo, “Easy en-
try” no asento do condutor 
e do acompañante.

Emporiso, diversas op-
cións pódense engadir ao 
Mii, entre elas o asistente 
de freada en cidade. Este 
mecanismo, mediante un 
láser situado na base do 
espello retrovisor, identi-
fica calquera obxecto que 
nos precede e calcula a 
distancia que nos separa 
del. Se o sistema de freos 
recoñece que ese obxec-
to se detivo, ou ben que 
nos estamos achegando 

Para comezar, cómpre in-
formar que polo de agora o 
Seat Mii só se comercializa 
na versión 3 portas. Dentro 
de moi pouco (a comezos de 
verán) xa estará na rúa a ver-
sión de 5 portas cun grande 
ángulo de apertura, o que 
fará máis sinxelo o acceso 
ás prazas traseiras. Esta nova 
variante ten as mesmas cotas 
exteriores que a de 3.   

O que si é certo é que o ac-
ceso ás prazas traseiras é doa-
do no modelo que probamos, 
cedido por BREA MOTOR, 
concesionario Seat en Santia-
go de Compostela. Cun motor 
de 70 cv amosouse ledo e ben 
manexable, un vehículo con 
vocación de “urbanita” pero 
que circula de xeito cómodo 
polas nosas estradas. 

No exterior, a estética é 
moderna, cun frontal típi-
co de Seat, co logotipo da 
marca sobre unha reixa no 
panel de abella e cunha si-
lueta compacta e robusta. 
A contorna do capó forma 
unha “V” e desde dentro, 
tanto o condutor coma os 
pasaxeiros, irán cómodos, 
con espazo abondo para 
as pernas e cunha boa vi-
sibilidade. A zona posterior 
adopta a feitura do frontal, 
cuns grupos ópticos moi 
visibles e cun amplo por-
tón traseiro que dá acceso 
ao maleteiro. Cárgase ben 
a equipaxe, aínda que se é 
algo pesada teremos que 
facer un esforzo extra xa 
que o plano de carga fica 
un pouco alto.

Pequeno si... pero todo ten un límite
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ficha técnica
❱❱ PreZoS
O novo Seat mii atópase á venda en todos os 

concesionarios Seat de Galicia cos seguintes 

prezos: 

❱❱ Gasolina
1.0 de 60 cv ReFeRence ................. 8.690 euros

1.0 de 60 cv STYLe ........................ 10.240 euros

1.0 de 75 cv STYLe ........................ 10.690 euros

❱❱ a SalieNtar
- economía
- espazo interior
- consumo

Unha xeración renovada 
de motores agóchase baixo 
o capó do Seat Mii. Un novo 
propulsor de gasolina de 3 
cilindros e 1 litro: lixeiro, de 
suave funcionamento, áxil e 
dinámico. Con dúas poten-
cias dispoñibles de 60 e 70 
cv, cunha velocidade máxi-
ma de 160 km/h e 171 km/h 
respectivamente. Como o 
depósito ten unha capaci-
dade de 35 litros, o vehícu-
lo en cuestión achegaranos 
unha autonomía de 800 qui-
lómetros. Segundo datos do 
fabricante, este motor pesa 
tan só 69 quilos e presenta 
amais uns valores de fricción 
interna realmente baixos. O 
sistema de refrixeración diví-
dese en dous circuítos o que 
permite  que o líquido de re-
frixeración acade de manei-
ra rápida a temperatura ope-
rativa. 

O motor de 60 cv con-
ta cunha cilindrada de 999 
cc. Como xa comentamos, 
desenvolve unha velocida-
de máxima de 160 km/h en 
combinación coa caixa de 

cambios de 5 velocidades 
e ten un consumo de 4,5 li-
tros por cada 100 quilóme-
tros. Na versión Ecomotive 
presenta un consumo de 
4,2 litros, o que equivale a 
unha cifra de CO2 de só 97 
g/km.

A variante de 75 cv ten 
a mesma cilindrada podén-
doselle aumentar a potencia 
grazas a melloras introduci-
das no sistema de xestión do 
motor. En combinación coa 
caixa de cambios de 5 veloci-
dades, o consumo ponse en 
4,7 litros por cada 100 qui-
lómetros chegando aos 171 
km/h. Na versión Ecomotive 
o consumo redúcese a 4,3 li-
tros, o que se traduce en 99 
g/km de emisións de CO2.

Engadir que o dispositivo 
Start&Stop desconecta o mo-
tor nas paradas obrigadas do 
tráfico urbano, o que se ma-
nifesta nun menor consumo 
e nunha menor contamina-
ción. Esta función, xunto cos 
motores Ecomotive, fai min-
guar o consumo de combus-
tible en cidade até un 6%.

Monitorizacións

demais, este activarase de 
xeito automático e deterá 
o vehículo de maneira in-
mediata. O asistente advir-
te no caso dunha colisión 
cando o noso vehículo cir-
cula entre 5 e 30 km/h. Se 
a velocidade é superior, 
malia non evitar a colisión, 
o asistente de freada dimi-
nuirá os posibles danos. 
De producirse unha freada 
de emerxencia, as luces de 
emerxencia activaríanse de 
maneira automática para 
avisar aos condutores que 
veñan detrás.

Outro sistema que se 
pode achegar ao Seat Mii é 
o denominado “Seat Por-
table System”, consisten-
te nunha pantalla táctil de 
5 polgadas, ben situada, 
que ten múltiples funcións 
como: o navegador, o telé-
fono mans libres e un com-
putador de a bordo que 
nos mantén informados do 
consumo, dos quilómetros 
percorridos, dos que nos 

restan por percorrer e do 
carburante que nos que-
da no depósito, da tempe-
ratura do motor e doutras 
variables moi útiles para 
o bo aproveitamento do 
vehículo. Tamén nos indi-
cará cando convén cambiar 
de marcha para optimizar 
o consumo e poder aforrar 
uns cantos euros.

Por último, sinalar que 
tamén hai dispoñibles unha 
serie de paquetes que nos 
farán máis doada a condu-
ción; falamos do paquete 
Sport que conta con: lamias 
de aliaxe de 15 polgadas, 
cristais escuros, volante e 
pomo do cambio en pel, fa-
ros antinéboa, espellos re-
trovisores eléctricos e con 
calefacción, suspensión e 
tapizaría sport. O paque-
te Confort trae: control de 
cruceiro, computador de a 
bordo e sensor de parking 
traseiro; e o paquete Inver-
no engade: asentos diantei-
ros con  calefacción.

a dirección é rápida, suave e directa
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É máis longo e máis baixo que o seu antecesor
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Presentado en sociedade no Salón Internacional do Automóbil de Xenebra (do 8 ao 
18 de marzo), o Kia cee’d familiar e cinco portas quixo subliñar o seu carácter europeo, 

pois esta segunda xeración do vehículo máis vendido da firma será creado ao 100% 
no centro eslovaco que Kia ten en Zilina. Nado en 2007, o primeiro cee’d facía entrar 
de cheo á compañía no segmento C e, a día de hoxe, Kia volve á carga elixíndoo de 

novo á procura do éxito comercial. Dende Sprint Motor desvelamos todo o habido e 
por haber en relación á posta en escena deste novo Kia cee’d.

Prodúcese ao 100% na fábrica eslovaca da marca

Un novo Kia cee’d 
para Europa

■ XABIeR VILARIñO | TexTo      ■ SPRInT mOTOR | FoTos
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❱❱ Características
técnicas  
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❱❱ Equipamento
Kia decidiuse polo mellor en canto a materiais, equi-

pamento e tecnoloxía para que ao novo cee’d non lle fal-
te de nada e se insira á perfección na definición de vehí-
culo premium. 

Emporiso, o cee’d traerá de serie: axuste do volan-
te en altura e profundidade, conexións para iPod, Aux e 
USB, sistema de audio con seis altofalantes, computador 
de a bordo con varias modalidades, molduras con inser-
cións cromadas, iluminación tipo LED no interior, tapiza-
ría a elixir en dúas versións téxtiles (negra monocor ou 
beige pedra bicor), pantalla TFT de alta resolución, clima-
tizador bizona, teito solar panorámico eléctrico (1.045 
mm de lonxitude), luces de circulación diúrna con tec-
noloxía LED, iluminación lateral fixa (que se acende se-
gundo o ángulo da dirección), avanzados faros de xenón, 
Sistema Automático de Asistencia ao Estacionamento, 
suspensión dianteira independente montada nun sub-
chasis e con columnas telescópicas McPherson, suspen-
sión traseira multibrazo, dirección de serie con asistencia 
eléctrica, sistema opcional Flex Steer™, cristais nas por-
tas dianteiras un 14% máis grosos para insonorizar o in-
terior, carcasas dos espellos retrovisores exteriores de 
baixa resistencia aerodinámica, amortecedores de vibra-
cións nos soportes do motor, palieres ocos, unións máis 
robustas na carrozaría, xuntas das portas de dobre capa 
e maior recheo de escuma nos montantes, entre outros 
elementos.

❱❱ Motor e transmisión

Dende a marca de Corea do Sur apuntan que o obxec-
tivo principal das motorizacións do cee’d é a redución do 
consumo de carburante e das emisións de CO2, sen re-
nunciar á resposta do propulsor nin á súa potencia. Deste 
xeito, os motores que Kia adxudicou para o mercado es-
pañol irán con potencias de 90 até 135 cv, habendo dúas 
opcións gasolina (un 1.4 MPI e un 1.6 GDI de 100 e 135 
cv respectivamente) e dúas posibilidades diésel (un 1.4 
WGT de 90 cv e un 1.6 VGT de 128 cv). Para facérmonos 
unha idea da eficiencia destas máquinas, o 1.6 diésel de 
128 cv con turbo de xeometría variable poderase elixir 
con transmisión manual ou automática de 6 velocidades 
e acelerará até os 100 km/h en menos de 11 segundos, 
sendo o seu consumo de só 4,1 l/100 km en ciclo com-
binado e cunhas emisións de CO2 a partir de 97 g/km. 

De inclinármonos por 
unha versión gasolina, 
por exemplo o propul-
sor Gamma de 1.6 l e 135 
cv con inxección directa, 
o consumo ficaría en 5,8 
l/100 km e sería quen de 
acadar os 100 km/h en 
9,9 segundos.

Cómpre dicir que to-
das as motorizacións 
achegaranse con dife-

rentes transmisións de 6 velocidades, manuais ou au-
tomáticas, segundo o modelo; engadir que o 1.6 tamén 
estará dispoñible cunha transmisión de dous embragues 
(DCT). Asemade, o novo cee’d contará coa axuda das tec-
noloxías de aforro de carburante desenvolvidas por Eco-
Dynamics™, co gallo de mellorar a calidade e reducir as 
emisións e incluirán ISG (Prendido/Parada), pneumáticos 
de baixa resistencia á rodadura e un mecanismo de xes-
tión do alternador (AMS).

❱❱ Seguridade

A máxima protección para condutor e ocupantes é o 
primeiro e máis importante aspecto a tratar por Kia. Así, 
o cee’d que nos chega contará coa máis avanzada tecno-
loxía en canto a seguridade activa e pasiva, demostrando 
a súa preocupación polos pasaxeiros que leve a bordo.

Para levar a bo fin este propósito, a marca surcoreana 
dotou a este modelo de: ESP (Programa Electrónico de 
Estabilidade), ABS (Sistema Antibloqueo de freos), BAS 
(Sistema de Asistencia en Freadas de Emerxencia), HAC 
(Control de Asistencia en Pendentes), VSM (Xestión da 
Estabilidade do Vehículo), ESS (Sinal de Parada de Emer-
xencia).

No entanto, a seguridade pasiva tamén traballará a 
prol de salvagardar aos ocupantes do cee’d, todo grazas 
a que a estrutura da carrozaría foi fabricada empregando 
unha alta porcentaxe (57%) de aceiro de ultra-alta resis-
tencia, novos montantes transversais que se fixan para 
unir os soportes dianteiros e traseiros da suspensión, ele-
mentos que unen o piso do maleteiro coa apertura do 
portón e o carril traseiro do teito, que está conectado aos 
montantes C e a un montante no chan, dando como re-
sultado un vehículo 100% robusto. Tamén a protección 
contra os impactos laterais foi mellorada grazas a que as 
vigas interiores das portas son un 50 por cento máis gro-
sas.

Por se isto non abondase, cadanseu cee’d levará seis 
airbags de serie: frontais, laterais e de cortina de grande 
lonxitude. Porén, a preocupación de Kia vai alén do inte-
rior do coche, pois a seguridade dos peóns tamén foi tida 
en conta e para iso quíxose coidar este punto coa adop-
ción de faros que absorben o impacto, un beizo inferior 
no parachoques máis ríxido e estruturas de absorción de 
impactos no capó e as súas bisagras.

responsables de Kia pousan co novo modelo
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ficha técnica
❱❱ motores diesel
1.4 litros 90 cv
tipo/cilindrada: U2, WGT, catro cilindros, DOHc 16 válvulas /1396 cc

Potencia/par motor: 
90 cv (66,0 kW) @ 4000 rpm/220 nm @1500- 2750 rpm

diámetro x carreira (mm): 75,0 x 79,0

relación de compresión: 17,0 1.6 litros 128 cv

tipo/cilindrada: U2, VGT, catro cilindros, DOHc 16 válvulas/1582 cc

Potencia/par motor: 
128 cv (94,0 kW) @ 4000 rpm/260 nm @ 1900- 2750 rpm

diámetro x carreira (mm): 77,2 x 84,5

relación de compresión: 17,3

❱❱ motores gasolina
1.4 litros 100 cv
tipo/cilindrada: 
Gamma, 1,4 mPI, catro cilindros, DOHc 16 válvulas/1396 cc

Potencia/par motor: 100 cv (73.2 kW) @ 5500 rpm/137 nm @ 4200 rpm

diámetro x carreira (mm): 77,0 x 74,9

relación de compresión: 10,5 1.6 litros 135 cv

tipo/cilindrada: Gamma, GDI, catro cilindros, DOHc 16 válvulas/1591 cc

Potencia/par motor: 135 cv (99.0 kW) @ 6300 rpm/165 nm @ 4850 rpm

diámetro x carreira (mm) :77,0 x 85,4

relación de compresión: 11,0

❱❱ O corpo do Kia cee’d
O novo cee’d salienta por ser máis longo (4.310 mm) e máis 

baixo (1.470 mm) que o seu antecesor, o que lle dá un aquel 
máis deportivo. Malia a todo, segue a conservar a mesma ba-
talla -2.650 mm- situándoo nunha das maiores do segmento 
C. Cunha imaxe ben trazada, as rodas de aliaxe de 16 e 17 pol-
gadas fan que o seu perfil sexa máis estilizado, sendo tamén 
importante o aspecto aerodinámico do mesmo que grazas, 
entre outras cousas, ao ángulo reducido do parabrisas contri-
búen a que este modelo acade un coeficiente aerodinámico 
Cd de só 0,30, facendo minguar deste xeito tanto o consumo 
de carburante coma o ruído dentro do propio habitáculo.

Outro aspecto que chama a atención da figura deste futu-
ro cee’d é a súa cor, pois haberá unha gama de 6 tonalidades 
a elixir; asemade locerá a nova insignia de Kia no seu capó, un 
emblema máis sinxelo e moderno que quere traducirse nun-
ha esencia premium.

este modelo está dispoñible nunha gama de seis cores

Na presentación tamén houbo a posibilidade de probar o optima e o novo Sportage
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Deixando as rodei-
ras tras do noso vehícu-
lo, deixamos Compostela 
para afrontar o noso per-
corrido deste mes de abril, 
que terá uns 403 quilóme-

tros (ida e volta). O custo 
aproximado do combustí-
bel, sempre e cando apos-
temos por un emprego ra-
cional do mesmo, será de 
arredor de 55 euros. O 
mesmo que dixemos o mes 
pasado sobre O Courel vol-
vémolo repetir: cómpre 

chegarmos co depósito 
cheo, porque nas aldeas 
de montaña non adoita 
ser doado conseguir com-
bustíbel. Sairemos de San-
tiago, vía Curtis (N-634) e 
circunvalando Lugo (A-6), 
cara a Becerreá (pola A-6) 
e iremos dicíndolle adeus 

ao eucalipto (cada vez 
máis escaso), ao cemento 
e ás urbanizacións apra-
zadas sen data de remate. 
Logo de Becerreá, collere-
mos cara a Cervantes (LU-
0702) e cara o corazón da 
serra, tendo á nosa man 
todo tipo de puntos de in-
terese... e todo sen nece-
sidade de abranguer a co-
marca dos Ancares na súa 
totalidade (deixaremos a 
zona norte para vindeiras 
achegas desta nosa Peaxe 
Aberta). 

Primeira parada: 
Becerreá e cervantes 
(Puntos B e c 
no Google maps)
distancia Santiago de 
compostela-Becerreá: 154 
km (+ 14 km a cervantes) 

Imprescindíbel ache-
garnos ao Castelo de Doi-
ras (seguindo o val do río 
do mesmo nome, río arri-

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Coa neve aínda nos cumios máis altos, nesta nova achega da Peaxe Aberta 
desprazámonos cara ao confín da Galiza interior, a Serra dos Ancares, 

poñéndonos como meta final a aldea de Piornedo, un agasallo para os ollos 
de calquera viaxeiro e o remate ideal dunha ruta que nos vai levar por onde se 

detivo o tempo, no mellor sentido da expresión (non de pobreza nin abandono). 
Calquera que se achegue até estas montañas de Lugo saberá do que estamos 
a falar: dunha Galiza brava, sen domesticar, case intacta, en definitiva unha 

terra que simboliza o que fomos e que, entre tanta urbanización importada e 
plantacións foráneas e industriais, váisenos devagar perdendo. 

Veremos nos Ancares como as distancias se fan máis longas, e o que son 20 
quilómetros entre unha aldea e outra, entre un punto turístico e outro, remata 

por ser unha distancia tres veces maior, estendida ao máximo con curvas e 
reviravoltas, pero iso si: co galano de conducir entre bosques que xa estaban aquí 
antes de que calquera de nós chegara e, se temos sorte, seguirán neses outeiros e 

neses vales cando pasen mil anos.

No confín galego: os Ancares (Parte I)
Nunca é tarde para percorrer as estradas dunha comarca que representa en boa medida como debeu ser hai séculos o noso país: os Ancares

mar de nubes nos ancares, de José armesto
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ba, emprazado no conce-
llo de Cervantes e a unha 
altitude 1.000 metros) e ao 
Castro de Santa María de 
Cervantes (de época roma-
na, dando acubillo á igre-
xa parroquial de Santa Ma-
ría do Castro). O Castelo de 
Doiras é propiedade priva-
da e, sobre o papel, non se 
permite a visita ao seu in-
terior. Con todo, cónsta-
nos que nos últimos tem-
pos estase a traballar para 
abrilo ao público e as últi-
mas informacións subliñan 
o seu carácter de aberto. 
O edificio é do século XV e 
pertenceu á familia Moirón 
e logo ao conde de Graxal 
de Campos. Trátase dun 
castelo en bo estado que 
foi obxecto de obras re-
centes para acondiciona-
lo, obras que até hai pouco 
ficaban aínda en suspenso 
e que recibiron críticas por 
non ser as máis indicadas 
dende o punto de vista es-
tético. Con todo, ben vale 
unha visita, en parte por-
que se trata dun dos cas-
telos medievais máis im-
portantes da nosa terra e, 
en parte, porque as obras, 
cuestionábeis ou non, non 
diminuíron a súa presen-
za nin o abraio que debía 
causarlles aos visitantes 
que o albiscaban ao lonxe. 
De visita obrigada é tamén 
o Castro de Santa María de 
Cervantes, emprazado no 
concello do mesmo nome, 
trátase dun asentamento 
de época romana dispos-
to sobre o dique dun río 
que reflicte á perfección a 

estratexia defensiva cas-
trexa: permite unha visión 
total da súa contorna e 
deixa ao descuberto unha 
única ladeira do outeiro no 
que se asenta. 

Segunda parada: Piorne
do e contorna (Punto d)
distancia cervantes- 
Piornedo: 37,1 km.

Non podemos deixar 
de percorrer a aldea de 
Piornedo, en si mesma un 
poboado prerromano e un 
exemplo perfecto, case in-
tacto, de como se debeu 
vivir na nosa terra nos tem-
pos de maior actividade da 
cultura céltica. Piornedo é 
unha das aldeas máis pro-
totípicas dos Ancares, e, 
entre outras distincións, 
goza do recoñecemen-

25Peaxe aberta << Sprint Motor

No confín galego: os Ancares (Parte I) Na Serra dos Ancares todo é, no mellor senso 
do termo, un pouco coma antes... mesmo 
conducir. Unha vez que baixamos da A-6 é 
mellor que ergamos o pé do acelerador e nos 
preparemos para a experiencia de ver como as 
distancias nada teñen que ver co ritmo de hoxe. 
As estradas afanse aos accidentes do terreo, e 
non ao revés. De irmos pensando aínda nas 
cidades, non veremos nada máis que bosque. 
Pola contra, de obrarse a transformación, o 
bosque abondaranos e encheranos o ollo. A 
Serra dos Ancares -cos seus cumios de máis 
de 2.000 metros de altura- leva moito tempo 
abraiando pola súa fermosura. De irmos agora 
en abril, é ben posíbel que vexamos neve, e 
non só nos cumios máis altos. Esta é a época do 
desxeo e, polo tanto, dos milleiros de regatos 
e fervenzas. Se temos sorte, seremos quen de 
ver a un dos animais máis propios da contorna: 
a pita do monte. E se somos moi afortunados, 
mesmo albiscaremos ao oso galego. Os Ancares, 
polos seus altos valores naturais, son Reserva 
da Biosfera. Trátase dunha serra que dá nome 
a unha comarca galega que tamén ten o 
seu equivalente en León e máis en Asturies. 
A densidade de poboación é baixa: 12.480 
habitantes para 907 quilómetros cadrados. 
A comarca ten inspirado importantes obras 
literarias e xornalísticas, como por exemplo a 
selección de reportaxes e fotos que conforman A 
Serra esquecida, de Enrique de Arce, unha chea 
de relatos breves de Ánxel Fole (Á lus do candil, 
Contos da néboa), Os outros feirantes de Álvaro 
Cunqueiro, ou, máis recentemente, Ser ou Non, 
de Xurxo Borrazás (unha novela que transcorre 
preto de Navia de Suarna), e Viaxe aos Ancares, 
de Xosé Lois Ripalda.

o noso percorrido a ollos do Google maps

Nunca é tarde para percorrer as estradas dunha comarca que representa en boa medida como debeu ser hai séculos o noso país: os Ancares

o castelo de doiras, visto por luís-lusco
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to de Conxunto Histórico-
Artístico. Está a 1.300 me-
tros de altitude, moi preto 
do límite con León e do ve-
llo acceso que comunica-
ba Galicia con Castela. Dá 
acubillo a un bo número 
de pallozas, vivendas an-
tigas dos galegos que ha-
bitaban esta comarca, case 
con toda probabilidade 
moi semellantes ás edifica-
cións que inzaban os cas-
tros que hoxe coñecemos 
só polos seus alicerces e 
polos seus muros. As pallo-
zas teñen unha planta oval, 
circular ou elíptica, e están 
cubertas con tellados de 

palla de centeo, breixo ou 
piorno. Ao estar moi incli-
nado, o tellado fai que es-
correguen a neve e máis a 
auga, evitándose un derru-
bamento. A xente de Pior-
nedo dá moitas facilidades 
para obter información so-
bre o seu xeito de vivir, e 
non só se permite a visita a 
algunhas das construcións 
senón que mesmo se ache-
gan todo tipo de datos so-
bre como se vivía e para 
que se empregaba cada un 
dos moitos obxectos que 
salfiran a cada palloza. 

Preto desta localidade e 
logo do Porto dos Ancares, 

xa na provincia de León, 
atópase Balouta, unha al-
dea que, como Piornedo, 
aínda conserva un bo nú-
mero de pallozas en bo es-
tado de conservación, al-
gunhas, como no caso da 
aldea galega, transforma-
das xa en museo. 

Os Ancares, de proxec-
tarmos unha estadía duns 
cantos días (cousa moi re-
comendábel non só para 
visitar os devanditos pun-
tos de interese senón para 
percorrer algunha das súas 
moitas rutas de sendeiris-
mo, percorridos que visibi-
lizan e resumen a súa rica 

biodiversidade) pon á nosa 
disposición unha comple-
ta oferta de turismo rural, 
incluído un campamento 
de vacacións, no lugar de 
O Mosteiro, en Cervantes, 
cen por accesíbel para o 
noso coche e cun empra-
zamento, xusto no miolo 
da comarca, que nos serve 
perfectamente de centro 
de operacións.

Os carballos, os biduei-
ros, os acivros, as abeleiras 
e outras especies que con-
vén coidar e mesmo vene-
rar, darán acubillo e ben-
vida, a ámbalas beiras da 
estrada, á nosa viaxe.

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

unha vista do Piornedo, de Joao almeida

No confín galego: os Ancares (Parte I)
Nunca é tarde para percorrer as estradas dunha comarca que representa en boa medida como debeu ser hai séculos o noso país: os Ancares
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Calendario  
de  probas maio   2012

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1 de maio Campionato Galego de Motocross de Carballo Motocross Carballo A Coruña España

5 de maio Subida a Santa María de Oia Montaña Santa María de Oia Pontevedra España

5 de maio Campionato Galego de Autocross da Laracha Autocross A Laracha A Coruña España

5-6 de maio Copa “Clio Cup”- Circuíto Clio Circuítos Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

6 de maio Campionato Galego de Trial de Guláns Trial Guláns, Ponteareas Pontevedra España

6 de maio Concentración de Turismos do Valadouro Concentración turismos O Valadouro Lugo España

6 de maio Cto. de España de Motocross MXElite-MX2 de Alhama/ 
Kawasaki Team Green Cup

Motocross MXElite-MX2 Alhama de Murcia Murcia España

6 de maio Campionato do Mundo de Enduro de Munitibar-Arbatzegui Enduro Munitibar-Arbatzegui Bizkaia España

6 de maio Campionato Galego de Enduro de Pontecesures Enduro Pontecesures Pontevedra España

6 de maio G.P. de Portugal Mundial de Motos Estoril Portugal

11-13 de maio Gran Premio de España de GP2 Circuit de Catalunya GP2 Circuit de Catalunya, Montmeló Barcelona España

12 de maio Campionato Galego de Motos/Scooters Clásicas “6 Horas 
de Resistencia”

Resistencia- Motos/ Scooters 
Clásicas

Circuíto de Forcarei Pontevedra España

12-13 de maio Rali Comarca da Ulloa Asfalto Comarca da Ulloa Lugo España

12-13 de maio Campionato de España de Montaña- Subida ao Fito Montaña Monte Fito, Asturies España

13 de maio Campionato Galego de Karting do Porriño Karting O Porriño Pontevedra España

13 de maio Campionato Galego de Supercross de Brins Supercross Brins, Ames (Santiago de Compostela) A Coruña España

13 de maio Campionato de España de Trial de Sigüenza Trial Sigüenza Guadalajara España

13 de maio G.P. de España Fórmula 1 Circuit de Catalunya, Montmeló Barcelona España

13 de maio Campionato do Mundo de Enduro de Torres Vedras Enduro Torres Vedras, Lisboa Portugal

13 de maio Campionato de Superbike de Europa Superbikes Aut. de Donington Park, Leicestershire Reino Unido

19 de maio Campionato Galego de Autocross de Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

19 de maio Slalom de Luíntra Slalom Luíntra, Nogueira de Ramuín Ourense España

19-20 de maio Subida a Falperra Montaña Falperra, Braga Portugal

19-20 de maio Campionato de España de GT do Jarama Circuítos GT Circuíto do Jarama Madrid España

19-20 de maio Rali Cantabria Infinita Asfalto Santander Cantabria España

20 de maio Campionato Galego de Trial de Ourense Trial Ourense Ourense España

20 de maio  Campionato de España de “Enduro do Cocido de Lalín” Enduro Lalín Pontevedra España

20 de maio Cto. de España deMotocross MXSub-18-MX125-MXProme-
sas-MXAlevín de Benicarló

Motocross Benicarló Castelló España

20 de maio G.P. de Francia Mundial de Motos Le Mans Francia

24-27 de maio Gran Premio de Mónaco de GP2 GP2 Circuíto de Mónaco Mónaco

25-27 de maio Rali da Acrópolis Mundial de Ralis Atenas Grecia

26 de maio Trofeo Galego de Enduro Indoor de Arteixo Enduro Indoor Arteixo A Coruña España

26-27 de maio Cto Nacional de Karting de Zuera- KF3, KF2, KZ2, X30 Karting Zuera Zaragoza España

26-27 de maio Campionato de Fórmula 3/ GP Open de Nürburgring Circuítos Fórmula 3/ GP Open Autódromo de Nürburgring, Nürburg Alemaña

26-27 de maio Rali de Terra do Concello de Touro Rali Terra Touro, Arzúa A Coruña España

26-27 de maio Mundial Outdoor de Australia Trial Circuíto Phillip Island, Victoria Australia

26-27 de maio Campionato Nacional Rali Histórico de Talavera Históricos Velocidade/ Reg Talavera de la Reina Toledo España

27 de maio Campionato Galego de Quadcross de Agolada Quadcross Agolada Pontevedra España

27 de maio Cto. de España de Velocidade Buckler Motorland Velocidade Motorland Aragón, Alcañiz Teruel España

27 de maio Cto. de España de Motocross MXElite-MX2/ Kawasaki Team 
Green Cup de Ponts

Motocross Ponts Lleida España

27 de maio G.P. de Mónaco Fórmula 1 Circuíto de Mónaco Mónaco

28 de maio Cto do Mundo de Superbike de Miller Motorsports Park Superbikes Aut. de Miller Motorsports Park, Utah EEUU

29 de abril
Campionato de España de Motocross  

MXSub18, MX125, MXPromesas, MXAlevín 
Motocross As Neves Pontevedra España
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Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

■ DeSPFOTO | FoTos

• SPRINT 182.indd   28 18/04/12   16:28



29Competición << Sprint Motor

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Correndo e quecendo
Competición pura

■ mIGUeL cUmBRAOS | TexTo  ■ SPRInT mOTOR | FoTos

As dúas. Dobre vitoria 
para Xevi Pons na car-
reira inaugural do cam-
pionato de España de 
ralis de terra, que tivo 
lugar en Andalucía. O 
experimentado pilo-
to catalán, que xa foi 
campión desta modali-
dade anos atrás, gañou 
ás mans dun afinado 
Mitsubishi Lancer.

O campión manda. Pois 
o nacional de asfalto, que 
desta volta arrincou en 
Canarias ó non celebrarse 
este ano Vilajoiosa, veu o 
primeiro triunfo do exer-
cicio do alacantino Miguel 
Fuster, propietario da 
coroa do 2010. O mellor da 
armada galega foi Sergio 
Vallejo, desta volta acom-
pañado de Moncho López, 
ámbolos dous segundos 
co seu Porsche.

Sen rival. E se a vitoria de 
Otero foi sorpresiva no as-
falto do Deza, non ocurreu 
o mesmo en Asturias, onde 
o campionato arrincou co 
popular Tineo, disputado 
tamén baixo condicións 
climatolóxicas moi adver-
sas. Vitoria sen paliativos 
para Alberto Hevia, cun 
Skoda Fabia co que asinou 
os seis scrtachs.

Sorpresa. A que se deu 
en Lalín, escenario do 
arrinque do galego de 
ralis. Ausencia de Pedro 
Burgo, rápido abando-
no de Alberto Meira e 
triunfo final para o me-
lidense Alberto Otero, 
que estreaba desta for-
ma o casilleiro de vito-
rias absolutas. Segundo 
foi o lucense Pablo Silva 
e terceiro o coruñés Ál-
varo Muñiz.
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Cor azul. A dos Chevrolet do equipo 
oficial do mundial de turismos, que ve-
ñen domiñando todas as carreiras. O 
paso por España, en concreto polas in-
stalacións do circuíto de Valencia, veu 
os triunfos do francés Muller e do suizo 
Menu, que mandaron cos seus coñeci-
dos Cruze. No regreso de Marrocos ó 
certame, co trazado urbano polas rúas 
de Marrakech, mesmos vencedores, 
aínda que invertidos; con Menu lideran-
do a primeira carreira e Muller a segun-
da. O español Pepe Oriola, de tan só 17 
anos, manda no trofeo de Independen-
tes co seu Seat León, ó tempo que está 
situado sétimo absoluto.

Rocambolesco. Así foi o Rali de Por-
tugal 2012, que volveu a disputarse 
en pistas da rexión turística do Al-
garve. Diversas circunstancias elim-
inaron a Loeb, Latvala e Solberg, 
vencendo finalmente Hirvonen, no 
que sería a primeira vitoria do finés 
coas cores de Citroën. Pero as verifi-
cacións post-rali atoparon irregulari-
dades no seu DS3, quedando descal-
ificado o piloto do dobre chevrón e 
levando a primeira praza Mads Ots-
berg, co seu Ford Fiesta WRC.

Sen sorte. Pouca fortuna para o meli-
dense Jesús Ferreiro no estatal de ralis 
categoría históricos. Lideraba a proba 
de Trasmiera, cando tivo que aban-
doar a falta de tres especiais por mor 
dun problema mecánico que afectou 
ó seu Porsche. Antonio Sainz está ó fr-
ente da xeral provisional deste campi-
onato trala disputa de tres ralis.

Man firme. A do madrile-
ño Carlos Sainz Jr, na sem-
pre competida e atractiva 
F-3 británica. Na manga 
inicial, celebrada en Oul-
ton Park, o piloto de Car-
lin xa despuntou obtendo 
no seu debut un podio no 
discorrer das tres carreiras 
celebradas. E na segunda, 
baixo a chuvia e no cir-
cuíto italiano de Monza, 
o representante español 
venceu dúas carreiras e 
asinou a pole, liderando 
agora o certame con seis 
puntos de marxe sobre o 
seguinte clasificado.
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Notable. Asi foi o primeiro balance do ano para 
os galegos que apostan polas carreiras de cir-
cuítos. Dunha banda Juan Campos asinou en 
Navarra un segundo e unha vitoria na súa cat-
egoría dentro do CER, de novo o de Cerdedo 
co seu 207. Por outra terceiro entre os Junior da 
Copa Clio foi o coruñés Roberto Blach Jr, que 
aposta este ano por esta competida oferta en 
pista. E por último José Luis Abadín segue apre-
ndendo na F-2, onde rematou as dúas mangas 
aínda que lonxe dos primeiros postos na manga 
inicial de Silverstone.

Tres de tres. Así está a ser o IRC para 
a firma Skoda, onde os Fabia S2000 
mandan con man firme nesta ofer-
ta ralística. Disputadas as citas de 
Açores, Canarias e Irlanda, a clasifi-
cación está encabezada polos seus 
pilotos, con o actual campión An-
dreas Mikkelsen liderando, por diante 
dos seus compañeiros Haninen e Ko-
pecky.

A expectación antes do inicio do DTM 2012 vai medrando 
conforme se achega a data de inicio do mesmo, que será o 
29 de abril no circuíto de Hockenheim. O Audi Sport Team 
ultima a preparación para chegar a punto ó inicio dunha 
nova era deste campionato, no que Audi participa por no-
vena vez consecutiva tralo seu regreso ó certame de forma 
oficial en 2004. O A5 DTM ten unha lonxitude de 5,01 m. 
un ancho de 1,95 e unha altura de só 1,15 metros. Como 
o seu predecesor, está impulsado por un motor V8 de 460 
cv, acoplado a unha caixa de cambios de novo deseño ac-
tivada pneumaticamente. Baixo a carrozaría, fabricada en-
teiramente en carbono, encóntrase un novo e innovador 
chasis de deseño híbrido, combinando un bastidor de fibra 
de carbono e a célula de protección con tubos de aceiro.

Primeiros líderes. Francisco Abalo, grazas a súa vitoria en 
Vigo, é o primeiro clasificado no galego de slálom. Mentres 
en autocrós, Álvarez, Cancela e Mosquera venceron respec-
tivamente en -1600, +1600 e Kartcrós na apertura do campi-
onato galego en Santa Comba. Por último o trazado de A Ma-
dalena en Forcarei acendeu o semáforo verde do autonómi-
co de karting, onde reinaron Araújo, López, Jul e Filgueira.

Repartidas. Foron as dúas primeras prazas da manga inicial do 
campionato de España de Raids, campionato que vai parello ós 
ralis de terra. Na primeira carreira triunfo para o actual campión, 
Francesc Termens, liderando na poboación granadina de Hues-
car o equipo Ballega-López na cita dominical.
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Un ano máis, e xa van 
case 21, o Salón do Auto-
móbil de Vigo semella saber 
sortear a crise e vén de re-
unir a máis de 30 marcas de 
automóbiles para que expo-
ñan os seus produtos entre 
o 28 de abril e o 6 de maio 
no IFEVI. Deste xeito, o Sa-
lón decano dos que se cele-
bran na cidade olívica, acode 
fiel á súa cita primaveral para 
dar a coñecer todas as novi-
dades do eido, nun intre no 
que o mercado está a pasar 
polo seu peor estado dos úl-
timos dous decenios.

Emporiso, ata 32 fir-
mas automobilísticas par-
ticiparán este ano no Salón 
de Vigo, mantendo así o ni-
vel de 2011, o que simboli-
za o apoio das empresas a 
este consolidado escapara-
te do motor. Dende marcas 
de luxo como BMW, Audi, 
Lexus, Infiniti, Ferrari, Pors-
che ou Maserati a outras tan 
urbanas e populares como 
Ford, Honda, Renault, Seat, 
Opel ou Citroën levarán ao 
Instituto Feiral de Vigo as 
súas propostas.

A empresa organizado-
ra -Eventos do Motor- propo-
rá de novo un encontro con 
marcado carácter comercial 
no que se favoreza o inter-
cambio entre a oferta e a de-
manda.

O XXI Salón do Automó-
bil de Vigo ocupará os pa-

villóns 1 e 2 do Recinto Fei-
ral do IFEVI. Serán en total 
arredor de 30.000 m2 cuber-
tos nos que, amais de auto-
móbiles, haberá sitio para 
as motocicletas, a industria 
auxiliar e tamén para o lecer. 
Neste senso, cómpre salien-
tar que un ano máis, haberá 
unha zona encamiñada ao 
mundo do slot.

motorocasión, todo sobre 
os vehículos usados

O Salón do Vehículo 
Usado e de Ocasión -Mo-
torocasión- que nestes últi-
mos tres anos se viña cele-
brando no Recinto Feiral de 
Vigo (IFEVI) a segunda fin 
de semana, de xeito parello 
ao Salón do Automóbil de 
Vigo (no Pavillón 3), retorna 
á súa fórmula orixinal e terá 
lugar en maio (do 10 ao 13 
deste mes) e ocupará a to-
talidade das instalacións 
dos Pavillóns 1 e 2 do IFEVI, 
aproveitando os montaxes 
e postos do Salón de Vigo. 
Nesta XII edición, prevese 
que se expoñan arredor de 
1.000 vehículos, o que con-
verterá a este certame no 
centro de ollares do sector 
en toda Galicia, nun intre 
no que o vehículo de oca-
sión está a ter máis peso 
nas economías dos conce-
sionarios que o propio ve-
hículo novo.

Salón do Automóbil de Vigo
Dobre cita na cidade olívica para os  

amantes do automóbil
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