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A Xunta de Galicia leva 
licitado no que vai de ano 
un total de 200 millóns 
de euros, dos que 188,9 
millóns corresponden a 
publicacións no Diario 
Oficial de Galcia e 11,1 mi-
llóns licitados a través da 
Sociedade Pública de In-
vestimentos. Cómpre pre-
cisar que deste importe 

económico, 80 millóns de 
euros foron licitados pola 
Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraes-
truturas.

No que se refire a in-
fraestruturas, nestes tres 
anos de lexislatura a Xun-
ta ten dúas prioridades en 
materia de estradas: o in-
vestimento en seguridade 

viaria e conservación, e o 
remate e pagamento das 
actuacións en execución.

A Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e In-
fraestruturas puxo en ser-
vizo no que vai de lexisla-
tura 87’5 km de novas vías 
de alta capacidade, aos 
que se sumarán outros 65 
quilómetros este ano. Es-

tas cifras suman un total 
de 152,5 km de novas es-
tradas nesta lexislatura.

Na actualidade, a Xun-
ta ten en execución 9 vías 
de alta capacidade (VAC): 
as autovías Ourense- Ce-
lanova e da Costa da Mor-
te, VAC Tui-A Guarda, VAC 
Sarria-Monforte, VAC Cos-
ta Norte, Nó do Curro e as 
variantes de Marín, Orti-
gueira e Noia.

Poucas salas de cinema 
poden presumir de levar o 
cine polas vilas de Galicia, 
pero “Galego de cine”, unha 
iniciativa de MrMisto Filmes 
para o programa de dinami-
zación lingüística ‘FalaRedes’, 
deseñado por Política Lingüís-
tica, conseguiuno. Unha boa 
idea que percorre as estradas 
galegas para achegarlles a sé-
tima arte aos concellos máis 
recónditos, nin máis nin me-
nos que nunha caravana.

No seu interior, quen a 
idearon, foron capaces de re-
crear unha sala en miniatura. 
Un cómodo sillón esténdese 
polos dous laterais e o fondo 
do remolque, no que sentan 
20 cativos por pase. De fronte, 
a pantalla grande, na que se 

proxectan as curtametraxes 
que os propios asistentes se-
leccionan na carteleira de pe-
lículas. Non falta detalle neste 
pequeno remolque, no que 
ata as fiestras se tiveron que 
adaptar para non deixar pasar 
a luz, porque, como en toda 
sala que se prece, a escurida-
de total é imprescindible. O 
único que teñen que levar os 
pequenos cinéfilos son flocos 
de millo.

Despois de visionar as cur-
tas en galego, o condutor –o 
“revisor das palabras”- intro-
duce os asistentes nunha se-
rie de dinámicas que preten-
den a interacción en galego 
e o afondamento nas men-
saxes e vocabulario das pezas 
de animación. Para rematar 

coas tres horas de actividade, 
os pequenos que se achegan 
á caravana da lingua teñen 
que construír unha historia 
mediante o método do cadá-
ver exquisito. Diante dunha 
cámara de vídeo van pasan-
do un a un dicindo unha frase 
inventada. Da unión de todas 

nace a nova película narrada, 
que se estrea xusto ao rema-
te da sesión. Todas as histo-
rias cólganse despois na web 
www.galegodecine.org, onde 
tamén se pode consultar a 
carteleira de películas dispo-
ñibles e acceder a máis infor-
mación.
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Unha caravana percorre Galicia para achegarlle 
o cinema en galego aos máis pequenos

Investimentos en infraestruturas

Con 62 sesións repartidas por 58 concellos da nosa co-
munidade, “Galego de cine” pode presumir de ser a acti-
vidade con máis quilómetros percorridos de todas as de 
“FalaRedes”. O programa quere levar as accións de dina-
mización lingüística a 100 concellos da Rede de Dinami-
zación Lingüística, unha iniciativa que pretende favorecer 
o contacto entre as administracións local e autonómica 
para promover o uso social do galego. Ata decembro des-
te ano desenvolveranse 250 actividades de dinamización 
da nosa lingua por medio de ‘FalaRedes’.

Dende marzo, a caravana de cine foi aparcando en dis-
tintos concellos de Galicia. Ata decembro, farao en 40 mu-
nicipios máis achegando o cinema en galego á xente ca-
tiva da casa.

Toda a itinerancia deste particular vehículo “lingüísti-
co” e o calendario de sesións de “Galego de cine” por con-
cellos están dispoñibles na web www.xunta.es/linguaga-
lega/falaredes e tamén nas redes sociais.

Rede de D
inam

ización Lingüística

‘Galego de cine’ proxecta curtametraxes de 
animación en galego no interior dunha cara-
vana adaptada como sala de cinema
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■ redAccIón | TexTo

A venda de turismos se-
gue en caída libre, cun des-
censo no mes de maio do 
8,2%, cun volume baixísi-
mo de 72.442 unidades. 
No período xaneiro-maio, 
matriculáronse un total de 
332.811 unidades, o que sig-
nifica un retroceso de 7,3%. 
O mercado está máis preto 
de volumes de países como 
Holanda, Bélgica ou Marrue-
cos, que dos grandes paí-
ses produtores de vehículos 
como o é España.

Calculouse que cun plan 
de estímulos no mercado, 
incrementaríase o PIB, 0,25 
puntos básicos, xeraríanse 
700 millóns de euros adicio-
nais para as Arcas Públicas 
e ademais poderíanse crear 
ata 13.000 empregos, tanto 
en distribución e relaciona-

dos coa posta no mercado 
dos vehículos, así como na 
industria fabricante de ve-
hículos e compoñentes. Isto 
consolidaría os investimen-
tos industriais.

canle de particulares
Son xa 23 meses de des-

censos consecutivos deste 
segmento tan importante 
para a automoción. No pe-
ríodo xaneiro-maio matri-
culáronse por parte da can-
le de particulares un total 
de 140.949 unidades, o que 
representa un descenso do 
9,8%. O mes de maio finali-
zou cunha caída do 12,6% e 
un total de 28.970 unidades 
matriculadas pola canle de 
particulares.

declaracións
Segundo o presiden-

te de Ganvam, Juan An-

tonio Sánchez Torres, que 
representa a 4.600 conce-
sionarios e servizos oficiais 
e 3.000 compravendas, “a 
aplicación da suba do IVE 
que a Unión Europea esixe 
ao noso país a cambio de 
dilatar os prazos de conso-
lidación fiscal sería “o golpe 
de graza” para o sector do 
automóbil, despois de que 
as matriculaciones caesen 
máis dun 50% dende o co-
mezo da crise, volvendo a 
niveis de principios dos no-
venta. Así, unha suba de 
dous ou tres puntos no IVE 
encarecería o prezo dos co-
ches entre 450 e 650 euros 
de media, aínda que máis 
grave sería o seu efecto psi-
colóxico certamente disua-
sorio sobre o consumidor, 
nun momento de falta de fi-
nanciamento, recortes e su-
bas impositivas”.

O mercado de turismos 
segue sen arrincar
A suba do IVE sería un serio retroceso
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Motos e  
ciclomotores 
tamén caen 

Os mercados de motos e 
de ciclomotores volveron 
a caer no mes de maio, 
cun rexistro o primeiro 
do 17,1 % menos e o se-
gundo cun 23,5 % por de-
baixo do mesmo mes de 
2011, segundo os datos 
facilitados pola Asocia-
ción Nacional de Empre-
sas do Sector das Dúas 
Rodas (Anesdor).

En maio pasado ma-
triculáronse 10.272 mo-
tocicletas, número que 
xerou un volume acumu-
lado nos cinco primeiros 
meses do ano de 38.567 
unidades, un 20,6 % me-
nos que no mesmo perio-
do de 2011.

Por tipo de uso, os 
modelos de estrada fo-
ron os que máis sufriron 
e caen en maio un 29 %, 
en tanto que os scooters 
descenderon un 17 % e 
os de campo un 12 %.

Este mes, os segmen-
tos de alta cilindrada 
(+750 cc) caeron por en-
cima do 30 %, mentres as 
motocicletas lixeiras (ata 
125 cc) baixan un 15 % e 
algo menos que as cilin-
dradas medias (18 %).

O mercado do ci-
clomotor matriculou en 
maio 1.466 unidades, ci-
fra que leva o acumulado 
anual a 6.669 unidades, 
que supoñen un descen-
so do 21,6 %, sendo o seg-
mento scooter o que con-
centra o 84 % das vendas.

No mercado de cua-
driciclos (QUAD + ATV + 
UTV) matriculáronse 199 
unidades en maio, un 9,1 
% menos que o mesmo 
mes do ano anterior.

No acumulado anual, 
estes vehículos rexistra-
ron 778 matriculacións, o 
que supón un 30,1 % me-
nos que en 2011.

• SPRINT 184.indd   4 18/06/12   22:56



5 << Sprint Motor

Editorial

editor:
Arrincamos, S.L.

director:
Xurxo Sobrino Morán

redactores  
e colaboradores:
Miguel cumbraos, ramón novo, 
Iván Marante, Sevi Martínez, césar 
raña, edu Lavandeira,  Félix doce, 
Fernando cuadrado, Xabier Vilariño, 
ray Mosquera, Sonia Pena, rodrigo 
Medina, Xosé Arufe, Luis Penido, Luís 
rivero de Aguilar e emilio Blanco.

deseño e maquetación:
www.juancvarela.com
info@juancvarela.com

SPriNt motor:

Rúa do Choupelo • nº 21
Tfno. e Fax 981 801 458
redaccion@sprintmotor.com
www.sprintmotor.com

imPrime:  Gráficas Garabal
depósito legal:  c–138/97

Apurar os semáforos 
en ámbar case é un de-
porte de masas. É máis, 
algúns mesmo son parti-
darios de pasalos co disco 
en vermello. Dende pe-
quenos aprendemos que 
o disco vermello é para 
que non pasemos. Xa nos 
avisan que pode ter ma-
las consecuencias, un ac-
cidente, lesións... inclu-
so a morte. Precozmente 
rexistramos no noso ce-
rebro que a cor verme-
lla indica perigo, e visibi-
lizamos nada máis vela 
unha calaveira. A ámbar 
ou amarelo avísanos de 
que teñamos precaución, 
ou sexa, que vaiamos de-
téndonos... que sexamos 
sensatos e non a xogue-
mos. E por fin a verde 
que, ademais de ser unha 
cor ecolóxica, nas normas 
de circulación indican vía 
libre, podemos iniciar a 
marcha... libres de calque-
ra risco. Adiante!

Tres bonitas cores é 
unha normativa do máis 
simple, así e todo tanto 
os condutores coma os 
peóns incumpren siste-
maticamente este código 
de boa conduta e mellor 
seguridade viaria. Onde 
nos leva isto... pois como 
cos cativos, a imposición 
dun castigo. E niso empe-
zan a pensar as autorida-

des. No pau. Se é que so-
mos coma nenos!

Pois sen máis no con-
cello de Santiago de 
Compostela, moitos dos 
seus cidadáns son da-
dos a aproveitar ata o úl-
timo instante a apertura 
dos semáforos e rematan 
cruzándoos ilegalmen-
te. Dende hai uns meses 
no cruzamento dos Con-
cheiros hai unha cámara 
que rexistra todos estes 
incumpridores da nor-
mativa. Se ben ata o mo-
mento estaba en plan de 
proba a partir de agora a 
todos os condutores foto-
grafados pasando co dis-
co en vermello lles remiti-
rán ao seu domicilio unha 
sanción de 200 euros, que 
para os tempos que co-
rren máis de un terá que 
lembrarse do momento 
que incumpriu coa lei.

Nas probas realizadas 
neste semáforo deron un-
has cifras de catrocentos 
infractores mensuais. En 
probas similares na cida-
de da Coruña a media de 
infraccións está en 1.200 
ao mes. Isto demostra 
que a crise tamén chegou 
ao pouco respecto que se 
ten coas cores dos semá-
foros. Un perigo que as 
autoridades políticas es-
tán dispostas a corrixir. E 
como só aprendemos co 

“pau” das multas empeza-
ran a xorder os semáforos 
con cámaras por todos os 
recunchos das urbes ga-
legas. Estaremos máis se-
guros e tamén máis foto-
grafados.

É triste pero é así. 
Unha norma elemental 
do código de circulación 
tanto para peóns coma 
para condutores incum-
prímola sistematicamen-
te. Xustificándonos de 
moitas e vagas maneiras. 
Que senón viña ninguén. 
Fíxeno con seguridade. 
Non me decatei (mentira! 
Que sabía ben que o cola-
ba). E un montón de argu-
mentos parvos que só in-
dican que nos falta moita 
educación e respecto via-
rio.

A partir de agora, con 
cámaras do máis varia-
das e dificilmente detec-
tables, haberá que es-
tar ben pendentes da 
cor amarela isto nos dará 
unha pista do que tere-
mos que facer de inme-
diato. Urxentemente te-
remos que escoller entre 
200 euros (acelerar) ou 
con non ter que botar a 
man ao peto (pisar o pe-
dal do freo). Ou o que é o 
mesmo teremos que es-
coller entre a irresponsa-
bilidade ou a responsabi-
lidade.
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Os pneumáticos Continental baten récords

A andaina comezaba o 12 de maio en Helsinki (Fin-
landia) e remataba o 14 de maio en Skedsmokorset 
(Noruega), o protagonista era un Ford Mondeo ECO-
netic equipado con pneumáticos ContiEcoContact 5 
-achegados por Continental Tyres Noruega- e a suma 
de todos estes factores chegaba baixo a feitura dun 
novo récord europeo: a meirande distancia percorri-
da (2.536.4 quilómetros) cun coche de serie sen parar 
para encher o depósito, consumindo unha media de 
0,279648 litros cada 10 quilómetros e contando cun só 
tanque de combustible diésel de 70,93 litros. 

Cómpre subliñar que os pilotos que levaron a cabo 
esta fazaña - Knot Wilthil e Henrik Borchgrevink- víron-
se favorecidos pola baixa resistencia á rodadura dos 
pneumáticos Continental e pola eficiencia do propul-
sor diésel de 1.6 litros de Ford, sendo as dimensións 
dos ditos pneumáticos de 205/60R16 cunha presión 
de inflado de 2,8 Bares. E por que salientamos o pa-
pel dos pneumáticos na consecución deste feito? Pois 
a importancia dos pneumáticos á hora de acadar este 
récord radica en que os ContiEcoContact 5 foron pen-
sados de xeito especial cunha baixa resistencia á roda-
dura, traducíndose isto nun menor consumo de com-
bustible e nunhas menores emisións de CO2.

O Audi 8 híbrido sae a escena

O terceiro modelo híbrido de Audi, logo do Q5 
hybrid quatro e o A6 hybrid, chega xa aos puntos 
de venda. Falamos do A8 hybrid, o que menos emi-
sións de CO2 emite da familia dos A8 e -segundo 
informa a casa xermana- o híbrido máis eficaz den-
tro do segmento das grandes berlinas de luxo. Pre-
senta unha potencia de 245 cv combinada e un 
consumo medio de 6,3 litros cada 100 quilómetros. 
Amais disto, e xa nun plano máis concreto, achega 
unhas emisións de 147 g/km. Isto pon ao alcance 
dos condutores un motor de seis cilindros co con-
sumo propio de un catro, o que se acada combinan-
do o motor 2.0 TFSI de 211 cv e 350 nm de par máxi-
mo cun motor eléctrico de 54 cv un par máximo de 
210 nm. En total, teríamos unha potencia combina-
da de 245 cv e 480 nm. O A8 hybrid pode circular 
baixo cinco modos: de xeito eléctrico, unicamen-
te con combustión, en modo híbrido, en modo 
de recuperación ou no modo boost ou de acele-
ración intensa. As baterías de ións de litio ofrecen 
1,3 kwh de enerxía, emprazadas na parte traseira 
do vehículo. Sae ao mercado español a un prezo 

de 83.400 euros 
e, en palabras 
de Audi, é unha 
alternativa para 
aqueles clientes 
que ademais de 
prestacións de 
consumo redu-
cido en viaxes 
longas, buscan 
o máximo en 
eficiencia e tec-
noloxía en con-
tornas urbanas.

Movano, a oficina móbil de Opel

Opel vén de darlle unha viraxe a un dos seus vehículos comerciais, trátase do Movano. 
Novidades que atinxen a motor, información de a bordo, carrozarías, redución no consu-
mo... convertendo a este lixeiro nunha verdadeira oficina móbil. 

Indo por partes, a nova gama do Movano inclúe unha morea de posibilidades: fur-
góns (de catro lonxitudes e tres alturas), combis, furgóns de dobre cabina, plataformas, 
chasis e chasis dobre cabina e diversas conversións de fábrica (volquete, caixas abertas, 
caixón con gran volume ou versión bus).

De falarmos de motor, o Movano sufriu varias melloras no seu propulsor 2.3 CDTi de 
100 ou 125 cv, equipado cunha caixa de cambios manual de 6 velocidades, contando 
agora con pneumáticos de baixa resistencia á rodadura, feito que supón unha redución 
tanto no consumo de combustible coma nas emisións de CO2 de todos os modelos.

En canto aos sistemas de información, salientar que o novo Movano trae conexión 
Bluetooth e USB e  mesmo Sistema de Navegación Tom Tom (baseado en tarxetas SD).

A tecnoloxía tamén ten o seu lugar neste Opel, xa que dispón de asentos multiaxus-
tables e columna de direc-
ción axustable en altura, 
tracción dianteira ou pro-
pulsión traseira, portas 
traseiras con apertura de 
180º, porta corredeira la-
teral cun ancho máximo 
de 1.270 mm e unha am-
pla apertura traseira de 
1.580 mm cunha altura 
de 1.820 mm.
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❱❱ a factoría de Ford en Valencia deixou de
fabricar o modelo “Fiesta” este mes, 
do que se produciron máis de cinco 
millóns de unidades dende a inau-
guración da fábrica en 1976. A finais 
de novembro de 2011 a factoría al-
canzou os cinco millóns de unidades 
do “Fiesta” dende a inauguración das 
instalacións.

❱❱ os accidentes de tráfico que implicaron
a camións ou autobuses en europa 
baixaron un 21,5% e as vítimas por 
esa causa un 27,5%, trala entrada en 
vigor da directiva europea que obri-
gou a instalar espellos retrovisores 
suplementarios para reducir os án-
gulos mortos nos vehículos pesados.

❱❱ Facua-consumidores en acción informou
de que o fabricante de automóbiles 
BMW fixo unha chamada a revisión 
por risco de incendio de sete modelos 
de automóbiles da súa marca Mini. 
Trátase dos modelos cooper S (r56), 
cooper S clubman (r55), cooper S 
convertible (r57), cooper S country-
man (r60), JcW (r56), JcW clubman 
(r55) e JcW convertible (r57).

BreVeS
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Saído da factoría que 
Peugeot ten en Vigo, o novo 
301 ten prevista a súa estrea 
mundial no vindeiro Salón 
do Automóbil de París (do 
29 de setembro ao 14 de 
outubro), estamos perante 
unha berlina familiar de tres 
volumes que quere abran-
guer diferentes mercados a 
partir do 1 de novembro de 
2012 (Turquía, Europa Cen-
tral e Oriental, Rusia, Ucraí-
na, Grecia, o Magreb, Orien-

te Medio, os Países do Golfo, 
países africanos e de Améri-
ca Latina).

Pensado para afacerse a 
todo tipo de condicións de 
uso e climatolóxicas, o 301 
ten unhas medidas que se 
converten en referencia den-
tro do seu segmento: 4,44 m 
de longo, 2,65 m de batalla e 
506 dm3 de maleteiro.

E non esquecemos men-
cionar os motores que mo-
verán a este Peugeot, serán 
diésel e gasolina de última 
xeración que, grazas á súa 
avanzada tecnoloxía, aforra-

rán en consumo sen renun-
ciar ao pracer de conducir. 
Así, o 301 contará: cun 1.2 
l VTi de 72 cv con caixa de 
cambios manual ou pilota-
da, un 1.6 l HDi de 92 cv con 
caixa de cambios manual ou 
un 1.6 l VTi de 115 cv con 
caixa de cambios manual ou 
automática.

O equipamento 
do Peugeot 301 
achegará nume-
rosos elemen-
tos, entre os que 
salientamos: cli-
m a t i z a d o r 

electrónico, radio con MP3, 
kit de mans libres Bluetoo-
th e conexión USB, apertura 
remota do maleteiro, axuda 
traseira ao estacionamento, 
ESP, ABS, ata 4 airbags, axu-
da á freada de emer- x e n -
cia e ISOFIX.

Fálase de medios para 
cargar o coche de enerxía 
dende o fogar, pero non se 
fala tanto dos métodos dis-
poñíbeis para acadar que a 
enerxía eléctrica repercu-
ta positivamente no fogar. 
Nissan e Nichicon queren 
poñernos as cousas doa-
das  neste senso, e de aí, 

desta conxunción de facto-
res, xorde Leaf to home, un 
sistema de transferencia 
de enerxía do coche á nosa 
vivenda. O servizo, que vai 
estar dispoñíbel a media-
dos de xuño nos concesio-
narios xaponeses, baséase 
en transferir electricidade 
á rede doméstica dende 

as baterías de alta capaci-
dade do vehículo eléctrico 
Nissan Leaf a través dun-
ha unidade chamada EV 
Power Station desenvolvi-
da por Nichicon. O que se 
precisa é conectar o coche 
ao panel de distribución 
do fogar a través dunha 
chave conectada ao porto 
de carga rápida do Leaf.

A idea destas dúas 
compañías é amosar unha 
vez máis as altas posibi-
lidades de uso e rende-
mento dos vehículos que 
non empregan combus-
tíbeis fósiles. O sistema 
EV Power Station é seme-
llante a un aparello por-
tátil de ar acondicionado. 

Pode funcionar en dife-
rentes modos e ten unha 
función que permite fixar 
a hora de inicio da carga a 
través dunha pantalla tác-
til. A electricidade amo-
réase ou subminístrase de 
xeito automático e aten-
dendo á capacidade eléc-
trica da rede doméstica e 
o seu consumo. O equipo 
permite equilibrar o siste-
ma de achega eléctrica e 
rebaixar a factura de con-
sumo. Cómpre ter en conta 
que as baterías de ións de 
litio poden almacenar até 
24 kwh de electricidade, 
de abondo para atender a 
demanda dun fogar xapo-
nés durante dous días.

Citroën xa abriu as portas 
da súa cidade ecolóxica virtu-
al -Ecocity- foi o pasado 22 de 
maio cando se inauguraba 
a 5ª edición desta proposta 
que durará até o 20 de xullo. 
Informar que a dita cidade 
pode visitarse (por primei-
ra vez) dende smartphones 
no enderezo www.citroen-
postventa.es/ecocity, den-
de onde se poderán vivir 60 
días de troula, premios, infor-
mación e consellos medio-
ambientais, todo coa posibi-
lidade de ser compartido vía 
Twitter.

Asemade, só por rexistrar-
se en Ecocity, as ecocidadás e 
os ecocidadáns formarán par-
te do sorteo de 3 fins de se-
mana rurais para dúas per-
soas, colaborando amais na 

doazón dun cento de xogue-
tes á Fundación Götze (fun-
daciongotze.org): por cada 
50 rexistros, Citroën doará un 
Scalextrix.

Os que se dispoñan a en-
trar en Ecocity poderán per-
correr quilómetros -iso si, vir-
tuais- no eléctrico da marca 
francesa (o Citroën C-Zero), e 
os 100 participantes que máis 
quilómetros sumen serán ga-
lardoados cunha camisola de 
algodón orgánico certifica-
do, personalizada cun dese-
ño elixido entre tod@s.

Outro dos puntos a sa-
lientar nesta “ecocidade” son 
os cheques agasallo de 50€  
encamiñados a propietarios 
de vehículos Citroën cos que 
lle descontarán o dito impor-
te nalgunhas das operacións 

de taller no seu Servizo Ofi-
cial, para isto terán que amo-
rear puntos en varias sec-
cións.

Por último, dicir que nes-
ta 5ª edición de Ecocity habe-
rá espazo para que as usua-
rias e os usuarios de Twitter 
acheguen consellos de cara 
a unhas vacacións ecolóxi-
cas no chamado “Verán Zero”, 

un concurso no que se po-
derá gañar un reloxo dese-
ñado por Citroën. Para par-
ticipar abonda con deixar 
nesta rede social, ou en Eco-
city, unha mensaxe con tres 
ideas de cara a un verán eco-
lóxico (cómpre incluír o has-
htag  #ecocitycitroen, e o 
contrasinal de Ecolega/ciu-
dadano).

Ecocity, o espazo ecolóxico de tod@s

Peugeot 301, 
feito en Vigo
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Nissan facilita a 
volta da enerxía 

do coche ao fogar
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Un novo acabado xa 
está dispoñible para os 
amantes do Beetle de Vo-
lkswagen, chega a versión 
Beetlemanía combinada 
cos motores gasolina 1.2 
TSI e diésel 1.6 TDI, ámbolos 
dous de 105 cv de potencia.

A nova face do Beetle 
achega comodidade, fun-
cionalidade, deseño e todo 
a un prezo adquirible. Ase-
made, cómpre subliñar que 
o equipamento desta nova 

versión Beetlemanía conta 
cunha chea de elementos, 
salientamos algúns: lamias 
de aliaxe “Mikca” de 16 pol-
gadas, faros antinéboa tra-
seiros e dianteiros con luz 
estática de xiro, retrovisores 
exteriores con axuste elec-
trónico e térmico por sepa-
rado, volante de tres radios 
en coiro con insercións pin-
tadas en negro, panca de 
cambio e freo de man ta-
mén en coiro, etc.

Por se isto non abon-
dase, Volkswagen enga-
diu elementos funcionais a 
esta nova versión do Beetle, 
como son: o peche centrali-
zado con control remoto, o 
Climatic, o control de velo-
cidade “Tempomat”, a com-

putadora de a bordo ou a 
Radio-CD RCD310 con fun-
ción de reprodución MP3.

Os prezos do novo 
Beetlemanía van dende os 
19.070 € do modelo 1.2 TSI 
de 105 cv até os 20.750 € do 
1.6 TDI de 105 cv.

Volkswagen Vehículos 
Comerciais vén de anunciar 
a mellora das condicións do 
seu servizo CarePort Mobi-
lidade, programa que ache-
ga aos seus clientes unha 
ampla cobertura en canto 
a mobilidade, seguridade e 
servizo de posvenda. 

O CarePort Mobilidade 
abrangue máis puntos que a 
propia mobilidade, como: o 
financiamento do vehículo, 
a protección no caso de acci-
dente, os servizos de garan-
tía e mantemento e a propia 
garantía de mobilidade. 

Poñamos por caso, se un 
cliente da marca se atopa co 
seu vehículo parado (ben 

por avaría ou accidente), Ca-
rePort garántelle a chega-
da ao destino ou orixe da 
súa mercadoría, o traslado 
do vehículo até o taller máis 
achegado da Rede Oficial 
de Volkswagen Vehículos 
Comerciais e a disposición 
dun vehículo substitutivo 
comercial, de ser preciso. 
O período deste programa 
abrangue tres anos -incluí-
do no prezo do vehículo- e 
algúns dos Servizos Oficiais 
achegan de balde o Care-
Port Mobilidade Plus, que 
se traduce nun vehículo co-
mercial de substitución até 
o fin da reparación do vehí-
culo.

No entanto, Volkswagen 
agasallará a aqueles que rea-
licen o mantemento do seu 
vehículo nun Servizo Oficial 
da marca cunha ampliación 
dun ano do Servizo de Mo-

bilidade que lle garantirá 
asistencia 24 horas do día os 
365 días do ano, transporte 
de mercadorías ou un vehí-
culo de substitución no caso 
de avaría.

A tecnoloxía segue abrín-
dose camiño en todos os ei-
dos e o do motor non ía ser 
menos... Renault toma nota 
disto e vén de achegar (den-
de este mes de xuño) a nova 
serie limitada Techno Tab, 
dispoñible só en cor negra 
brillante metalizada. Esta-
mos a falar do último 
en tecnoloxía 
útil, un equi-
pamen-
t o 

ben amplo que insire un Ta-
blet Samsung Galaxy Tab 2 
en diversos modelos da mar-
ca e a un prezo asumible, se-
gundo apunta Renault. 

Os vehículos que Renault 
elixiu para aplicar esta tecno-
loxía son o Clio T e c h n o 

Tab 5 p. 1.2 16 v 75 cv -dispo-
ñible por 10.400 €- que ache-
ga de serie: climatizador au-
tomático, Radio CD MP3 con 
Bluetooth, ESP, ASR e CSV, la-
mias de aluminio “Del Arte” 
ou faros antinéboa, e o Ta-
blet Samsung Galaxy Tab 2  
7.1 Wifi, claro .

A gama Mégane Tech-
no Tab 1.6 16 v 110 cv -está 
dispoñible (berlina ou cupé) 
por 12.900 €- e conta con: cli-
matizador automático bi-zo-
na, prendido automático de 
luces, sensor de chuvia, la-
mias de aliaxe “Design” de 16 
polgadas, radio CD MP3 con 
Bluetooth e o Tablet Sam-
sung Galaxy Tab 2  10,1 Wifi. 

A gama Scénic dCi 95cv 
(Scénic) e dCi Stop&Start 
110 cv (Grand Scénic) -por 
15.300 € e 18.100 €- en-
gade o pack Look (faros 
LED+proteccións laterais 
cor carrozaría) ao equipa-
mento do Mégane. 

Subliñar que o Laguna 
dCi 110cv eco2 da serie Te-
chno Tab, amplía o equipa-
mento (alto de gama) por 
19.500 €, e consta de: na-
vegador Carminat TomTom 
Live, climatización automá-
tica bi-zona, lamias de aliaxe 
17” Tenerife, radar de ache-
gamento traseiro, o Tablet 
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 
Wifi, etc.

Volkswagen segue adiante 
coa Beetlemanía

Techno Tab, tecnoloxía Renault para tod@s

CarePort Mobilidade, Volkswagen ao rescate!
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Chega un novo Golf GTI, 
é o Cabrio máis potente da 
marca. Con 210 cv é quen 
de pasar de 0 a 100 km/h 
en 7,3 segundos, acadando 
unha velocidade máxima de 
237 km/h, consumindo 7,6 
litros aos 100 km e cunhas 
emisións de 177 g/CO2... O 
novo Golf vén cunha caixa 
de cambios DSG de 6 veloci-
dades e descapota en menos 

de 10 segundos, feito que 
contribúe a que sexa quen 
de chegar a esa velocidade.  

Do seu exterior salienta-
mos a grella niño de abella, 
o parachoques dianteiro, os 
perfiles en cor vermella e as 
estribeiras específicas GTI, 
as luces traseiras e diúrnas 
Led, os escapes cromados, 
o novo difusor ou as lamias 
Denver de 17 polgadas, ele-

mentos estes que reafirman 
porqué estamos perante un 
GTI. Xa no interior do Golf 
Cabrio, chaman a atención 
os asentos deportivos tapi-
zados en tea “Nico”, os pe-
dais e a panca de cambio de 
marchas con feitura técnica, 
alén de diversas aplicacións 
cromadas. 

O equipamento do 
novo Golf GTI Cabrio é 

máis que abondo: clima-
tizador automático, radio 
RCD 510 con conexión USB 
e reprodutor de MP3, vo-
lante multifunción acaba-
do en coiro con levas para 
DSG... 

Os prezos do Volkswa-
gen Golf GTI Cabrio van 
dende os 35.270 € do  2.0 
TSI 210 cv até os 37.120 € 
do  2.0 TSI 210 cv DSG..
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O Golf GTI Cabrio máis veloz da historia
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Seat aumenta o abano de 
posibilidades en canto a equi-
pamento en varios dos seus 
modelos, os agasallados son o 
Mii, o León e o Alhambra.

O novo Mii achegará: me-
moria de posición para o sis-
tema Easy Entry, asento do 
condutor regulable en altu-
ra e asento traseiro encarta-
ble (280 euros). Introducirase 
-de serie- o Asistente de Frea-
da en Pendente e a pintu-
ra cor branca (180 euros). De 
querermos un aumento de 
elementos no Paquete Con-
fort, como faros antinéboa, 
espellos retrovisores eléctri-
cos e con calefacción, control 
de cruceiro, computador de 
a bordo e sensor de parking 

traseiro habería que pagar 
600 euros. 

O novo Seat León Style 
Copa engade faros Bi-xenon 
e pilotos traseiros con Led sen 
aumento de prezo. Os acaba-
dos FR e Cupra R suman os 
faros Bi-xenon, tamén sen in-
cremento de prezo. Cómpre 
informar que se eliminan os 
motores 1.8 TSI de 160 cv (ma-
nual e DSG), o 2.0 TSI de 210 
cv manual e o 2.0 TDI de 170 
cv DSG e a versión Style Copa 
asociada ao propulsor 1.6 TDI 
CR de 105 cv E-Ecomotive. Pola 
contra, introdúcese -como op-
cional- o sensor de parking 
dianteiro e traseiro (opcional 
para o Style Copa, FR e Cupra 
R) por 294,94 euros; 260 euros 

e 270,59 euros. Por último dicir 
que desaparece o Paquete Te-
chnology Plus e o opcional da 
tapizaría Alcántara.

Para o Seat Alhambra ta-
mén hai cambios: o detector 
de cansazo luminoso e acús-
tico, os repousacabezas dian-
teiros “X” en asentos ‘Confort’ 
(para a versión Style) e as lu-

ces interiores no maleteiro. 
Como opcionais: consola de 
almacenaxe no teito para Re-
ference e Style (por 133 € e 
138,42 €); o teito panorámico 
eléctrico + lamias de 18” ‘Aki-
ra’ para o Style (por 900 €).

Sinalar que a gama Seat 
Ibiza, Altea e Exeo fican sen 
cambios no seu equipamento.

Será a finais deste ano 
cando Opel lance ao mer-
cado un novo SUV (Vehícu-
lo Deportivo Utilitario)  -o 

Mokka- vehículo perten-
cente ao subsegmento de 
compactos SUV B, un eido 
que dá acubillo a cinco 

ocupantes nunha posición 
elevada garantíndolle á 
viaxe un aquel de aventura.

Emporiso, esta nova ten 
como fin desvelar os pre-
zos deste modelo, dispo-
ñible en España dende os 
17.690 euros, o Mokka Ex-
pression 1.6 4x2 115 cv con 
Start/Stop, até os 25.790 
euros do Mokka Excellen-
ce 1.7 4x4 130 cv con Start/
Stop.

Cómpre dicir que o 
Mokka será o primei-
ro modelo alemán en pi-
sar o novo subsegmento 
de compactos SUV B e fa-
rao con tracción dianteira 
(FWD) ou tracción integral.

Asemade, informamos 
que a potencia deste vehí-
culo é achegada por tres efi-
cientes motores: un gaso-
lina de motor atmosférico 
de 1.6 l e 115 cv, un 1.4 l tur-
bo de 140 cv e un diésel 1.7 
l CDTI con 130 cv, subliñar 
que todas as caixas de cam-
bios traerán asociadas a tec-
noloxía Start/Stop, que con-
tribúe a aforrar combustible.

Engadir que o Opel 
Mokka terá no seu haber a 
segunda xeración do siste-
ma de transporte de bicis 
FlexFix, exclusivo de Opel, 
que permite transportar até 
tres bicicletas de xeito ben 
cómodo.

O pasado marzo presen-
tábase no Salón do Automó-
bil de Xenebra o novo cee’d 
5 portas, o primeiro Kia des-
eñado e producido en Euro-
pa. Esta segunda xeración 
do cee’d, máis longo e baixo 
que o seu predecesor, é moi 
deportiva e chegará cunha 
ampla gama de motores na 
versión gasolina 
haberá un 
1 . 4 

CVVT e un 1.6 GDI de 100 
e 135 cv; e na vertente dié-
sel, un 1.4 WGT de 90 cv e un 
1.6 VGT de 128 cv. Engadir 
que todos os propulsores 
se achegan con diferentes 
transmisións de 6 velocida-
des manuais ou automáti-
cas (segundo o modelo) e 
coa tecno- loxía de 

a f o -

rro de carburante e redu-
ción de emisións desenvol-
vida por EcoDynamics™. A 
dita tecnoloxía, asociada aos 
modelos con transmisión 
manual, inclúe: ISG (Prendi-
do/Parada), pneumáticos de 
baixa resistencia á rodadura 
e un dispositivo de xestión 
do alternador (AMS). 

De falarmos de segu-
ridade, a marca surcorea-
na coida dos ocupantes do 
novo cee’d axudándose de: 
ESP (Programa Electrónico 
de Estabilidade), ABS (Siste-
ma Antibloqueo de freos), 

BAS (Sistema de Asistencia 
en Freadas de Emerxencia), 
HAC (Control de Asistencia 
en Pendentes), VSM (Xes-
tión da Estabilidade do Ve-
hículo), ESS (Sinal de Parada 
de Emerxencia), estrutura 
da carrozaría fabricada cun-
ha alta porcentaxe (57%) de 
aceiro de ultra-alta resisten-
cia, seis airbags (frontais, la-
terais e de cortina de gran 
lonxitude), etc.

O prezo do novo Kia 
cee’d 5 portas, no mercado 
español dende maio, é de 
13.715 €.
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Os Seat Mii, León e Alhambra 
amplían equipamento

Un Kia europeo: o cee’d 5 portas

O Opel Mokka xa ten prezo
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Wrangler 
Mountain, un 
Jeep único?

Unha das marcas de 
máis sona en canto a 4x4 -fa-
lamos de Jeep- vén de pór 
no mercado unha serie es-
pecial limitada a 60 unidades 
en 2 cores exclusivas (verde 
lima e amarelo Bulldozer) do 
modelo Wrangler Mountain 
de 2 ou catro portas. 

O vehículo en cuestión 
foi pensado para os aman-
tes dos espazos abertos e da 
vida outdoor, conta con ca-
racterísticas abondas como 
para facerse “único”... así, por 
fóra veremos: as lamias de 17 
polgadas, o adhesivo negro 
do centro do capó, a cor gris 
mineral, a palabra ‘Mountain’ 
na banda esquerda do capó, 
o teito duro desmontable 
Freedom-Top en cor negra, as 

estribeiras laterais con trama 
antiesvaramento ou a tapa 
do depósito de combustible 
Mopar, tamén en cor negra.

Do interior deste novo 
Wrangler, salientamos os 
asentos tapizados en tea con 
costuras en gris claro e o logo 
‘Mountain’ bordado no res-
paldo, ou as alfombriñas Mo-
par Slush de goma (cun moti-
vo en  relevo) que reproduce 
a rodeira dos pneumáticos.

En canto ao motor que 
moverán a este todoterreo 
de Jeep será o turbodiésel de 
2.8 CRD de 200 cv con cam-
bio automático, control elec-
trónico interactivo Electronic 
Range Select (ERS), sistema 
de tracción 4x4 conectable 
Command-Trac® NV241 con 
‘shift-on-the fly’ de dúas ve-
locidades e unha relación da 
redutora de  2.72:1.

Os prezos promocionais 
do Jeep Wrangler Mountain 
son de 36.195 € para o 4 por-
tas e 34.023 € para o 2 portas.

Volkswagen anuncia 
unha oferta que abrangue ao 
seu todoterreo Touareg baixo 
unha nova face, a Unlimited, 
cun motor 3.0 TDI V6 de 204 
ou 245 cv e cambio de mar-
chas Tiptronic de 8 velocida-
des. A promoción consiste 
nun equipamento exclusivo: 
máis tecnoloxía, sistemas no-
vos, un equipamento opcio-
nal e todo a un prezo máis 
asumible... segundo apunta a 
marca xermana.

Indo ao miolo, o Touareg 
Unlimited achegará no seu 
equipamento o paquete “Luz 
e Visión”, o mecanismo de Ra-
dio-CD RCD550, tapizaría de 

coiro Cricket, sensor de chu-
via, faros Bi-xenon direccio-
nais, luz de día Led, computa-
dora de a bordo con pantalla 
a cor, conexión Media-In, ba-
rras lonxitudinais prateadas 
do teito, o asistente Park Pi-
lot ou o dispositivo telefó-
nico Volkswagen Universal 
Bluetooth Plus, entre outros 
elementos.

Por se isto non abonda-
se, existe a posibilidade de 
engadirlle máis novidades 
ao equipamento deste Toua-
reg, por exemplo: o mecanis-
mo de freada de emerxen-
cia na cidade (City Emergency 
Brake), Control de Cruceiro 

Adaptativo (ACC), sistema 
de recoñecemento de sinais 
en combinación co Dynamic 
Light Assist e o paquete de 
asistentes á condución ou o 
sistema de detección de fati-
ga, son varios dos elementos 
que conforman a listaxe do 
equipamento opcional.

Os prezos do novo Vo-
lkswagen Touareg Unlimited 
(coa campaña promocio-
nal incluída) van dende os 
55.350 € do Touareg Un-
limited 3.0 TDI V6 BMT de 
204 cv até os  61.630 € do 
Touareg Unlimited 3.0 TDI 
V6 BMT de 245 cv Terrain 
Tech.
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A oferta Touareg 
“sen límites”

PREZOS VOYAGER

MODELO COMBUSTIBLE CAMBIO CO2 g/Km
POTENCIA 

cv
 P.V.P. 

 P.V.P. 
PROMO 

PROMO FAMILIAS 
NUMEROSAS

Voyager 2.8 CRD 163 cv SILVER Diésel AUTOMÁTICO 207 163  40.390 €  37.801 €  34.750 € 
Voyager 2.8 CRD 163 cv GOLD Diésel AUTOMÁTICO 207 163  44.630 €  41.765 €  38.400 € 

Voyager 2.8 CRD 163 cv GOLD PLUS Diésel AUTOMÁTICO 207 163  46.400 €  43.421 €  39.925 € 
Voyager 2.8 CRD 163 cv PLATINUM Diésel AUTOMÁTICO 207 163  50.490 €  47.246 €  43.440 € 
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O exitoso Kia Sorento 
recibirá unha morea de me-
lloras significativas co lan-
zamento da nova xeración 
deste SUV. O modelo sairá 
á venda ao longo deste ano 
en distintos mercados mun-
diais. Os cambios inclúen 
unha revisión profunda nos 
seus propulsores, para me-
llorar a economía de com-
bustible e unhas emisións 
máis baixas. A seguridade 
e a comodidade tamén se 
ven melloradas con respec-
to ao seu antecesor.

Dende a súa introdu-
ción no ano 2009, a se-
gunda xeración do Kia 
Sorento conseguiu un-
has vendas de máis de 
620.000 unidades a nivel 
mundial. Este modelo fa-
brícase nas plantas que 
Kia ten en Corea e nos 
EUA.

As expectativas do fa-
bricante surcoreano con 
este lanzamento e manter 
o volume de vendas do 
Kia Sorento, e incluso in-
crementalas.

Opel acaba de ampliar 
a súa gama de modelos 
Astra cun novo sedán de-
portivo e estilizado. Incor-
porando as típicas virtu-
des deste Astra, incluídas 
as tecnoloxías avanzadas 
e a súa gran calidade am-
pliamente recoñecida, este 
tres volumes é unha alter-

nativa máis asequible para 
os clientes que habitual-
mente optan por este tipo 
de coches no segmento 
medio. Con este novo se-
dán de catro portas, o dous 
volumes de cinco portas, o 
familiar Sports Tourer e o 
deportivo GTC, a gama do 
Astra está completa.

O Beetle, customizado 
coa mellor arte urbana para 
o Swab 2012, triunfa polas 
rúas de Barcelona baixo a 
mirada das cámaras.

Seis Beetle decorados 
por seis artistas urbanos pa-
seáronse poa cidade duran-
te catro días con motivo da 
feira de arte con-
t e m p o r á n e a 
Swab 2012.

 Do estudo á rúa, estes 
seis Beetle puideron lucir os 
“traxes” máis urbanos dese-
ñados por seis nomes des-
tacados na arte contempo-
ránea actual, contribuíndo 
de forma activa ao éxito do 
certame.

Aubevoye, venres 1 de 
xuño de 2012, 16h. Dous Re-
nault ZOE saen á pista no anel 
de velocidade oval do Centro 
Técnico de Aubevoye, en Nor-
mandía. Preparados para tur-
narse ao volante están pre-
parados quince condutores, 
que alternarán condución e 
recargas. Vinte e catro horas 
despois, os dous ZOE cruzan 
a liña de meta con 1.618 e 
1.506 km no contaquilóme-
tros, respectivamente. Ambas 
unidades cumpriron o seu 
compromiso grazas ao seu 
extraordinario nivel de pres-
tacións e de resistencia.

Para conseguir este logro, 
ZOE viuse beneficiado dun-

ha tecnoloxía de vangarda: 
o cargador “Camaleón”, que 
permitiu que ZOE recargase 
en calquera tipo de toma e 
con calquera amperaxe. Des-
ta forma, ZOE púdose recar-
gar de forma rápida (43 kW), 
o que supuxo recuperar un 
80% de capacidade da ba-
tería en menos de 30 minu-
tos. ZOE conseguiu bater o 
récord tamén grazas ao seu 
nivel de autonomía NEDC, 
que alcanza os 210 km, a me-
llor da súa categoría. En total, 
ZOE finalizou a proba reali-
zando 18 recargas rápidas ao 
longo das 24 horas (en con-
dicións reais a autonomía os-
cila entre 100 e 150 km).

Astra sedán
Arte urbana e o Beetle

Historia dun récord

www.trameve.es
central@trameve.es

O Kia Sorento ponse ao día
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■ Fer SArASkeTA | TexTo

■ VISTA dA WeB de IMAXerALI | FoTos

Quen queira información 
en galego sobre unha cues-
tión específica, na Rede, ten 
cada vez máis posibilidades 
de conseguila. É a quenda de 
falar de Imaxerali (imaxerali.
com), un espazo de apoio para 
que a nosa comunicación me-
dre, agora que as posibilida-
des de facelo pola vía tradicio-
nal (en papel e nos quioscos) 
xa non son as mesmas cás de 
antes. A páxina, toda ela na 
nosa lingua, xira arredor dos 
temas aos que apunta o seu 
nome: é un percorrido fun-
damentalmente visual polas 
principais competicións de rali 
galegas e estatais.

O servizo, unha fonte de 
material gráfico (imaxes, ví-
deos) e información especial-
mente relevante para todos 
os seareiros deste deporte (ca-
lendario, novas sobre o eido 
do motor e as competicións) 
vén da man dun veciño do 
concello de Teo, Miguel Fer-
nández Ares, fotógrafo espe-
cializado no mundo dos ralis e 

cunha máis que longa traxec-
toria creativa e profesional cu-
brindo os principais circuítos 
de España, Portugal e boa par-
te de Europa (ralis de monta-
ña, autocross e outro tipo de 
exhibicións).

Na web da que estamos 
a falar non só se vai amosar 
o seu traballo gráfico, senón 
que tamén convida aos res-
tantes seareiros (do motor e 
da fotografía) a que expoñan 
ante o mundo as súas respec-
tivas achegas. En boa manei-
ra, concíbese como un froito 
do seu tempo: funciona a xei-
to de rede social ou punto de 
encontro para dar acubillo a 
quen teña interese, na nosa 
terra, arredor desta cuestión. 
Así nolo explica Miguel: “A web 
conta cun apartado específi-
co de proxección e apoio ás no-
vas xeracións de fotógrafos do 
mundo do rali, onde poderán 
compartir as súas imaxes con 
escudarías, equipos e pilotos 
profesionais”.

Marcial Castro direc-
tor-xerente de Gonzacar, 
concesionario oficial de 
Ford na provincia da Co-
ruña, recibiu este mes de 
mans do presidente de 
Ford España, José Manuel 
Machado, o premio á exce-
lencia na atención ao clien-
te Chairman’s Award, na súa 
edición 2011. Este é o sex-
to Chairman’s Award’s que 

consigue o concesionario 
Gonzacar.

Instituído por Ford a ni-
vel europeo, o Chairman’s 
Award é o máis importan-
te galardón que a marca do 
óvalo concede anualmente 
á súa rede de concesiona-
rios oficiais. Unha importan-
te distinción que ten como 
obxectivo remarcar o intere-
se e o compromiso de toda 

a rede por ofrecer un servizo 
de calidade, así como para 
premiar os seus esfuerzos na 
obtención da maior satisfac-
ción dos clientes e a súa fide-
lización.

O proceso de selección 
basease na opinión dos pro-
pios clientes de Ford, quen, 
a través das respostas e opi-
nións verquidas nos cues-
tionarios de satisfacción da 

marca, actúan como único 
xurado e deciden que con-
cesionarios ofrecen o me-
llor servizo e, polo tanto, ca-
les deben ser acreedores do 
Chairman’s Award. O que fixo 
destacar a Gonzacar sobre o 
resto de concesións foi o seu 
exquisito trato cos clientes, 
que os levou a conseguir as 
máximas puntuacións neste 
índice.

Gonzacar recibe o seu sexto Chairman´s Award

Bota a andar 
Imaxerali

13Compostela << Sprint Motor

O concesionario ofi-
cial Citroën en Santiago de 
Compostela, Noyamóvil, 
presentou a nova familia 
DS5 e o todocamiño (SUV) 
C4 Aircross. Un acto que 
avala o gran momento que 
vive a marca francesa cunha 
ampla gama e con modelos 
para todos os usuarios.

Ante un numeroso pú-
blico e coa actuación do 
humorista da TVG Carlos 
Jiménez, os representan-
tes de Noyamóvil, Jesús 
Chenel (pai e fillo), presen-
taron en sociedade as súas 
últimas novidades. Cabe 
destacar a presenza este-

lar do DS5 Híbrido, que 
ten un motor de gasóleo 
apoiado por outro eléctri-
co, un modelo que incor-
pora os últimos avances 
tecnolóxicos e onde a mar-
ca se aplicou a fondo tanto 
en acabados como nun ni-
vel de materiais dun xenui-
no coche Premium.

Chamou a atención en-
tre todos os asistentes o 
deseño do DS5 cualificado 
como especialmente bo-
nito. Isto confirma o acer-
to dos lectores de Sprint 
Motor escollendo este ano 
o DS5 como Coche Sprint 
Motor 2012.

Noyamóvil presentou as 
últimas novidades de Citroën
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Este ano o título de Co-
che Sprint Motor 2012 foi 
para o Citroën DS5. Quedou 
confirmado con este ga-
lardón que a idea da mar-
ca francesa de facer unha 
gama diferenciada foi todo 
un éxito.

O Opel Zafira Tourer 
levou o galardón de Mo-
novolume Sprint Motor 
2012.

Un vehículo que goza 
dunha tremenda capaci-
dade en relación coas súas 
dimensións exteriores, 
ademais de reforzar a súa 
potente imaxe de marca, 
algo que os lectores tive-
ron moi en conta á hora de 
elixir o vehículo desta cate-
goría.

O Todoterreo Sprint 
Motor 2012 foi para Audi 
unha marca que tamén 
acertou coa liña dos seus 
off-road. O Audi Q3 é un to-
doterreo que continúa coas 
liñas trazadas neste seg-
mento polo fabricante dos 
catro aros e da utilización 
dun grande abano de no-
vas tecnoloxías.

X Gala Premios Sprint Motor

Jesús chenel, representante de Noyamóvil, recolleu o premio coche Sprint motor 2012 de 
mans de alfonso cabaleiro, secretario xeral de medios da Xunta de Galicia

o piloto iván ares (segundo pola dereita) levou o trofeo Piloto Sprint motor 2012

• SPRINT 184.indd   14 18/06/12   22:57



15Premios << Sprint Motor

O campión Iván Ares foi 
o deportista máis votado 
este ano na categoría de 
Piloto Sprint Motor 2012. 
O piloto de Cambre que 
comezou na competición 
curtíndose nas probas de 
Autocrós alcanza este re-

coñecemento despois de 
mútiples éxitos en distin-
tas especialidades.

Por último, o Galar-
dón Sprint Motor 2012 foi 
para unha entidade, que é a 
Asociación Stop Accidentes. 
Quixemos con este detalle 
apoiar o labor infatigable por 
facer das nosas estradas sitios 
máis racionais para que a se-
guridade viaria sexa mellor 
cada día.   

X Gala Premios Sprint Motor

ramón Posse, 
unha edición máis, 
foi o responsable 

de coordinar a en-
trega dos trofeos

Jeanne Picard, 
represen-
tante da 

asociación Stop 
accidentes, 

que recolleu o 
Galardón Sprint 

motor 2012, 
pronunciou 
un emotivo 

discurso

os presentadores da televisión de Galicia maría Solar e Sevi martínez 
foron os encargados de dirixir o evento
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Novo Honda Civic
Viva o espírito xuvenil!

Xa vai pola novena xeración e mantense máis novo ca nunca. 
Naceu en 1972 e dende aquel ano xa se venderon máis de 20 
millóns de Honda Civic en todo o mundo. Agora chega a nova 

versión moi ao gusto europeo. Con nova plataforma e nova 
carrozaría, cunha estética deportiva e moderna. 

■ LUíS rIVerO de AGUILAr | TexTo

■ MArIeLI Fernández zAncA | FoTos
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17Sprint Motor

Unhas liñas curvas que o 
fan moi agradable á vista e 
con innovadoras tecnoloxías. 
Gústanos bastante máis que 
o modelo anterior e vén cun 
equipamiento moi comple-
to que fai que a condución 
polas estradas galegas sexa 
máis segura, máis eficaz e 
máis económica. Este ten 
que ser o ano do Honda Ci-
vic no noso país e, malia a 
crise que atenaza ao sector 
da automoción, augurámos-
lle unhas altas cifras de ven-
das. Sobre todo despois de 

observar como chamaba a 
atención o Civic polas estra-
das e rúas por onde transco-
rreu a nosa proba. Fixo xirar 
máis dunha cabeza, as súas 
liñas reclaman a atención 
dos viandantes.

A unidade probada foi o 
modelo 2.2 i-DTEC Sport, cun 
motor diésel de 150 cabalos, 
cedido por GALCAR, conce-
sionario da marca en Santia-
go de Compostela e A Coru-
ña.

O novo Honda Civic é un 
coche fácil de conducir e moi 

alegre. Exteriormente pre-
senta unha estética depor-
tiva cunhas liñas curvas moi 
agradables e cunha imaxe la-
teral impactante que lle dá 
un aspecto de vehículo ro-
busto. Pódese dicir que ten 
moita personalidade e bas-
tante carácter. Gustounos es-
pecialmente a parte traseira, 
co típico alerón que parte o 
cristal traseiro do portón en 
dous (o que fai que mello-
re bastante a visibilidade) e 
cuns pilotos espectaculares, 
bastante elevados, que ocu-

pan parte dos laterales tra-
seiros e tamén do portón. A 
aerodinámica do CIVIC im-
presiona e fai que a como-
didade dos pasaxeiros vaia 
moi unida á estética do dese-
ño. Os novos faros antinéboa 
agora son redondos e van 
xusto debaixo de dúas tiras 
de LED horizontais que me-
lloran a seguridade durante 
o día. Na parte traseira do tei-
to vai instalada unha vistosa 
antena en forma de aleta de 
tiburón, que o fai inconfun-
dible na distancia.
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❱❱ Interior e dinámica
O interior é totalmen-

te novo. Chama a aten-
ción o salpicadeiro, cun-
ha pantalla moi grande 
arriba e tres esferas máis 
abaixo, onde podemos 
ver claramente a infor-
mación sobre a veloci-
dade, as revolucións do 
motor e o consumo de 
combustible. Ao seu lado 
dereito está a pantalla 
multi-información inte-
lixente i-MID que ofrece 
toda a información com-
plementaria necesaria, 
como a hora, a selección 
de audio e a quilome-
traxe. Ata serve de panta-
lla da cámara traseira que 
leva nas versións Executi-
ve e Sport.

Os materiais usados 
son de boa calidade e 
dende o posto de con-
dución tense a sensa-
ción de dominar en todo 
momento o vehículo, 
con moi boa visibilidade 
cara a adiante e os late-
rais, con toda a informa-
ción sobre os consumos, 
velocidade e aproveita-
mento máximo da caixa 
de cambios, controlando 
aos que veñen por detrás 
e cun confort de marcha 
impresionante nun habi-
táculo silencioso, xa que 
o motor apenas se nota. 
A dirección eléctrica é 
suave e precisa.

Os asentos dianteiros 
recollen perfectamente o 
corpo, son cómodos e de 
fácil acceso, xa que o án-
gulo de apertura é gran-
de. O motor responde si-
lenciosamente aos nosos 
requerimientos, ten bas-
tante “reprise” e móstra-

se alegre e aforrador. A 
suspensión, agora nova, 
facilítanos unha condu-
ción áxil e cómoda. De-
trás hai espazo para tres 
persoas, con suficiente 
espazo para as pernas e 
apto para viaxeiros de es-
tatura media. Os asentos 
traseiros teñen “multi-
configuración”. Pódense 
plegar de diversos xei-
tos; unha delas consiste 
en levantar as banquetas 
como nas butacas dos ci-
nes, de tal forma que o 
chan queda totalmente 
despexado. O maletei-
ro é o suficientemente 
grande como para levar 
a equipaxe de todos os 
pasaxeiros. As portas tra-
seiras teñen un ángulo 
de apertura o suficiente-
mente amplo como para 
poder cargar obxectos 
longos e voluminosos.

Para axudar á condu-
ción trae de serie o siste-
ma de arrinque en costa, 
o que se fai moi cómodo, 
sobre todo para os tor-
pes. O sistema Star/Stop, 
que apaga o coche can-
do nos detemos ante un 
semáforo acendéndose 
automaticamente ao pi-
sar o embrague para en-
granar a “primeira”, fali-
cita que o consumo de 
combustible sexa máis 
baixo.

Como todos os fabri-
cantes xaponeses, dis-
pón de diversos packs 
que se poden engadir ás 
distintas versións. Cabe 
destacar o Sistema de 
Prevención e Mitigación 
de Impactos CMBS. É un 
sistema que prevén e mi-
tiga os posibles impactos 

que podamos sufrir, mo-
nitorizando constante-
mente cun radar aos ve-
hículos que van diante. 
Se detecta algún vehícu-
lo a unha distancia lími-
te de seguridade, avisará 
cunha alarma. O propio 
sistema, en caso necesa-
rio, pode iniciar a acción 
de freado para reducir a 
velocidade.

Outro enxeñoso dis-
positivo é o Control 
de Crucero Adaptativo 
(ACC), que permite fixar 
a velocidade de crucei-
ro mentres un radar ob-
serva constantemente 
o espazo que hai diante 
do vehículo e controla a 
distancia co vehículo que 
nos precede, axustando 
automaticamente o ace-
lerador ou freando se é 
necesario.

Como estamos en 
tempos de crise e hai 
que aforrar combusti-
ble, o novo Honda Civic 
incorpora o sistema Eco 
Assist, unha tecnoloxía 
innovadora que axuda a 
conducir dun modo máis 
ecolóxico, á vez que afo-
rra combustible. O velo-
címetro cambia de cor 

en función da condución 
e diranos se conducimos 
con eficiencia ou se esta-
mos gastando demasia-
do. Tamén se pode ac-
tivar o modo ECON, (un 
botón verde á esquerda 
do salpicadeiro) que para 
aforrar combustible mo-
difica o comportamento 
do acelerador e tamén 
reduce, ao mesmo tem-
po, a acción do aire acon-
dicionado.

❱❱ Medidas

É máis grande que o 
seu predecesor: 29 mi-
límetos máis longo, 20 
mm máis baixo e 10 mm 
máis ancho. Mide 4,300 
metros de longo, 1,770 
m de ancho e ten unha 
altura en baleiro de 
1,470 metros. O maletei-
ro é dos máis grandes da 

súa categoría, 477 litros. 
Iso si, sen roda de repos-
to, xa que leva un pe-
queno kit reparador de 
pinchazos. Cos asentos 
traseiros plegados a ca-
pacidade aumenta ata 
os 1.210 litros -ata a ven-
tá- e se o cargamos ata 
o teito o volume chega 
ata os 1.378 litros.

18 Sprint Motor

chama a atención 
o salpicadeiro, 
cunha pantalla 

moi grande arriba 
e tres esferas máis 

abaixo

Na parte traseira do 
teito vai instalada unha 
vistosa antena en forma 

de aleta de tiburón

è Deseño
è Motor diésel e 

prestacións
è Equipamiento 

de serie

A destacar
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❱❱ Acabados
O novo Honda Civic 

preséntase con tres aca-
bados: Comfort, Sport 
e Executive. Co equipa-
mento Comfort dispón, 
entre outros, de sistema 
Start/Stop de parada au-
tomática do motor ao 
ralentí, sistema de axu-
da de arrinque en pen-
dente, dirección asistida 
eléctrica, lamias de aliaxe 
de 16”, luces diurnas sis-
tema LEDS, elevalunas 
eléctricos dianteiros e 
traseiros, control de esta-
bilidade e tracción do ve-
hículo, asistente de frea-
da, pantalla multifunción 
en cor, luz indicadora de 

cambio de marchas, cli-
matizador automático, 
volante axustable en al-
tura e profundidade, re-
trovisores exteriores 
térmicos con axuste eléc-
trico, maleteiro de dobre 
fondo, radio CD compati-
ble con MP3, USB, man-
dos de audio no volante, 
antena tipo aleta de ti-
burón, grella de apertu-
ra variable, sistema Eco 
Assist e asentos traseiros 
multiconfigurables.

No acabado Sport hai 
que lle engadir alarma, 
volante e pomo da pa-
lanca de cambios en pel, 
pedais deportivos metá-
licos, control de cruceiro 

con limitador de veloci-
dade, sensor de chuvia, 
sensor de luces, cámara 
de visión traseira función 
parking, faros antinéboa 
e lamias de aliaxe de 17”. 
E xa no acabado superior 
Executive dispoñemos 
ademais de apertura e 
arrinque sen chave, tapi-
cería con acabado en pel, 
climatizador automático 
dual, retrovisor interior 
fotosensible, sensores 
de aparcamento trasei-
ros e dianteiros, axuste 
lumbar eléctrico, asentos 
dianteiros calefactables, 
bluetooth mans libres, 
luces de xenón, teito pa-
norámico, luces de estra-

da automáticas, luz de 
ambiente dianteira azu-
lada e cristais tintados.

❱❱ Motorizacións
Tres motores son os 

dispoñibles no novo 
Honda Civic. Dous de 
gasolina e un diésel. O 
motor 1.4 i-VTEC de ga-
solina ten unha poten-
cia de 100 cabalos e ten 
un consumo moi axusta-
do de 5,4 litros por cada 
100 quilómetros. Grazas 
ás súas baixas emisións 
ten un baixo imposto 
de matriculación. Ace-
lera de 0 a 100 km/h en 
14 segundos e alcanza 
unha velocidade máxi-
ma de 187 km/h.

O 1.8 i-VTEC, tamén 
de gasolina, inclúe unha 
serie de melloras para 
reducir o consumo. Lo-

grouse aforrar en com-
bustible un 10% respec-
to ao anterior e sitúase 
nos 5,8 litros de media 
por cada 100 quilóme-
tros. Desenvolve 142 
cabalos de potencia e 
tarda 9,7 segundos en 
poñerse a 100 km/h.

O propulsor diésel 
2.2 i-DTEC de 150 cv de 
potencia ofrece, ao mes-
mo tempo, unha magní-
fica xestión que redu-
ce as emisións a 110 g/
km, o que fai que estea 
exento de pagar o im-
posto de matriculación. 
Este novo motor logrou 
reducir o consumo nun 
20% respecto do ante-
rior e ten un consumo 

combinado bastante re-
ducido, tan só 4,2 litros 
por cada 100 quilóme-
tros. Acelera de 0 a 100 
km/h en 8,5 segundos 
e alcanza unha veloci-
dade máxima de 217 
km/h.

As tres motoriza-
cións dispoñen dunha 
transmisión manual de 
6 velocidades que es-
tán equipadas cun indi-
cador luminoso, situado 
no cadro de instrumen-
tos, que che indica o 
momento óptimo para 
facer o cambio de mar-
cha co fin de maximizar 
o aforro de combusti-
ble. Se queremos mon-
tar unha caixa automá-

tica só poderemos elixir 
o 1.8 de gasolina cunha 
caixa de cambios de 5 
velocidades.

19Sprint Motor

PREZOS
O novo Honda Civic atópase á venda en 

todos os concesionarios Honda de Galicia cos 
seguintes prezos:

GASOlinA
1.4 i-VTEC COMFORT 16.900 €

1.4 i-VTEC SPORT 18.475 €
1.8 i-VTEC SPORT 20.675 €

1.8 i-VTEC EXECUTIVE 24.775 €
1.8 i-VTEC EXECUTIVE NAVI 26.975 €

1.8 i-VTEC AT SPORT 21.875 €
1.8 i-VTEC AT EXECUTIVE 25.975 €

1.8 i-VTEC AT EXECUTIVE NAVI 28.200 €
DiéSEl

2.2 i-DTEC COMFORT 20.575 €
2.2 i-DTEC SPORT 22.275 €

2.2 i-DTEC EXECUTIVE 26.375 €
2.2 i-DTEC EXECUTIVE NAVI 28.575 €

o maleteiro é dos máis grandes da 
súa categoría, 477 litros
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NUEVO CIVIC. LOS QUE LO CONDUCEN, LO HACEN ÚNICO.

Consumo mixto (l/100 km): 4,2-6,4. Emisiones CO2 (g/km): 110-150.

Más avanzado y completo que nunca.
 Sistema de parada automática del motor al ralentí  

 (Start Stop).

 Motores de alto rendimiento y bajo consumo. 
 Motor diésel con un consumo de solo 4,2 l / 100 km.

 Sistema de ayuda a la conducción ecológica Eco Assist.

 Pantalla multi-información inteligente i-MID de 5”.

 Cámara de visión trasera.

Por 15.900 €

36 cuotas. Entrada: 8.421,50 €.  
Cuota final: 6.760 €. TAE: 8,30%.

por 100 € al mes con 3 años 
de mantenimiento incluido.*

ó

PVP recomendado para Honda Civic 1.4 i-VTEC Comfort en Península y Baleares incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación y aportación del Concesionario: 15.900 €. 
*O si lo prefieres, incluyendo además 3 años de mantenimiento por 16.900 €, financiando con una entrada de 8.421,50 €. 36 cuotas mensuales de 100 € y una cuota final de 6.760 €. Comisión 
de apertura financiada: 254,36 €. Coste a plazos: 18.781,50 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,30%. Si lo deseas, pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo por un Honda nuevo o devolverlo como 
pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes, sujeta a aprobación de la entidad financiera. **5 años de garantía (3 años original + 2 de extensión de 
garantía mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida.

“El Nuevo Civic 
es el modelo que 
me ofrecía más 
prestaciones a un 
mejor precio.”

Testimonios de propietarios reales del nuevo Honda Civic. Entra en www.nuevocivic.com

“Me llamó la 
atención su 
atractivo diseño 
y la personalidad 
que tiene.”

Jaime. Castellón.Chus. Santiago de Compostela.

Galcar.
Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Via de la Cierva, 2-4 (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gandara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARON-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.

a Fundació isidre esteve 
presentou en sociedade 
o novo coxín intelixente, 
unha innovación tecnolóxica 
pioneira a nivel mundial 
que axudará a mellorar a 
calidade de vida das persoas 
afectadas por unha lesión 
medular ou que teñan unha 
mobilidade reducida. a 
principal vantaxe do novo 
avance é que permitirá du-
plicar a cantidade de horas 
que se pode estar sentado 
nunha cadeira sen risco a 
sufrir úlceras por presión.

■ FernAndO cUAdrAdO | TexTo

■ FUndAcIón ISIdre eSTeVe | FoTos

Os afectados por lesións 
medulares están obrigados a 
pasar longas horas sentados 
nunha cadeira de rodas, o que 
adoita xerar a aparición de úlce-
ras por presión e, nos casos máis 
críticos, ata necrosis do tecido. 
Habitualmente, estas patolo-

gías prodúcense nos glúteos e 
obrigan a pasar polo quirófano 
ou, como mal menor, manter a 
zona afectada libre de calquera 
contacto durante longos perio-
dos de tempo. Este tratamento 
conleva o illamento social do 
afectado e unha disminución 
drástica da calidade de vida.

O coñecido piloto Isidre Es-
teve padeceu esta patología 
nas súas propias carnes, du-
rante a súa participación no 
Rali Dakar de 2009 cun vehícu-
lo adaptado. Ao seu regreso e 
como consecuencia das úlceras 
por presión, tivo que someter-
se a dúas intervencións cirúrxi-
cas, debeu estar tumbado boca 
abaixo durante meses e tardou 
máis dun ano en recuperarse 
das lesións.

Dende entón o propio pi-
loto ha liderado o proxecto 
que este mes viu a luz, en co-
laboración con KH-7, o Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cu-
gat (CAR), o Hospital Univesita-

rio Vall d’Hebron, IM Guidosim-
plex e DOGA. O resultado foi o 
novo Coxín Intelixente, que se 
infla e desinfla automaticamen-
te e permite variar as presións 
segundo a zona. Desta forma, 
vaise alternando a presión nas 
diferentes áreas, asegurando a 
correcta irrigación e o bo esta-
do da pel.

A principal vantaxe deste 
revolucionario sistema é que a 
persoa pode incrementar nun 
100% o tempo que está senta-
da, ata un máximo aproximado 
de 16 horas sen necesidade de 
descansar boca abaixo nunha 
cama.

O piloto Isidre Esteve asegu-
ra que o Coxín Intelixente será 
de gran axuda para “normali-
zar ao máximo noso día a día, 
permitindo estar máis de 8 ho-

ras sentados na nosa cadeira de 
rodas, o que nos dará acceso a 
unha total normalización labo-
ral e na nosa vida cotiá”. O de-
portista catalán puxo especial 
énfasis en evitar o illamento do 
afectado e, en especial, as se-
cuelas psicolóxicas que conleva.

O proxecto foi supervisa-
do polo xefe clínico da Unida-
de de Lesionados Medulares 
do Hospital Universitario Vall 
d’Hebron, o doutor Miguel Án-
gel González Vello, quen cualifi-
ca o novo dispositivo como “un 
avance moi importante respec-
to da tecnoloxía que dispoñe-
mos actualmente”, subliñando 
que “a súa utilización evitará as 
lesións, a medicación e, o máis 
importante, o illamento social 
que require o longo tempo de 
repouso”.

O novo dispositivo mellorará a calidade de 
vida das persoas que van en cadeira de rodas

A Fundació Isidre 
Esteve presenta o Coxín 
Intelixente antiúlceras

isidre esteve na presentación do coxín intelixente

20 Sprint Motor >> Innovación
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NUEVO CIVIC. LOS QUE LO CONDUCEN, LO HACEN ÚNICO.

Consumo mixto (l/100 km): 4,2-6,4. Emisiones CO2 (g/km): 110-150.

Más avanzado y completo que nunca.
 Sistema de parada automática del motor al ralentí  

 (Start Stop).

 Motores de alto rendimiento y bajo consumo. 
 Motor diésel con un consumo de solo 4,2 l / 100 km.

 Sistema de ayuda a la conducción ecológica Eco Assist.

 Pantalla multi-información inteligente i-MID de 5”.

 Cámara de visión trasera.

Por 15.900 €

36 cuotas. Entrada: 8.421,50 €.  
Cuota final: 6.760 €. TAE: 8,30%.

por 100 € al mes con 3 años 
de mantenimiento incluido.*

ó

PVP recomendado para Honda Civic 1.4 i-VTEC Comfort en Península y Baleares incluyendo IVA, transporte, impuesto de matriculación y aportación del Concesionario: 15.900 €. 
*O si lo prefieres, incluyendo además 3 años de mantenimiento por 16.900 €, financiando con una entrada de 8.421,50 €. 36 cuotas mensuales de 100 € y una cuota final de 6.760 €. Comisión 
de apertura financiada: 254,36 €. Coste a plazos: 18.781,50 €. TIN: 6,80%. TAE: 8,30%. Si lo deseas, pasados 3 años podrás quedártelo, cambiarlo por un Honda nuevo o devolverlo como 
pago de la última cuota. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. válida este mes, sujeta a aprobación de la entidad financiera. **5 años de garantía (3 años original + 2 de extensión de 
garantía mecánica) según condiciones contractuales a consultar a través de la Red de Concesionarios Oficiales Honda. Pintura metalizada no incluida.

“El Nuevo Civic 
es el modelo que 
me ofrecía más 
prestaciones a un 
mejor precio.”

Testimonios de propietarios reales del nuevo Honda Civic. Entra en www.nuevocivic.com

“Me llamó la 
atención su 
atractivo diseño 
y la personalidad 
que tiene.”

Jaime. Castellón.Chus. Santiago de Compostela.

Galcar.
Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. LA CORUÑA. - Via de la Cierva, 2-4 (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ctra. de La Gandara, 294. Tel. 981 38 99 70*. NARON-FERROL. *Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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■ redAccIón | TexTo

O coche intelixente pode 
poñer en xogo o aquel de in-
telixencia que nos falta a moi-
tos condutores, cousa que é 
de agradecer, e máis nestes 
tempos en que todo apun-
ta a un vindeiro incremen-
to dos límites de velocidade. 
Dáse a circunstancia de que 
o ingrediente extra de inte-
lixencia, que en casos espe-
cialmente deficitarios debera 
ser ben grande, provén unha 
vez máis do eido das novas 
tecnoloxías da información. 
Na vangarda desta investiga-
ción hai mans galegas: as do 
Centro de Investigación en 
Tecnoloxías da Información 
da Universidade de Santiago 
de Compostela (CITIUS).

O centro traballa, xunto 
con nove espazos máis de in-
vestigación e sete empresas 

do sector, no proxecto CENIT 
ADAPTA (Tecnoloxías de Fun-
cións de Protección Lateral, In-
telixentes e Adaptativas). Se-
gundo informa a USC, os días 
pasados foi presentado un re-
conto do acadado con esta 
iniciativa ao longo dos seus 
catro anos de vida na sede 
de Dalphi Metal España, que 
é un dos principais promoto-
res do proxecto. O obxectivo 
do mesmo foi o de mellorar a 
protección das persoas ante 
colisións laterais. Unha das li-
ñas de traballo da iniciativa é 
o desenvolvemento de siste-
mas de detección e clasifica-
ción do contorno do vehícu-
lo. Tamén cómpre salientar a 
inclusión de elementos estru-
turais no automóbil para me-

llorar a xestión de choques 
laterais e a incorporación de 
sistemas de retención para 
ofrecer un maior nivel de pro-
tección aos ocupantes. Todos 
os equipos de protección in-
tegrados, grazas aos sistemas 
de detección baseados en vi-
sión artificial, permiten a súa 
activación uns milisegundos 
antes de que teña lugar o im-
pacto. Nesta liña de traballo, 
na de achegar recursos que 
permitan ter baixo o máxi-
mo control todo o que rodea 
ao noso coche, é onde traba-
llou principalmente o CITIUS, 
poñendo en xogo a súa ex-
periencia xunto coa empresa 
Anafocus. A detección basea-
da en visión artificial é unha 
das súas grandes contribu-

cións, un sistema que inclúe 
visión exterior e que, grazas a 
el, posibilita a localización dos 
obxectos que se achegan ao 
automóbil e extrae datos en 
3D destes elementos, “incluín-
do a velocidade e a posición”, e 
todo en tempo real.

A maiores, a infraestrutu-
ra interior complementaria ex-
trae un coñecemento perfec-
to da situación do vehículo de 
portas para dentro (ocupan-
tes, posición, complexión, etc).  
“O sistema ADAPTA”, engade a 
USC, “foi probado polo consor-
cio en ensaios con manequíns, 
nos que se demostrou a súa efi-
cacia, xa que se constata unha 
redución de máis do 30% nas 
lesións torácicas sufridas polos 
ocupantes do automóbil”. 

Investigadores 
galegos traballan 
nun sistema 
para mellorar a 
protección en 
choques laterais
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22 Sprint Motor >> Alpine

No ano 1961 o fabricante 
francés alpine decidíase a 
amosar a súa nova crea-
ción -o alpine a110 (ou 
Berlinette)- un automóbil 
deportivo que sería pre-
sentado perante o público 
no Salón de París de 1962. 
arestora, logo de 50 anos, 
a casa francesa quere 
festexar o seu cincuenta 
aniversario e vén de crear 
un vehículo que recolle o 
máis salientable da “berli-
neta” clásica engadíndolle 
o poder dun auténtico mo-
delo de competición. dende 
Sprint Motor, analizare-
mos polo miúdo todos os 
detalles que atinxen a este 
novo alpine a110-50.

■ FernAndO cUAdrAdO | TexTo

■ renAULT PreSS | FoTos

O nacemento 
da Berlinette

Como xa apuntamos, o Al-
pine orixinario aparecía ante 
a sociedade en 1962. Facíao 
cun capó motor máis chai-
ro, superficies acristaladas de 
meirande tamaño e as luces 
traseiras do Renault 8. O novo 
propulsor fixo que se modifi-
caran as entradas de ar, rea-
lizándose aperturas na par-
te alta das aletas de resina 
que remataban con moldu-
ras cromadas. Porén, e aínda 
que se pensase o contrario, 
estas alteracións contribuíron 
a engadir máis elegancia ao 
Alpine converténdoo nun 
modelo limpo en canto a de-
talles superfluos e puro. Nacía 
deste xeito unha lenda. 

50 anos de alpine, unha 
nova interpretación

Sobrevivir ao paso do 
tempo non é tarefa doada e 

Renault sábeo. É por iso que 
a marca francesa quere loar 
e agradecer a permanencia 
da súa “berlineta” na memo-
ria colectiva e, despois de 50 
anos de existencia, quere ce-
lebralo dándolle unha nova 
interpretación a ese senlleiro 
modelo mediante o seu con-
cept car Alpine A110-50. Así, 
o deseñador Yann Jarsalle e 
o director de Concept e Show 
Cars de Renault Design, Axel 
Breun, idearon a feitura des-
te coche tomando e dándo-
lle unha viraxe aos elemen-
tos do Alpine orixinario, que 
posúe: unha carrozaría fluída 
de carbono que loce unha 
cor azul inspirada no “azul 
Alpine” pola que o ar pasa 
sen atrancos, os faros adicio-
nais abombados en semicír-
culo cunha iluminación full-
Led de cor amarela, un cristal 
tridimensional que deixa ver 
o motor en posición central 
traseira, unha entrada de ar 
a cadanseu lado que lembra 

ás aletas traseiras da Berli-
nette, o capó dianteiro abrín-
dose cara adiante e o trasei-
ro cara atrás e... as portas do 
novo Alpine ábrense en éli-
tro, como dúas ás de insec-
to...

En canto ao interior do 
Alpine A110-50 caracterí-
zase, sen dúbida ningunha, 
polo seu carácter de com-
petidor... semella que en-
tremos nun posto de pilo-
taxe grazas ao limiar das 
portas de carbono. Neste bi-
praza predomina a cor ne-
gra e cómpre subliñar va-
rios elementos como son o 

Cincuenta anos despois do nacemento do Alpine A110 -tamén 
coñecido como Berlinette- Renault quere renderlle a homenaxe 
debida e pon en escena un concept car que chega baixo o nome 

de Alpine A110-50

Alpine A110-50, a 
reencarnación da Berlinette
No ano 1961 o fabricante francés Alpine decidíase a amosar a súa nova creación
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asento do condutor -bor-
dado co logo “Renault Alpi-
ne A110-50” e equipado cun 
arnés Sabelt combinado en 
cor azul- ou o cadro de man-
dos ben minimalista, amais 
do volante, que conta cunha 
pantalla en cor, idéntica ao 
do Fórmula Renault 3.5.

alpine a110-50, un 
modelo ideal

Resultado da bagaxe de 
Renault Sport Technologies, 
o novo Alpine é 100% de 
competición, recolle a base 
técnica do Mégane Trophy 

en aspectos como: o blo-
que motor Renault V4Y, un 
V6 3,5 litros 24v colocado 
en posición central traseira 
que achega 400 cv; o cárter 
inferior, o equipo móbil (pis-
tóns, bielas, cigüeñal), a dis-
tribución (árbores de levas, 
resortes de válvulas), o siste-
ma de escape ou a admisión 
de carbono, entre outras 
cousas.

Este concept car acolle 
unha caixa de velocidades se-
cuencial semi automática de 
seis marchas con diferencial 
autoblocante de deslizamen-
to limitado (discos e ramplas) 
e un embrague bidisco cera-
metálico específico. Incidir 
nun detalle, esta transmisión 
é de tipo F1 e o calculador 
Marvell 6R, que subminis-
tra Magneti-Marelli, integra 
a xestión de motor, caixa de 
velocidades e adquisición 
de datos. Así, todos os datos 
rexistrados no Renault Alpi-
ne A110-50 poderanse anali-
zar grazas á versión 4 do soft-
ware Wintax, dende o réxime 
do motor, á marcha metida, o 
ángulo do volante, a veloci-
dade do vehículo, a posición 
do acelerador... datos que 
permitirán a piloto e enxeñei-
ro optimizar os regraxes máis 
o pilotaxe, alén de permitir 
dar coa causa dun hipotético 
problema técnico.

o alpine en españa
En 1963 saían de Espa-

ña 272 unidades do Alpi-
ne A108 co motor Dauphi-
ne Gordini de 845 cc e 40 cv 
de potencia (logo chegaría 

a versión de 43 cv). A partir 
de 1966 comezábase a pro-
ducir a gama A108-1, un to-
tal de 66 unidades que con-
taban con novidades como 
os freos de disco, a pan-
ca de cambios con pomo 
de madeira. Xa en 1967 
presentábase en España a 
Berlinette Alpine A110 “es-
pañola”, cun propulsor de 
1.108 cc (derivado do R10 
de 51 cv), foron 528 mode-
los os que se realizaron até 
que foron substituídas polo 
A110 máis potente, o 1300 
con 66,5 cv (motor proce-
dente do R12), con faros 
auxiliares dianteiros e freos 
de disco nas rodas trasei-
ras, iso acontecía en 1971.

E por último, en 1977, 
aparecía a versión A110 
1400 (producida só en Es-

paña) coa motorización 
R12 TS de 1397 cc e 85 cv, 
engadindo a culata do R5 
Alpine francés. De facer-
mos un reconto total as ci-
fras ficarían así: 1.904 Ren-
ault Alpine fabricados en 
España, dos que 1.566 eran 
Berlinette A110.

E non esquecemos 
mencionar -no eido depor-
tivo- a multitude de éxitos 
colleitados por este vehí-
culo, entre os que salienta-
mos o título de Campión de 
España de Ralis -pilotado 
por Bernard Tramont- dous 
anos consecutivos (1967-
68), así como Lucas Sáinz 
en 1971 aos mandos dun 
Renault Alpine de fabrica-
ción nacional.

chasis: multitubular de aceiro 25cd4S, motor e caixa 

de velocidades semi portadores.

carrozaría: de carbono. elementos aerodinámicos: 

splitter dianteiro, difusor e alerón traseiros.

motor: disposición lonxitudinal en posición central tra-

seira; V4Y; 6 cilindros; 24 válvulas; inxección-prendido 

de xestión integral Magnetti-Marelli Marvell 6r; 400 cv.

 transmisión: tipo propulsión; caixa de velocidades 

secuencial de 6 velocidades + marcha atrás, mando 

semiautomático con pedal e panca de embrague; dife-

rencial autoblocante de deslizamento limitado; embra-

gue bidisco cerametálico de 184 mm.

rodas: con lamias de aluminio 8x21 (diante) e 9,5x21 

(detrás); pneumáticos Michelin 245-35x21 (diante) e 

265-35x21 (detrás)
capacidades: Longo x ancho x alto= 4330 mm x 

1961 mm x 1230 mm
depósito de carburante: 30 litros

Peso en baleiro: 880 kg

Ficha técnica do Renault Alpine A110-50

23Alpine << Sprint Motor

alpine a110 (ou Berlinette)

o renault alpine aca-
dou grandes éxitos no 

rali de montecarlo

Para celebralos 50 anos do alpine, renault dálle unha nova interpretación a este modelo co seu concept car alpine a110-50
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■ SOnIA PenA | TexTo

■ VArIOS | FoTos

Saímos de Composte-
la e botamos unha ollada 
ao noso caderno de viaxe 
que nos di que o total da 
nosa Peaxe aberta terá un 
total de 387 quilómetros 
(ida e volta); sendo o cus-
to de combustíbel de 55,98 
euros para un vehículo dié-
sel e de 57,62 euros para 
un gasolina.  

Dende Santiago colle-
remos a N-634 (estrada de 
Curtis) para logo tomar a 

Autovía do Noroeste e por 
último a LU-106 que nos 
deixará na nosa primeira 
parada, Castroverde.

Primeira parada: 
castroverde (Punto 
B no Googlemaps)
distancia compostela- 
castroverde: 129 km. 
tempo aproximado: 1 
hora e 51 minutos.

Chegamos a Castro-
verde, concello situado 

no centro da provincia de 
Lugo e zona de transición 
entre a meseta luguesa e 
as Serras Orientais. Iremos 
descubrindo numerosos re-
gatos que baixan dos mon-
tes do lugar, como curiosi-
dade cómpre sinalar que 
neste concello se atopa a 
parroquia máis grande de 
Galiza, Montecubeiro. Pa-
rar en Castroverde impli-
ca visitar a torre da home-
naxe da fortaleza medieval 
dos Castro de Lemos (cha-

mado Castelo de Castrover-
de) e perderse no labirinto 
espazo-temporal que su-
pón a visita aos tres pazos 
máis salientábeis de Cas-
troverde, falamos do de 
Abraira-Arana (en Vilaba-
de), o de Cellán de Mostei-
ro e o de Pumarega. En can-
to á arquitectura relixiosa, 
subliñamos a importancia 
da igrexa de Santa María de 
Vilabade -coñecida como 
“catedral de Castroverde”- 
que foi construída no sécu-

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Cruzamos unha vez máis o que se pode chamar a liña 
do eucalipto na nosa terra, unha raia que separa a 
costa do demais, para enfiar cara a unhas paisaxes 

que, sen dúbida para ben, pouco cambiaron coa 
chegada do progreso. Cambiou, iso si, a rede viaria 

(máis directa, máis accesíbel), pero o resto segue igual. 
Se en achegas anteriores falamos das moitas cousas 
que nos agardaban á volta da esquina -nos Ancares- 

agora é a quenda de falar dese anaco de terra que 
atopamos un pouquiño máis ao norte, na Fonsagrada 

e a súa contorna, un anaco que está estes días máis 
presente que nunca nos medios e, tamén, en boca 
dos seareir@s do cinema, e todo por culpa do filme 

Vilamor, de Ignacio Vilar, que se inspira directamente 
nas vivencias dun grupo de mozas e mozos que, na 
década dos setenta, se viron engaiolados polo que 

atoparon ao cabo das estradas que contornean o río 
Navia, coa vista posta en Negueira. 

Este concello é precisamente o noso destino, nunca 
mellor dito unha fin de viaxe, posto que máis alén 
del (Negueira é unha punta de terra galega que se 

mete en Asturies) xa remata o país. Poñéndonos 
un pouco na pel desta xente que chegou aquí para 
crear unha comuna, feitos que inspiraron Vilamor, 

rastrexaremos as pegadas dunha unión ben acaida: 
a da nosa tradición rural e os ventos de renovación 
social que trouxeron os devanditos mozos. Pegadas 
que poderemos ver a través das xanelas do coche: 

a natureza especialmente coidada, as aldeas 
conservando o seu cerne, a vida devagar... Verémonos 

a nós mesmos erguendo o pé do acelerador, porqué alí, 
máis que en ningún outro sitio, non ten senso correr.   

A Fonsagrada... ou Vilamor

o encoro de Salime, preto de Negueira, fotografado por Freecat

Viaxamos cara a provincia de Lugo co gallo 
de descubrir que hai de certo nas imaxes do 
estreado filme Vilamor, rodado na comarca 
da Fonsagrada, escollemos como puntos de 
parada: Castroverde, Fonsagrada e Negueira 

de Muñiz.

Un destino cinematográfico
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lo XV, é un bo exemplo de 
gótico con retablos barro-
cos; asemade temos tamén 
a opción de ver unha igrexa 
prerrománica, a de Souto-
merille, reformada no ano 
1619, así como outras que 
atoparemos polo camiño 
con elementos románicos.

Segunda parada: a 
Fonsagrada (Punto c)
distancia castroverde -
a Fonsagrada: 37,1 km. 
tempo estimado: 37 min.

Detémonos na Fonsa-
grada para vermos de pre-
to a natureza e unha das 
fervenzas de meirande caí-
da libre de Galiza, trátase 
da Seimeira de Vilagocen-
de (na parroquia de San 
Martín de Suarna), este fe-
nómeno natural ten lugar 
no decorrer do río Porteli-
ña, un regato que envor-
ca no río Lamas que morre 
mesturándose co río Na-
via. A salientar tamén son 
os vestixios de arquitectu-
ra popular que atoparemos 
na Fonsagrada, como as pa-
llozas de Paradavella e a da 
Pobra de Burón, constru-
cións típicas das áreas de 
montañas das provincias 

interiores de Galiza, Lugo 
e Ourense; dicir que son de 
cachotaría de lousa, con te-
llado en forma cónica e de 
palla. Outro aspecto da ar-
quitectura popular que ben 
salvagardou A Fonsagra-
da foi o hórreo típico desta 
zona, poderemos aprecialo 
se imos até Lamas de Mo-
reira, observaremos unha 
construción con feitura ca-
drada e de estilo asturiano, 
feito de madeira, cun tella-
do a catro augas de lousa, 
erguéndose a súa estrutura 
sobre uns pés de madeira, 
que teñen forma cónica e, á 
súa vez, sobre eles hai unha 
lousa de lousa que se cha-
ma "tornarratos" para evitar 
o acceso de ratos e outros 
animais. Asemade, outra 
recomendación posíbel é 
a de percorrermos a aldea 
de Veiga de Arroxo, deno-
minada conxunto senlleiro, 
un claro exemplo da estru-
tura tradicional que tiñan 
as aldeas nas áreas de mon-
taña da provincia de Lugo. 
Engadir que todas as casas 
teñen unha planta baixa e 
un primeiro piso construí-
do con cachotaría de luo-
senta, mentres que os tella-
dos son de lousas de lousa 

a tres ou catro augas. Arre-
dor da aldea, hai espazos 
encamiñados á agricultura 
e outras áreas onde predo-
minan os bosques mixtos 
de carballos e castiñeiros. 
A Fonsagrada tamén ago-
cha tesouros a xeito de ar-
quitectura civil, é o caso do 
Castelo da Fortaleza ou To-
rre do Burón, o Pazo de San 
Martiño ou os antigos hos-
pitais de peregrinos cons-
truídos por mor da proxi-
midade da ruta Xacobea, 
como son o de Fonfría e 
Montouto (do século XV). 

terceira parada: Ne
gueira (Punto d) 
distancia a Fonsagrada-
Negueira: 25,9 km. 
tempo aproximado: 27 min.

Pisamos por fin o em-
prazamento que inspirou o 
filme Vilamor, exhibido hai 
pouco fóra das nosas fron-
teiras, no sobranceiro fes-
tival de Cannes. O concello 
de Negueira foi creado en 
1925 por iniciativa de An-
tonio Muñiz Alonso, de aí o 
topónimo que leva o nome 

25Peaxe aberta << Sprint Motor

Os Ancares deparan múltiples vantaxes en moi 
pouco treito de percorrido. En apenas cinco 
quilómetros podemos ver cumios nevados ou 
meternos de cheo en
A comarca da Fonsagrada atópase na provincia 
de Lugo e abrangue os concellos da Baleira, A 
Fonsagrada e Negueira de Muñiz. Segundo contan 
algúns, a historia da Fonsagrada é anterior ao século 
IV, como estación dun itinerario entre Asturies e 
Lugo, empregando unha vía romana que precedía 
a vellos camiños de tempos prehistóricos. Dise que 
é posíbel que xa houbera poboadores hai 30.000 
anos. As páxinas da Fonsagrada xiran arredor 
do Camiño Primitivo de Santiago, que entra no 
concello polo alto do Acebo atravesando a vila da 
Fonsagrada, centro da devoción e visita obrigada á 
capela de Santa María, onde existía un albergue e 
unha fonte, cuxo nome (Fontem Sacra) podería ser a 
orixe do topónimo de "Fonsagrada". 

o camiño a seguir para esta peaxe, visto co googlemaps

torre de castroverde, por rozavales

Nunca 
mellor dito, 

unha boa 
vista ás 

terras da 
Fonsagrada 

nunha imaxe 
de lalolalux
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do promotor da súa inde-
pendencia administrativa 
como concello, malia ser na 
actualidade o menos po-
boado de Galiza, pois non 
acada os trescentos habi-
tantes. A historia recente de 
Negueira está marcada pola 
construción do encoro de 
Salime e a creación da co-
muna de Foxo en 1977 (pun-
to de partida da película so-
bre a que xira esta Peaxe). 
Na actualidade, malia non 
persistir a organización co-
munal, os seus habitantes 
aínda defenden unha for-

ma de vida libre, afastada 
do consumismo capitalista. 
Coa construción na década 
de 1960 do encoro de Gran-
das de Salime os lugares de 
Foxo, Vilar, Vilauxín, Cancio 
e Ernes quedaron illados do 
resto do concello pola au-
sencia dunha ponte, divi-
dindo de norte a sur o con-
cello de Negueira de Muñiz, 
o cal aumentou o illamento 
da beira dereita e provocou 
un forte movemento migra-
torio. 

Lugares que pagan a 
pena son as medorras do 

Foxo e Vilauxín e a Pena 
dos Encantos en Ouviñao, 
ou xa da época castrexa, 
o castro do Carballín, Cas-
tro e Castriño da Gamallei-
ra. Asemade, sinalar que a 
igrexa parroquial de Ne-
gueira é de finais do sécu-
lo XV ou comezos do XVI, e 
forma un conxunto arqui-
tectónico xunto coa casa 
reitoral. De querermos de-
finir as casas da comarca, 
diriamos que  están pensa-
das en base á climatoloxía 
da zona, con grosos muros 
de pedra, tellados de lo-

usa a catro augas e un am-
plo interior. Algunhas delas 
conservan o antigo porte 
señorial. 

É xusto subliñar que 
Negueira está considerado 
Lugar de Importancia Co-
munitaria (LIC) grazas, en-
tre outras moitas cousas, 
ao seu relevo abraiante e 
ateigado de fermosos con-
trastes naturais, infindos 
espazos vexetais domina-
dos por carballos, sobreiras 
e mesmo viñedos dos que 
gozaremos de certo nesta 
andaina que remata aquí.

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

os intérpretes de Vilamor, na montaña de lugo

Un destino cinematográfico
A Fonsagrada... ou Vilamor
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Calendario  
de  probas XULLO  2012

 

DATA PROBA ESPECiAliDADE lUGAR PROVinCiA PAÍS

30 de xuño-1 de xullo Cto. Galego de Supercross de Alfoz- Enduouro Supercross Circuíto de Carballido, Alfoz Lugo España

30 de xuño-1 de xullo Campionato de Karting Nacional de Campillos Karting Campillos Málaga España

1 de xullo Cto. do Mundo de Enduro- Castiglion Fiorentino Enduro Castiglion Fiorentino Arezzo Italia

1 de xullo Copa Superstock 1000/UEM Cto. de Europa STCK 600 Superstock 1000/600 Motorland Aragón Teruel España

1 de xullo Cto. do Mundo de SBK/Supersport de Teruel SBK/Supersport Motorland Aragón Teruel España

1, 8 e 22 de xullo Cto. Galego de Motos Clásicas-Velocidade de Forcarei Motos Clásicas-Velocidade Forcarei Pontevedra España

6-8 de xullo G.P. De Gran Bretaña Fórmula 1/ GP 2 Circuíto de Silverstone Reino Unido

7 de xullo Campionato Galego de Supercross de Gomesende Supercross Gomesende Ourense España

7-8 de xullo Autocross de Carballo Autocross Carballo A Coruña España

7-8 de xullo Circuíto Resistencia do Algarve Circuíto Resistencia Autódromo do Algarve Portugal

7-8 de xullo Cto. Histórico de Regularidade/Velocidade de Avilés Históricos- Velocidade/Regu-
laridade

Avilés, Asturies España

7-8 de xullo Cto. Galego Rali Sur do Condado- Gedas Rali Asfalto Salvaterra de Miño Pontevedra España

8 de xullo Campionato Galego de Trial de Entrimo Trial Entrimo Ourense España

8 de xullo Concentración de Turismos de Valga Concentración Turismos Valga Pontevedra España

8 de xullo G.P. De Alemaña Mundial de Motos Autódromo de Sachsenring, Saxonia Alemaña

8 de xullo Mundial de trial outdoor de Italia Trial Santo Stefano d'Aveto, Xénova Italia

8 de xullo Cto. De España de Supermotard de Burgos Supermotard Villarcayo Burgos España

8 de xullo Campionato Galego de Velocidade de Estoril Velocidade Circuíto de Estoril Portugal

14 de xullo Slalom de Meira Slalom Meira Lugo España

14 de xullo Trofeo Galego de Enduro-Indoor de Rodeiro Enduro-Indoor Rodeiro Pontevedra España

14-15 de xullo Circuíto F3/GP Open de Brands Hatch Circuítos F3/GP Open Autódromo Brands Hatch, Kent Reino Unido

14-15 de xullo Cto. Galego de Montaña: Subida A Bola-Furriolo Montaña A Bola Ourense España

15 de xullo Campionato Galego de Motocross de Lalín Motocross Lalín Pontevedra España

15 de xullo Karting Cidade da Coruña Karting A Coruña A Coruña España

15 de xullo G.P. De Italia Mundial de Motos Autódromo de Mugello, Toscana Italia

15 de xullo Cto. De España de Trial de Pobladura de las Regueras Trial Pobladura de las Regueras León España

15 de xullo Concentración Moteira de Poio- “A Rosa dos Ventos” Concentración Motos Poio Pontevedra España

20-22 de xullo G.P. De Alemaña Fórmula 1/ GP 2 Circuíto de Hockenheim Alemaña

21 de xullo Autocross da Laracha Autocross A Laracha A Coruña España

21 de xullo Cto. De España de Freestyle Freestyle *Por confirmar *Por confirmar España

21 de xullo Cto. Galego Dirt Track Carballo
Motocross/ Supercross/ 

Quadcross
Carballo A Coruña España

21-22 de xullo Copa de Trial de Galicia- Trial de Teo Todoterreo Teo A Coruña España

21-22 de xullo Circuíto F3/GP Open Paul Ricard Circuítos F3/GP Open Autódromo Paul Ricard, Le Castellet (Var) Francia

21-22 de xullo Copa do Mundo de Bajas Terra- Quads- Todoterreo Baja España Aragón Zaragoza España

22 de xullo Campionato do Mundo de Superbike da República Checa Superbikes-SBK Brno
República 

Checa

22 de xullo Cto. De España CEV Buckler Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

22 de xullo Trial de Mondoñedo Trial Mondoñedo Lugo España

27-29 de xullo G.P. De Hungría Fórmula 1/ GP 2 Circuíto de Hungaroring Hungría

28 de xullo Cto. De España de Supermotard de Alcarràs Supermotard (*Carreira 
nocturna)

Alcarràs Lleida España

28 de xullo Cto. Galego de Trial Infantil de As Pontes Trial Infantil As Pontes A Coruña España

28-29 de xullo Mundial de trial outdoor de Gran Bretaña Trial Carlisle Reino Unido

28-29 de xullo Cto. Galego de Montaña- Subida a Chantada Montaña Chantada Lugo España

29 de xullo Cto. De Europa de Minimotos Minimotos Zuera Zaragoza España

29 de xullo G.P. De EE.UU. Mundial de Motos Autódromo de Laguna Seca, California EE.UU.

29 de xullo Karting da Magdalena Karting
Circuíto da Magdalena, Soutelo de 

Montes- Forcarei
Pontevedra España

29 de xullo Campionato de Velocidade de Braga Velocidade Braga Portugal
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28 Sprint Motor >> Trial

o pasado domingo 3 de 
xuño, o club motociclista 
teo organizou por quinto 
ano consecutivo unha 
proba puntuable para o 
campionato galego de trial 
absoluto.

■ XABIer VILArIÑO | TexTo

■ cLUB MOTOcIcLISTA TeO | FoTos

Baixo a denominación 
de V Trial Concello de Teo, 
os integrantes do club 
teense realizaron a tenor 
do comentado por pilotos 
e cargos federativos unha 
proba dun altísimo nivel 
tanto deportivo como or-
ganizativo.

O trial comezaba ás 10 
horas da mañá coa saída 
do primeiro participante 
sobre un total de 57. A pro-
ba constaba de 8 zonas ás 
cales os pilotos terían que 
dar tres voltas, engadindo 
a dificultade dunha inter-
zona moi trialeira e que pa-
saría factura a moitos pilo-
tos.

Senior a
O piloto local Xosé Ma-

nuel Suárez era o único par-
ticipante nesta categoría 
polo tanto tomouse unha 
xornada de adestramen-
to realizando pasos moi 
espectaculares para goce 
do numeroso público que 
se congregou ao longo de 
toda a mañá na zona de 
Lampai.

Senior B
A día de hoxe é a catego-

ría de prata do galego onde 
ata seis pilotos poden alzar-
se coa vitoria en cada carrei-
ra, o nivel deportivo está tan 
igualado que o mínimo fa-
llo págase moi caro. O máis 
prexudicado en Teo foi Ser-
gio González actual cam-
pión e líder do autonómico 
que se viu superado por cin-
co dos seus compañeiros de 
categoría. O piloto local Xa-
cobo Suárez daba unha ale-
gría ao seu club, alcanzan-
do a vitoria en Teo, segundo 
posto para Jorge Rodríguez 
e terceiro Xosé Alonso.

Veteráns
Sen dúbida a catego-

ría máis animada e nutrida 

de pilotos do galego, ata 
24 pilotos tomaban a saída 
en Teo, onde o piloto local 
Carlos Waldomar loitou cos 
mellores do ano para con-
seguir ao final o seu tercei-

ro posto que sabe a gloria 
despois do esforzo e dedi-
cación á que se somete cos 
seus adestramentos. Acom-
pañaron a Carlos no pri-
meiro posto Pablo Tarrio e 

V Trial Concello de Teo
O Club Motociclista de Teo organizou unha proba dun altísimo nivel

o parque pechado amosa claramente o éxito de participación

Jacobo Suárez gañou a categoría Senior B
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

segundo Anxo Leirós. Os 
pilotos locais desta nume-
rosa categoría entraron no 
posto 4º Javier Neo, 6º Juan 
Abelleira, 11º Casimiro Gar-
cía, 21º Alfonso Montoto.

Junior open
Nesta categoría hai 

dous dominadores moi por 
enriba dos seus rivais xa 
que o vigués Carlos Alon-
so e o piloto de Salvaterra 
Gabriel Marcelli, entregan 
as súas tarxetas practica-
mente limpas, mostrando 
unha tremenda superiori-
dade con respecto a todos 
os demais. Destaca o cuar-

to posto do piloto local Al-
berto Fernández, que trala 
descalificación na última 
carreira está disposto a se-
guir loitando por estar nos 
postos altos.

cadete
Dominio absoluto do 

piloto de Aldán, Martín 
Riobó. Unha carreira máis 
demostra que ademais de 
facer trial, vai nunha loita 
contra o crono xa que nun-
ha hora e media finalizou a 
súa proba.

conclusión deportiva
Espectacular trial onde 

o nivel organizativo desta-
cou por enriba do habitual 
nestas probas, as flechas 
ancoradas ao chan con toji-
nos, as suxeccións de acei-

ro inoxidable, carteis indi-
cadores para información 
ao público, catro xuíces 
por zona, amplos aparca-
doiros para pilotos e visi-
tantes e táboa de puntua-
ción actualizada ao minuto 
demostraron o grandísimo 
nivel de que dispoñen os 
membros do Club Moto-
ciclista Teo. Este club está 
preparado para organizar 
unha proba do campiona-
to de España, Agora a pre-
gunta que queda é se: está 
Teo preparado? Acoller aos 
pilotos “Top Ten” do mundo 
é un reto o cal entre todos 
temos que conseguir. Pero 
antes teremos que presen-
ciar a próxima proba do 
campionato galego en En-
trimo (Ourense) que se pre-
vé moi interesante.

V Trial Concello de Teo ❱❱ citroën foi historicamente unha 
marca aventureira; demóstrano as 
súas lendarias expedicións nos anos 
20 e 30, como o cruceiro Amare-
lo ou o cruceiro negro. estes máis 
de 90 anos de aventuras e desafíos 
deron para moito, como contan “A 
Paixón polos desafíos” e “Os Froitos 
da Paixón”, dous cómics que chegan 
aos smartphones, gratuitamente a 
través de App Store ou Android Ma-
rket, e á web de citroën en Internet: 
www.citroen.es

❱❱ a asociación Nacional de Vendedores 
de Vehículos a Motor (Ganvam) 
considera que unha eventual subi-
da do IVe sería “o golpe de graza” 
para o sector do automóbil, des-
pois de que as matriculacións caian 
máis dun 50% dende o comezo da 
crise, retrocedendo a niveis de prin-
cipios dos noventa.

❱❱ Bayer materialScience e a empresa 
española de ingeniería eléctrica In-
geteam colaboraron no desenvolve-
mento de estacións de poliuretano 
para recárgaa de vehículos eléctri-
cos. A nova aplicación do poliuretano 
ofrece vantaxes na súa instalación, 
porque se trata dun material lixeiro e 
a súa produción é económica.

❱❱ opel comparte a súa paixón pola 
tecnoloxía cos seus clientes sen-
do o primeiro fabricante na indus-
tria que lles facilita o acceso a datos 
preseleccionados do cAn bus (rede 
de datos de control) e facendo es-
tes datos accesibles dende un iPho-
ne onde se mostran e poden ser 
analizados posteriormente. O cAn 
bus é o sistema central que unifi-
ca e conecta todas as unidades de 
control electrónico no vehículo.

❱❱ toyota desenvolveu un sistema, 
denominado V2H (Vehicle to home), 
que permite compartir a enerxía dos 
vehículos eléctricos cos fogares nos 
que están sendo recargados. Iniciará a 
finais do presente exercicio un proce-
so de proba deste novo sistema para o 
que se utilizará a versión híbrida en-
chufable á rede eléctrica do modelo 
Prius en 10 fogares diferentes.

❱❱ o concello de Sãou Paulo, xunto con 
renault-nissan, AeS eletropaulo 
e Adetax (a Asociación de Taxis de 
Sãou Paulo), presentou un progra-
ma piloto que evaluará a viabilida-
de da utilización de vehículos eléc-
tricos como taxis na cidade de Sãou 
Paulo. O estudo é o primeiro resul-
tado concreto do memorando de 
entendemento asinado en xuño de 
2011, que tiña o obxectivo de intro-
ducir os vehículos eléctricos na ca-
pital do estado.

BreVeS

José m. Suárez sorteando un obstáculo na zona 8

José m. Suárez no podio
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Profeta en casa. 
Falando de Mei-
ra, o de Vincios, 
levouse de for-
ma maxistral o 
Rías Baixas 2012, 
primeira das tres 
mangas galegas 
válidas para o na-
cional de asfalto. 
Liderou dende a 
segunda crono-
metrada dunha 
carreira longa e 
difícil, que pasaba 
inspección de cara 
a contar no futuro 
para o europeo da 
modalidade.

A primeira. Do exer-
cicio actual para o lu-
cense Luís Vilariño no 
galego de ralis. Nun 
día complicado para 
pilotar o de Palas ven-
ceu en Narón, cuarta 
manga do presente 
ano. Iván Ares, co seu 
Porsche, e Alberto Mei-
ra, aos mandos do EVO 
X, ocuparon as out-
ras prazas de honra da 
cita de Ferrolterra que 
acadaba a súa vixési-
moquinta edición.

De moda. Parecen estar os treitos urbanos nos ralis de hoxe en día, sexa cal sexa a súa puntuabilidade. Así no galego deste ano 
xa o viron Lalín, Ulloa e Narón, como aconteceu a nivel nacional en Vigo e Ourense. Aínda queda lonxe o de Cataluña, que en 
novembro contará para o mundial, e que terá unha especial mixta asfalto-terra na localidade de Salou.

Correndo e quecendo
Competición pura

■ MIGUeL cUMBrAOS | TexTo  ■ SPrInT MOTOr | FoTos
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31Competición << Sprint Motor

Man firme. A da ourensá María Luz Fernán-
dez, que copilotada polo seu marido Gas-
par Sierra, levouse a segunda edición do 
Rali Ecolóxico de Galicia. A triunfadora re-
curriu a un Renault Scenic DCi Eco2 que foi 
o mellor nunha proba que percorreu estra-
das da provincia de Pontevedra.

Tres de tres. No nacional de autocrós para 
o coruñés Perfecto Calviño. Venceu no cir-
cuíto catalán de Serra de Mollerussa por 
terceira vez nesta temporada dentro da di-
visión 1 co seu coñecido Ford Fiesta Proto. 
Outro galego, o veterano Roberto “Tito” Ro-
dríguez acadou a segunda praza na mesma 
división.

Ben situado. Así atópase o piloto 
de Melide Jesús Ferreiro no cam-
pionato de España de Históricos. 
Venceu en Talavera, o seu primeiro 
triunfo do ano, e foi segundo en Pra-
via, tralo local Lolo García. Ferreiro 
mantén unha interesante pugna co 
madrileño Antonio Sáinz polo título 
da categoría.

Directo. A unha nova coroa mundial parece encamiñado o 
galo Sébastien Loeb. Pese a unha derradeira picada levouse 
o duro Acrópolis grego, por terceira vez, sumando a cuarta 
vitoria do ano, desta volta por diante do seu compañeiro de 
equipo, o finés Mikko Hirvonen.

Primeiros puntos. Os que acadou o piloto compostelán Pedro 
Castañón na súa nova andaina no mundo do motor. Foi na cita 
inaugural do Campionato Ibérico de Sport Prototipos. O santi-
agués volveu de Albacete coa terceira posición na súa primeira 
comparecencia coa Norma M20fc.
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dous vehículos citroën 
aparentemente nor-
mais, escoltados pola 
Garda civil, compartiron 
traxecto con milleiros 
de automobilistas nas 
estradas e autovías que 
rodean madrid polo oeste 
e o sureste. aínda que ver 
un citroën c3 seguindo a 
un citroën c3 Pluriel non 
teña, a priori, nada de 
particular, as aparencias 
enganan.

Ambos vehículos for-
man parte dun experimen-
to realizado polo Centro 
de Automática e Robótica 
(CAR) do Consello Superior 
de Investigacións Científi-
cas (CSIC) e a Universida-
de Politécnica de Madrid 
(UPM) para poñer a proba, 
en condicións o máis reais 
posible, as tecnoloxías máis 
novidosas en condución 
automática de vehículos.

A marcha estaba enca-
bezada por “Clavileño”, un Ci-

troën C3 Pluriel, equipado 
cun GPS e comunicacións vía 
radio, conducido por un hu-
mano. “Platero”, un Citroën 
C3, seguíalle, guiado por un 
ordenador, que manexaba 
tanto o volante como os pe-
dais do freo e o acelerador, 
ademais de calcular a distan-
cia de seguridade con “Clavi-
leño”. Este vehículo pode pa-
sar a condución manual en 
caso de fallo do GPS ou o sis-
tema de radio ou en zonas 
problemáticas, como túneles.

O percorrido de ambos 
vehículos, que se realizou a 
unha velocidade media de 
60 quilómetros por hora, ini-
ciouse en San Lorenzo del 
Escorial e incluíu un treito 
urbano polo Real Sitio, trei-
tos periurbanos polas estra-
das M-600 e M-50, e outros 
de autovías pola A-6 e a A-3, 
acabando na sé do CAR, en 
Arganda del Rei (Madrid).

Esta foi unha experien-
cia calificada por todos os 
actores como de auténtico 
éxito, e abre a porta a no-
vas probas moitos máis in-
novadoras. Tanto os respon-
sables do proxecto como os 
enxeñeiros da marca france-
sa que participaron na ruta 
coincidiron en recoñecer 
que a proba foi impecable, 
tal e como se deseñou nun 
principio.

Un Citroën C3 
sen condutor

Ruta do Escorial a Arganda coas novas tecnoloxías
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