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O conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infra-
estruturas, Agustín Hernán-
dez, ratificou este mes ao 
alcalde de Moaña, José Fer-
venza, que o proceso de in-
formación pública do Plan 
Viario do Morrazo, se amplía 
trinta días máis, polo que os 

veciños e colectivos intere-
sados poderán presentar 
alegacións ata o 28 de set-
embro.

O conselleiro Hernán-
dez salientou que con esta 
decisión a Xunta quere dar 
a oportunidade a todos os 
veciños e asociacións a par-

ticipar no deseño das actua-
cións previstas no plan, así 
como escoitar as súas pre-
ocupacións e dúbidas sobre 
o mesmo.

O Plan Viario do Morra-
zo propón actuar nun to-
tal de 60,7 quilómetros de 
estradas, dos que 19,80 km 

corresponden a vías de al-
tas prestacións, 15,96 km a 
vías estruturantes e 25 km 
a viais complementarios. O 
investimento total na rede 
autonómica de estradas da 
península do Morrazo que 
plantexa o plan ascende a 
159 millóns de euros

Será en setembro cando 
chegue a España a edición es-
pecial do Audi TT Coupé, fa-
lamos da versión S line com-
petition. Esta edición estará 
dispoñible para o motor dié-
sel TDI de 170 cv e para o TFSI 
gasolina de 211 cv e achegará 
varios elementos exclusivos 
de deseño como o paracho-
ques, as tomas de ar, os fal-
dróns laterais, os anagramas 
“S line”, o acabado do tubo de 
escape e un difusor diferente. 

O novo Audi TT S line terá 
a opción de elixir diferentes ti-
pos de pintura para a carroza-
ría (Laranxa Samoa metaliza-

do, Branco Glaciar metalizado, 
Gris Daytona con efecto perla 
e Vermello Misano con efec-
to perla) e contará cunhas la-
mias de 19 polgadas deseño 
“Rotor” de cinco brazos pinta-
das en negro e uns pneumá-
ticos de medidas 255/35. En-

gadir que a ríxida suspensión 
deportiva S line rebaixa o cha-
sis 10 mm.

En canto ao interior deste 
Coupé S line competition, su-
bliñar que traerá: paneis es-
peciais nas portas, decoración 
con feitura de aluminio, tapi-

zaría de coiro, asentos depor-
tivos, panca de cambios curta, 
aro do volante deportivo mul-
tifunción de coiro cun contor-
no máis groso, entre outras 
cousas.

O prezo do paquete S line 
é de 4.990 euros.

Lexus porá á venda unha 
serie especial da súa berlina 
deportiva IS 200d, cun equipa-
mento exclusivo valorado en 
máis de 4.000 euros, sen custo 
algún para o cliente. Estamos 
a referirnos ao IS 200d, un mo-
delo baseado no IS 200d Pre-
mium cun motor diésel de 150 
cv, un consumo de tan só 5,1 li-
tros por cada 100 quilómetros 
e unhas emisións de 134 g/km.

O equipamento co que 
contará este Lexus será: Siste-
ma de Control de Estabilidade 
Avanzado (VDIM), Sistema de 
entrada e prendido intelixente, 

Sistema de Antirroubo Lexus 
Premium (con inmobilizador, 
sensor de intrusión e alarma), 8 
airbags incluíndo o de xeonllo 
(condutor e pasaxeiro), Siste-
ma de Son Lexus Premium con 
8 altofalantes e cargador de 6 
CD, climatizador bizona con fil-
tro de aire, lamias de aliaxe de 
17” de 10 radios, Cruise Con-
trol, conectividade Bluetooth 
e portos USB e AUX, sensor de 
luces e chuvia.

O novo Lexus IS 200d es-
tará limitado a 200 unidades e 
terá un prezo de 27.950 euros 
e 5 anos de garantía.
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Hernández ratifica que se amplia ata finais de setembro 
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Nin o verán dá un respi-
ro ás matriculacións. Os con-
cesionarios pecharon o peor 
xullo nas últimas tres déca-
das. En Galicia, vendéronse 
2.525 vehículos o mes pasa-
do, o que supón unha caí-
da dun 15,6 por cento.  No 
conxunto de España comer-
cializáronse 65.322 coches, o 
que se traduce nunha baixa-
da dun 17,2. Fontes da pa-
tronal galega indican que os 
números de xullo son “ma-
los e os vindeiros poden ser 

peores porque case non hai 
operacións de entrega para 
os próximos meses”.

Por provincias, os conce-
sionarios de Lugo foron os 
que máis sufriron en xullo, 
ó rexistrar unha caída dun 
23,9 por cento. O descenso 
na Coruña foi dun 17,6; en 
Ourense, dun 13,3; e en Pon-
tevedra, dun 9,8.

No resto de autonomías, 
os números vermellos ta-
mén foron a tónica predo-
minante. As Canarias foi a 
comunidade con peor com-
portamento, ó baixa-las ma-

triculacións nun 32,8 por 
cento. Pola contra, a menor 
caída rexistrouse nas Balea-
res, cun 5,1.

Prezos
Ante a actual conxuntu-

ra, os empresarios volveron 
revisar á baixa as previsións 
para este ano. As asociacións 
de vendedores (Ganvam) e 
de fabricantes (Anfac) con-
sideran que 2012 vai pechar 
con menos de “700.000 co-
ches vendidos”. A directora 
económica de Anfac, Arán-
zazu Mur, cre que a tenden-

cia actual do mercado “non 
vai variar no curto prazo, 
malia que os esforzos co-
merciais que realizan os con-
cesionarios e os fabricantes 
son os maiores da historia”.

A patronal alerta tamén 
de que a suba do IVE en set-
embro vai supoñer un incre-
mento significativo no prezo 
dos coches. O presidente de 
Ganvam, Juan Antonio Sán-
chez Torres, cre que “traerá 
consigo un encarecemen-
to medio de 650 euros que 
impactará psicoloxicamente 
sobre o comprador”.

As vendas de coches rexistran o 
peor xullo dos últimos 30 anos

O mercado pechará 2012 por debaixo das 700.000 unidades

As matriculacións caeron un 15,6 por cento en Galicia
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Véndese coche de 
gama alta a prezo case de 
risa. Temos necesidade de 
mercar un automóbil, e se 
cadra non podemos evitar 
a tentación de facernos 
con algunha destas “gan-
gas” que atopamos tan-
to na Internet como nal-
gúns vehículos que locen 
un carteliño de “véndese” 
en plena vía pública. Moi-
to coidado, porque po-
demos ser vítimas dunha 
estafa. Se tomamos unha 
serie de precaucións poi-
da que consigamos ter un 
coche de segunda man a 
bo prezo. Pero se nos con-
fiamos demasiado pode-
mos quedar sen coche, e 
sen cartos. Non seriamos 
os primeiros.

Como se di popular-
mente “niguén da pesos a 
catro pesetas”. Así de cla-
ro hai que dicilo. “Non hai 
gangas”. E somos categóri-
cos con esta frase porque 
cada vez son máis as con-
sultas e reclamacións que 
reciben distintas asocia-
cións de automobilistas e 
de consumo, de persoas 
que aseguran ser vítimas 
dunha estafa. A máis ha-
bitual chega dende o es-
tranxeiro. O máis normal é 
ver un anuncio nun portal 
de compra-venda. Trátase 
dun propietario estranxei-
ro, que mostra imaxes 
dun coche (xeneralmente 
de gama alta) cun prezo e 
características moi atrac-
tivas. Tras establecer con-

tacto por correo electró-
nico, o vendedor ofrécese 
a facernos chegar o au-
tomóbil, probablemente 
dende Gran Bretaña, sen 
que teñamos que facer 
ningún adianto económi-
co ata que non vexamos 
o coche e nos decidamos 
pola súa compra. Onde 
está a estafa? Pois en que 
a continuación o vende-
dor do vehículo dinos 
que o custo do transpor-
te corre da nosa conta, e 
que lle temos que adian-
tar esa cantidade. O im-
porte solicitado adoita ser 
do 30% do valor do coche, 
uns 2.000 euros. Evidente-
mente, unha vez realizada 
a transferencia correspon-
dente, non volvemos sa-
ber nada do coche nin do 
vendedor. É como o “timo 
de la estampita”. Ofrécen-
nos algo que non vemos 
a un prezo moi baixo. E ao 
final quedamos sen nada. 
Coa ilusión que tiñamos 
de ter un coche Premium 
a un prezo regalado!

Este é só un exemplo, 
pero desgrazadamente 
xa se detectaron, tamén 
en Internet, outros moitos 
utilizando distintas fór-
mulas.

Indo a un plano máis 
“terrenal” tamén en ple-
na rúa atopámonos con 
ofertas do máis diversas e 
baratas. Neste caso, non é 
que vaiamos quedar sen 
coche, o problema xorde 
en relación á garantía de 

compra. Hai que ter pre-
sente que se a transac-
ción se realiza entre par-
ticulares o automóbil non 
está suxeito á lei de ga-
rantías, segundo a cal te-
ñen que ofrecernos dous 
anos de garantía a menos 
que no contrato de com-
pra-venda se especifique 
claramente que, de forma 
pactada entre comprador 
e vendedor, a garantía se 
reduce a un ano a cambio 
dunha rebaixa no prezo 
do coche, por exemplo.

Se pola contra lle com-
pramos un coche a un 
particular, non temos nin-
gún tipo de garantía. A 
única responsabilidade 
do vendedor será a de sa-
neamento de vicios ocul-
tos no caso de que nos 
vendese o coche con al-
gún defecto ou avaría sen 
informarnos dela. Neste 
caso algún tipo de recla-
mación será difícil de le-
var a bo fin polas carac-
terísticas da venda e do 
vendedor, normalmente 
un particular que intenta 
quitarlle a un vehículo ba-
rato o máximo beneficio. 
Ou sexa, a cuadratura do 
círculo.

Unha vez máis insisti-
mos dende estas páxinas 
na importancia de acudir 
a un profesional acredita-
do, que nos dea garantía e 
que saibamos que vai res-
ponder. O demais é seguir 
pensando que dan “pesos 
por catro pesetas.”
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Opel vén de perfec-
cionar a familia dos As-
tra cun novo motor diésel 
máis potente, o 2.0 BiTur-
bo CDTi de 4 cilindros e 
195 cv. O Astra en cuestión 
está dispoñible en tres ca-
rrozarías: no dous volumes 
de cinco portas, no cupé 
GTC e no Station Wagon 
Sports Tourer.

O Astra cinco portas Bi-
Turbo CDTi acada unha ve-
locidade de 226 km/h, sen-
do deste xeito o Astra diésel 
máis veloz da historia. Axu-
dándose da tecnoloxía 
Start&Stop de aforro de com-
bustible, o GTC emprega só 
4,9 l/100 km cunhas emi-
sións de 129 g/km e intro-
duce unha tecnoloxía BiTur-
bo secuencial cun sistema de 
dobre intercooler.

Amais disto, o Astra BiTur-
bo achega unha morea de 
mecanismos de seguridade 
e comodidade premium en-
tre os que salientamos: a se-
gunda xeración da cámara 
frontal Opel Eye co asistente 
de sinais de tráfico mellorado 
(TSAII), a alerta de cambio in-

voluntario de carril (LDW), o 
indicador de distancia de se-
guimento (FDI), a alerta de 
colisión frontal, iluminación 
adaptativa AFL+ con faros bi-
xenon, HiPerStruts (torretas 
de altas prestacións) na sus-
pensión dianteira, asentos 
dianteiros ergonómicos cer-

tificados pola AGR, parabrisas 
panorámico ou o chasis elec-
tromecánico de Opel FlexRi-
de, entre outros elementos.

As versións do novo Opel 
Astra diésel poderanse ad-
quirir a partir de outono e es-
tarán nos concesionarios a fi-
nais de ano.

En maio Kia lanzaba o 
seu novo cee’d, un vehícu-
lo que mesturaba o des-
eño dun cupé co espazo 
dun cinco portas. Arestora, 
a marca surcoreana vén de 
aumentar o abano de acce-
sorios deste modelo, ache-
gándolle unha meirande 
comodidade e funcionali-
dade.

Deste xeito, o novo 
cee’d contará cun cofre de 
teito brando, feito cun ma-
terial resistente á auga cos-
turas e cremalleira selada, 
dicir que o dito teito ten 
unha capacidade de 340 li-
tros e pódese encartar (o 
prezo é de 297,62€ sen IVE). 
Outra posibilidade é o cofre 
de teito ríxido, cunha capa-
cidade de 460 litros e con 
feitura aerodinámica que 

mingua a resistencia ao ar, 
o ruído e as vibracións (pre-
zo: 478,47€ sen IVE). Outra 
novidade é o portabicicle-
tas de teito, que permite 
axustar unha bici de até 20 
kg de xeito doado grazas 
a un mando xiratorio (pre-
zo:116,09€ sen IVE). Amais 
disto, o cee’d poderá en-
gadir unha percha/colga-
dor executive, que se adap-
ta de maneira sinxela aos 
repousacabezas dianteiros 
(prezo: 50,25€ sen IVE) ou 
un separador de masco-
tas de zona inferior e supe-
rior, isto é, unha reixa que 
encaixa entre os respaldos 
dos asentos traseiros do 
vehículo e do teito (prezo: 
zona superior-139,84€ sen 
IVE e zona inferior-156,42€ 
sen IVE).

A moto Gladius xa ten 
unha versión deportiva. Su-
zuki vén de anunciar que o 
seu modelo Gladius posúe 
agora unha nova cara que 
chega baixo o nome de 650. 

Esta Gladius foi creada 
para estrada ou cidade e 
conta cun chasis multitubu-
lar en aceiro e unha carroza-
ría ben fluída. O modelo de 
Suzuki levará un motor en V 
a 90º de inxección, DOHC, 
un murmurio V-Twin pro-

pio de seu, unha orixinal es-
cala de cores e unha morea 
de accesorios que lle enga-
den un aquel máis deporti-
vo, salientan: o escape Yos-
himura, un kit de accesorios 
de carbono e un kit de ad-
hesivos para as rodas, entre 
outros elementos.

A Suzuki Gladius 650 
versión deportiva chega 
cun prezo de promoción de 
5.999 euros que durará até 
o 30 de setembro.

6 Sprint Motor >> Novas

Un cee’d con máis accesorios

Gladius 650, a moto deportiva de Suzuki

Astra BiTurbo, o máis veloz dos Astra
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A luxosa marca de auto-
móbiles Alfa Romeo festexa 
o 50 aniversario do senlleiro 
modelo Giulia, nado en 1962 
baixo o nome de Giulia TI e 
presentado en sociedade no 
autódromo italiano de Mon-
za. Emporiso, este ano Alfa 
Romeo quere renderlle tri-
buto ao Giulia -porque non 
todos os días se cumpren 50 
anos- e decidiuse a crear un 
logo oficial con orixe nun-
ha antiga campaña publi-

citaria que dicía “deseñado 
polo vento”, gabándose da 
inmellorable aerodinámi-
ca do vehículo. Asemade, 
tamén este ano é o 50 ani-
versario do circuíto Balocco, 

que comezaba a construír-
se no ano 1962 por encargo 
de Alfa Romeo. Cómpre di-
cir que as súas pistas foron 
lugar de exame para todos 
os vehículos de Alfa Romeo, 
tanto os de competición 
coma os de rúa. Arestora, o 
circuíto de Balocco segue en 
activo e conta con máis de 
80 km de circuítos e pistas 
para avaliar calquera tipo de 
vehículo... non só modelos 
Alfa Romeo.

7Novas << Sprint Motor

❱❱ os senadores do PP por Valladolid 
levarán á cámara Alta un decálo-
go de propostas para “revitalizar” o 
sector da automoción e impulsar o 
uso do coche eléctrico, entre as que 
se inclúen a volta aos plans Renove, 
Prever ou 2.000e xunto cunha Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV) 
“máis rigorosa” en aspectos relati-
vos ás emisións medioambientales.

❱❱ o toyota Prius, o vehículo máis vendido 
en Xapón durante os últimos tres 
anos, comezará a comercializarse en 
brasil a partir de finais de outubro. O 
Prius, que combina un motor de ex-
plosión de gasolina e outro eléctrico, 
converterase no primeiro híbrido de 
Toyota en entrar no mercado brasi-
leiro, onde a empresa nipona contro-
la cerca do 3% do mercado de novos 
vehículos, cunhas 100.000 unidades 
anuais. O automóbil será capaz de 
funcionar con etanol, un combusti-
ble de uso común en brasil.

❱❱ o presidente executivo de Ford motor 
company, Alan mulally, amosou 
este mes ao presidente da Gene-
ralitat valenciana, Alberto Fabra, a 
primeira unidade do modelo Ford 
Kuga, aínda en preprodución e que 
comezará a fabricarse a finais de 
outubro na planta de Almussafes.

BreVeS50 anos de Alfa Romeo Giulia...
e do circuíto Balocco

Giulia coupé 1300 Gta Junio - 1968-1975

imagen 50 aniversario alfa romeo
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Se podía afondar máis na 
fórmula da boa relación cali-
dade-prezo, Skoda vén de fa-
celo novamente da man do 
Skoda Rapid, unha achega 
ben interesante á súa gama 
de modelos, e máis tendo 
en conta uns tempos, os que 
estamos a vivir, nos que se 
valoran máis que nunca os 
vehículos económicos e ren-
dibles. Trátase dunha berli-
na compacta, no mercado a 
partir de outono, que ade-
mais de pola relación calida-
de-prezo, destaca pola habi-
tabilidade e polas taxas de 
aforro en consumo que ofre-
cen os seus motores. Malia 
as súas dimensións exterio-
res (4,48 metros de lonxitu-
de, 1,71 de anchura e 1,46 
de altura), trátase dun ve-
hículo compacto que pode 
dar acubillo a cinco persoas 
con total comodidade, ache-

gando un maleteiro de 550 
litros e unhas medidas xe-
rais “plenamente familiares”, 
sinala a compañía. O Rapid 
diríxese sobre todo a clien-
tes que busquen mobilida-
de e eficacia sen necesidade 
de gastar grandes cantida-

des de cartos. Polo que res-
pecta á seguridade, inclúe 
ABS e ESP de serie, asistente 
para arrancar en pendente, 
airbags frontais, laterais e de 
cabeza e cintos axustables 
de tres puntos con tensores. 
Está dispoñible en catro mo-

tores de gasolina (1.2 MPI tri-
cilíndrico de 75 cv, 1.2 TSI de 
86 cv, 1.2 TSI de 105 cv e o 
1.4 TSI de 122 cv) e dous dié-
sel, ámbolos 1.6, con inxec-
ción directa en dúas poten-
cias: a básica de 90 cv e a 
avanzada de 105 cv.

Skoda Rapid: espazo, seguridade e aforro

“Menos atropelos”, este 
podería ser o título da apli-
cación que General Motors 
ten entre mans, un dispositi-
vo que grazas á axuda do Wi-
Fi Direct instalado nos auto-
móbiles e con capacidade de 
establecer contacto con todo 
tipo de puntos de conexión 
ou aparellos que usen Wi-Fi 
Direct. Deste xeito, esta idea 
de General Motors podería 
aplicar a seguridade requiri-

da a un espazo onde se cru-
ce un camiño de peóns con 
outro por onde circulen au-
tomóbiles. 

E en que se traduciría esta 
achega? Pois coa dita tecno-
loxía, o problema de non ver-
mos o coche ou de que o con-
dutor non nos vexa deixaría 
de ter a importancia vital que 
ten a día de hoxe. De feito, se-
rían as máquinas as que po-
rían a atención que nos fal-

ta, establecendo contacto o 
Wi-Fi Direct do vehículo co 
do aparello smartphone do 
viandante, facéndolle saber 
ao condutor da presenza dun 

peón. Engadir que este servi-
zo tamén servirá para reducir 
en boa medida o número de 
sinistros entre coches e bici-
cletas.

Xa está aquí o novo Bravo 
MY 2013, cheo de actualiza-
cións no que atinxe a equipa-
mento. Mesmo os acabados 
mudan de nome: de Active a 
Pop e de My Life a Easy.

Así, o acabado Pop dispo-
ñible en dúas motorizacións 
(1.4 90 cv gasolina Fire e 1.6 
105 cv diésel Multijet) ache-
ga de serie (alén do que xa 
posuía): radio CD mp3, ESP 

con Hill Holder, 4 airbags, 
ar acondicionado, lamias de 
aceiro de 16” e volante con 
mandos. 

Pola súa banda, o aca-
bado Easy dispoñible en 
4 motorizacións (1.4 90 cv 
gasolina e GLP Fire, 1.6 105 
cv diésel Multijet e 1.6 120 
cv diésel Multijet) achega 
de serie -amais dos elemen-
tos do Pop-: lamias de aliaxe 
de 16”, Blue&Me (Bluetoo-
th + música + MP3 + USB 
+ Eco:)Drive), faros antiné-
boa con “cornering”, Cruise 
control, volante e cambio 
en coiro, asento acompa-
ñante regulable en altura, 
4 airbags (inclúe de corti-
na) para chegar a 8 en to-
tal, elevaxanelas eléctricos 
traseiros, repousabrazos 

dianteiro. Por se isto non 
abondase, dentro do aca-
bado Easy, Fiat oferta dous 
paquetes cunha morea de 
elementos opcionais (Pack 
Confort e Sport Pack). Enga-
dir que o prezo do vehículo 
só sobe 200 €, ao igual que 
a versión Pop.

Cómpre informar que 
tamén existe unha versión 
ecolóxica do Fiat Bravo, trá-
tase do GLP 1.4 Fire 90 cv 
Easy (por 12.900 €, con pro-
mo, Bonus Eco:)Fiat e 4 anos 
de garantía), o uso deste 
motor reduce as emisións 
de CO2, NOX (chuvia ácida) e 
PM (fume negro).

O Fiat Bravo MY 2013 pre-
séntase cun prezo de 11.000 
euros con Bonus Eco:)Fiat e 4 
anos de garantía.

Fiat Bravo MY 2013, 
máis equipamento

O Wi-Fi evita atropelos?
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Bétula Cars…..
Tu concesionario opel en Santiago

"Aquí a súa 
PUBLICIDADE"

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535

Polígono do Tambre, calle C 75 • Santiago de Compostela
www.eg4motor.es

Sprint
Axenda

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno
Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23 - Tfnos: 981 570 182/981 585 627

SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración
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Imaxinemos un retrovi-
sor ao que non lle afecten 
as inclemencias do tempo 
e ofreza sempre visións ni-
dias da contorna. Pode ser 
posible? En virtude da tec-
noloxía de hoxe, si, e máis 
se temos en conta que 
Audi anda detrás. Nisto, no 
de pór ao noso alcance un 
retrovisor con cámara ex-
terna e un monitor inte-
rior que clarifica o que hai 
fóra, é no que consiste esta 

nova tecnoloxía, até o de 
agora de competición, que 
Audi incluirá no R8 e-tron a 
finais de ano. As súas van-
taxes son: fornece imaxes 
brillantes e de gran clarida-
de da contorna do vehícu-
lo e non require que haxa 
días despexados para per-
cibir a totalidade do espa-
zo circundante. A razón de 
que viñera acompañando 
ao R-8 e-tron hai que ras-
trexala na ausencia de xa-

nela posterior da súa ver-
sión para as máis recentes 
24 Horas de Le Mans. Polo 
tanto, cumpría buscar unha 
alternativa ao espello retro-
visor convencional. Apóia-
se nunha cámara traseira, 
de pequeno tamaño, inse-
rida na parte posterior do 
coche e que conta con ca-

lefacción cando a tempera-
tura é fría, co fin de evitar 
o bafo. As imaxes xeradas 
vense nunha pantalla inte-
rior de 7,7 polgadas aloxa-
da onde tradicionalmente 
vai o espello retrovisor. Usa 
tecnoloxía AMOLED que 
produce unha visión de 
alto contraste e brillante.

O famoso taxi de Lon-
dres, o Black Cab, xa non 
será o mesmo. Ou si, pero 
con melloras. Estas virán da 
man de Nissan, que desve-
lou a vindeira versión do de-
vandito vehículo, o NV200 
London Taxi, proposta in-
novadora que salienta pola 
súa eficacia enerxética, pola 
súa accesibilidade para per-
soas con diversidades fun-
cionais e motrices e, tamén, 
porque vai ser fabricado re-
lativamente preto de aquí: 
na planta que ten Nissan en 
Barcelona. Esta nova ache-
ga conta co total apoio do 
alcalde de Londres, Boris 
Johnson, a asociación de 
taxistas da capital ingle-
sa e máis os colectivos de 
persoas con diversidade 
funcional. Segundo avanza 
Nissan, salienta pola gran 

comodidade que pon en 
xogo, polo espazo, a prac-
ticidade (achega portas co-
rredeiras que se abren e pe-
chan con facilidade e non 
obstrúen a estrada) e pola 
accesibilidade. Potencial-
mente, a flota de London 
Taxis de Nissan daría servi-
zo a 300.000 usuarios dia-

rios, achegando, a maiores 
do devandito, niveis moi re-
ducidos de CO2 en compa-
ración cos modelos actuais 
de taxi.  

Está previsto lanzar 
unha versión diésel cun 
motor 1.5 dCi de 110 cv 
Euro V, con caixa manual 
de 6 marchas e consumin-

do 5,3 l/100 Km. O motor 
emite só 139 g/km de CO2, 
comparado cós 209 g/km 
da versión máis ecolóxica 
do TX4. Este motor comple-
mentarase cunha versión 
eléctrica, o e-NV200 Lon-
don Taxi, cuxo custo de uso 
representará a quinta parte 
do que consume un diésel. 

O Citroën DS5, última 
posta en escena da liña Dis-
tintiva da marca francesa ca-

racterízase por pertencer ao 
eido dos Premium, mais Ci-
troën desexa rachar cos tó-

picos dos altos de gama e 
faino dun xeito orixinal pois 
vén de encargarlle ao chef 
do hotel madrileño Inter-
continental que elabore un 
menú que leve o nome do 
Citroën DS5. E voilà...todos 
os venres de xullo e agosto 
os clientes que acudan ao 
senlleiro hotel de 5 estrelas 
poderán degustar o prato 
DS5 ideado polo chef José 
Luque, un menú innova-
dor e refinado como o pro-
pio vehículo inspirador. Así, 
o menú consta de entrantes 
como o salmorejo de toma-
te Raf, ventresca de bonito e 
piparras doces, Carpaccio de 
carabinero con aceite quen-

te de cardamono e ali-oli de 
estragón. Como pratos prin-
cipais, atún vermello de Al-
madraba, wok de brotes de 
soia e ensalada de algas e 
año leital asado, costa de 
froitos secos e cous cous de 
uvas pasas, unha tarta Ópe-
ra, sopa de mango e tapio-
ca e sorbete de limón verde 
con xenxibre. 

Por último dicir que o 
hotel Intercontinental ache-
ga a opción a aqueles que 
fagan reserva dunha cea Ci-
troën DS5 de seren recolli-
dos por un condutor que os 
levará até o dito restaurante 
a bordo deste vehículo tan 
“gastronómico”.

Audi leva á estrada o 
seu retrovisor dixital

Nissan reconstrúe para o futuro os taxis de Londres

DS5, o prato forte de Citroën
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A marca premium crea-
da por Toyota -falamos de 
Lexus- vén de estrear en 
San Francisco (California) 
a cuarta xeración da gama 
LS, os LS MY 2013, que in-
clúe ao LS 460, o LS 600h e 
o novo LS F Sport, equipa-
do coa tecnoloxía Lexus Hy-
brid Drive, sendo este últi-

mo o híbrido máis potente 
do mundo.

Emporiso, o LS na súa 
versión 2013 achega máis 
de 3.000 novidades respec-
to aos seus predecesores, 
as máis salientables son as 
que atinxen ao deseño ex-
terior (tecnoloxía Led, grella 
en dobre punta de frecha...), 

á rixidez da estrutura da ca-
rrozaría (fabricada mediante 
láser), á introdución do sis-
tema Drive Mode Select que 
permite 5 xeitos diferentes 
de condución (Eco, Comfort, 
Normal, Sport e Sport S+), 
insonorización do motor 
(cámaras de insonorización 
nos pasos de roda do vehí-
culo), temperatura perfec-
ta do interior (Lexus Climate 
Concierge Air Conditioning), 
Remote Touch Interface, sis-
tema de Navegación Lexus 
con formato HDD, conexión 
a Internet e o sistema Mark 
Levinson de 19 altofalantes 
con lector Blu-ray®, entre 
outras cousas.

En canto a seguridade, a 
nova gama LS conta co dis-
positivo avanzado Pre-Crash 
(A-PCS) que se apoia no sis-
tema de esquiva de obstá-
culos e o mecanismo Lexus 
Night View, elementos que 
garanten a protección dos 
ocupantes do Lexus.

Por último, cómpre falar 
da versión F Sport do Lexus 
LS que, mingua a altura da 
carrozaría en 10 mm grazas 
ás suspensións rebaixadas, 
conta cuns discos de freo Br-
embo® de 6 pistóns, levas de 
cambio no volante e un re-
soador interno que mellora 
o son do motor desde den-
tro (no LS 460 F Sport).

O Alfa Giulietta GLP Tur-
bo acaba de chegar a Espa-
ña. Como principal novidade 
este modelo conta co novo 
motor bi-fuel, un propulsor 
que funciona tanto con gas 
(GLP) coma con gasolina, 
permitindo así que o dito ve-
hículo acade unha autono-
mía meirande á dunha mo-
torización gasolina normal, 
reducindo os custos de com-
bustible e as emisións.

Indo ao miolo deste Alfa 
Romeo, o prendido do mo-
tor lévase a cabo sempre 
con gasolina a 40ºC e su-
peradas as 1.400 rpm cam-
bia en automático a GLP. E 
que acontecería se o Giu-
lietta quedara sen AutoGas 

mentres circula? Pois ac-
cionaríase un sinal acústi-
co que avisaría ao condu-
tor do cambio automático 
a gasolina sen interrupción 
ningunha na condución. En-
gadir que a carón da panca 
de cambios hai un selector 
de combustible para elixir 
o xeito de conducir en cal-
quera intre. 

O Giulietta conta ase-
made cun depósito adicio-
nal para amorear o gas (si-
tuado no oco da roda de 
reposto) e encher o depó-
sito faise de maneira seme-
llante aos coches tradicio-
nais, o burato de entrada 
de gas atópase xunto ao de 
combustible.

De falarmos do motor, 
este é un bi-fuel 1.4 Turbo 
de 120 cv Euro 5 cunha velo-
cidade máxima de 195 km/h 
e unha aceleración de 0 a 
100 km/h en 10,3 segundos.

En canto ao equipamen-
to, o Alfa GLP Turbo no aca-
bado Distinctive trae: selector 
Alfa DNA, faros Led (diantei-

ros e traseiros), VDC-Control 
de estabilidade, climatizador 
automático bizona, Cruise 
Control, lamias de aliaxe de 
16”, volante en pel e mandos 
de audio no volante , radio-
cd con lectura MP3. 

O prezo do Alfa Romeo 
Giulietta 1.4 Distinctive 120 
cv GLP é de 24.900 euros.

Co verán as bicis saen 
máis á rúa e Skoda sábeo 
ben por iso aproveita para 
lanzar unha nova familia de 
bicicletas en colaboración 
coa firma “Superior”. Trátase 
dunha gama de bicis 2012 
que abrangue sete mode-

los enca-
m i ñ a -

dos a 
dife-

rentes usos e idades, to-
das elas son de cor verde 
e branco (cores do equipo 
Skoda Motorsport).

Cómpre dicir que os 
dous pilotos do dito equi-
po oficial da marca checa 
-Juho Hänninen e Jan Ko-
pecký- foron nomeados 
embaixadores destas bici-
cletas. Asemade, dicir que 
a gama 2012 conta cun 
modelo para ciclistas de 
estrada, a Skoda Road (de 
só 8,4 kg de peso, un cadro 
de aluminio e unha horqui-
lla de carbono), dous mo-
delos para fóra do asfal-
to, a Skoda MTB ou a MTB 
Full (cun cadro con suspen-

sión total), ou unha versión 
máis versátil como a Skoda 
Cross. Engadir que todos 
os modelos teñen unha 
horquilla dianteira con sus-
pensión bloqueable e es-
tán dispoñibles en tres ta-
maños.

Por certo, para os máis 
cativos existen varias op-
cións cunha tecnoloxía 
propia de bicis “adultas”, 
falamos da Skoda MTB-Ju-
nior, cunha horquilla fron-
tal bloqueable e un cambio 
de 21 velocidades e  outros 
modelos para os máis pe-
quenos, a Skoda Kid e a 
bici de aprendizaxe Skoda 
Mini.
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Bicis de Skoda para 
toda a familia

Alfa Giulietta GLP Turbo: 
gasolina ou gas?

Lexus dálle unha viraxe á saga LS
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Dende estas páxinas 
de Sprint Motor trasla-
damos as recomenda-
cións de Chevrolet para 
reducir o consumo do 
noso vehículo, pois a 
marca americana afir-
ma que cunha condu-
ción intelixente pode-
remos aforrar até un 
25% nas viaxes destas 
vacacións. Así o certifi-
can estudos levados a 
cabo polos enxeñeiros 
da marca, o resultado 
nos di que os conduto-
res poden aforrar até un 
40% ao ano se seguen 
os consellos que dare-
mos de seguida.

coidado co peso.
Antes de saír á estrada 

cómpre revisar a equipaxe 
e sacar do coche todo o 
que non sexa imprescindi-
ble, pois se queremos afo-
rrar combustible temos que 
pensar en que se o vehículo 
vai cargado este consume 

máis, xa que require máis 
esforzo. Como dato: por 
cada 100 kg de equipaxe, o 
consumo sobe arredor de 
medio litro cada 100 quiló-
metros.

Prepara a equipaxe. 
Distribuír o peso da 

equipaxe no coche ta-
mén reduce o consumo, os 
obxectos pesados deben ir 
na parte inferior do male-
teiro ben colocados contra 
o respaldo dos asentos tra-
seiros e os vultos máis pe-
quenos enchendo os ocos 
arredor da equipaxe pesa-
da. Como consello impor-
tante: non colocar nunca 
obxectos por enriba dos 
asentos traseiros, existe pe-
rigo para os pasaxeiros no 
caso de freada brusca... Ah! 
Os triángulos de adverten-
cia, os chalecos de emer-
xencia e o botiquín deben 
colocarse nun lugar de ac-
ceso sinxelo!

comproba o cofre do teito. 
Se levamos carga no 

teito, aumentamos o con-
sumo, en cifras: unha baca 
cargada reduce a econo-
mía de combustible até 

nun 5%, pois case o 25% 
de cada litro de combus-
tible vai encamiñado a su-
perar a resistencia ao ven-
to.

conduce con suavidade. 
Se conducimos con 

tino podemos aforrar até 
un 20% en combustible. É 
que se entende por condu-
cir con suavidade? Trátase 
de acelerar de xeito gradual 
e manter unha velocidade 
constante... Está claro que a 
máis velocidade, máis con-
sumo. Como consello: se tes 
Control de Cruceiro no co-
che, úsao!!

Frea de xeito efectivo. 
Conduce a un ritmo 

constante e mantén a dis-
tancia co coche de dian-
te para evitar o uso impre-
visto dos freos, ao baixar 
pendentes emprega as 
marchas para reducir a ve-
locidade pois cada uso dos 
freos implica unha perda da 
enerxía xerada para mover 
o coche.

conduce fresco. 
Abrir as xanelas ou o 

teito solar do coche na es-

trada aumenta a presión 
do aire e reduce a veloci-
dade consumindo, polo 
tanto, máis combustible. 
Evita entón abrir as xanelas 
se vas a máis de 30 km/h, 
a máis velocidade empre-
ga o ar acondicionado ou 
o climatizador, só se é pre-
ciso! 

mantemento periódico. 
O motor do automó-

bil é a peza chave do mes-
mo, por iso ten que estar 
ao 100%. Xa que no verán 
se adoita cargar máis o ve-
hículo, haberá que axus-
tar a presión dos pneumá-
ticos, pois estes inflúen de 
maneira directa no consu-
mo de combustible. Outros 
consellos de vital impor-
tancia son: non esquecer 
realizar con periodicida-
de as comprobacións per-
tinentes, usar o aceite e o 
líquido refrixerante reco-
mendados, comprobar os 
niveis e limpar os filtros 
con frecuencia e cambiar 
os pneumáticos de inver-
no/verán a tempo, os de 
inverno aumentan o con-
sumo de combustible en 
verán!

jeep.es
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Chevrolet axúdanos a aforrar en combustible
No verán o número de quilómetros feitos co noso coche multiplícanse
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Será no Salón do Auto-
móbil de París (do 29 de se-
tembro ao 14 de outubro) 
onde Kia presente o seu novo 
modelo Carens. Estamos pe-
rante un automóbil depor-

tivo e con estilo, sen esque-
cer un factor chave para Kia, 
a funcionalidade que quere 
achegar aos seus clientes

Con este vehículo a mar-
ca surcoreana pretende en-

trar de cheo no eido dos 
monovolumes e para iso 
o Carens amosa un dese-
ño máis emocionante que 
o seu antecesor e salienta 
pola súa cabina adiantada, 

unha liña de teito máis baixa, 
unha meirande distancia en-
tre eixos e unha maior oferta 
de lamias de aliaxe, así como 
unha liña de cintura con ele-
mentos cromados.

13Novas << Sprint Motor
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O Kia Carens protagonista 
do Salón de París
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E isto que é, un coche ou unha moto? Era a pregunta que se repe-
tían varias veces nas rúas de Santiago. Cada vez que nos parábamos 

perante un semáforo, xurdía a pregunta. Pois é que o novo vehí-
culo eléctrico de Renault chama a atención cando circula polas 

rúas. De certo é totalmente diferente aos demais: 100% 
eléctrico, bipraza tipo motocicleta, sen portas, 100% 

silandeiro, cunha estética innovadora e un aquel 
xuvenil que lle imprime moito carácter. 

Renault apostou polos vehículos eléc-
tricos. Primeiro foron o Kangoo 

ZE e o Fluence ZE. Logo viría 
o Zoe ZE e agora é a quenda 

deste pequeno cuatriciclo 
urbano que se gaba de ser 

un dos máis baratos en canto 
a consumo se refire, xa que 

por cada 100 quilómetros 
teremos que gastar pouco 

máis dun euro. É un 
coche mini para unha 
gran cidade. Práctico 

e ecolóxico.

■ luIS RIVeRO De AGuIlAR | TexTo

■ mARíA FeRnánDez zAncA | FoTos

Con el chegou o futuro
Renault Twizy
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❱❱ Arrincando
Unha vez no interior 

do Twizy, disposto un a 
conducir con ledicia polas 
rúas de Santiago, atópase 
con dous pedais: o acele-
rador e o freo, xa que non 
ten panca de cambios, nin 
pedal de embrague. Á es-
querda do volante atopá-
monos con dous botóns, 
un para ir cara adiante 
e outro para conectar a 
marcha atrás. E máis nada! 
De premer os dous bo-
tóns á vez, o vehículo fica-
ría en punto morto. Unha 
vez posto en marcha non 
hai máis que pisar o ace-
lerador para ver como o 
coche inicia o despraza-
mento con suavidade, sen 
ruído e coa sensación de 
estar levando un xogue-
te. Vai moi ben polas rúas, 
apárcase en calquera si-
tio en batería ou en para-
lelo (parece ser que non 
ten que pagar ORA, aínda 
que nós non o comproba-
mos), ten un abraiante ra-
dio de xiro e non fai ruído 
ningún. É tan silandeiro 
que leva un avisador acús-
tico (“bip, bip, bip...!”) para 
advertir aos peóns de que 

o Twizy se achega… O 
motor eléctrico respon-
de ben, acelera o xusto e 
a dirección manéxase con 
suavidade. A suspensión 
é, se cadra, algo dura pero 
non é incómoda, a menos 
que a rúa estea ateigada 
de fochas.

Como é eléctrico, non 
contamina nada e enri-
ba recárgase en calquera 
enchufe de 220 v. Non é 
precisa unha conexión es-
pecial, como acontece co 
seu irmán maior, o Fluen-
ce Z.E. Na parte diantei-
ra leva un compartimen-
to cunha tapa do que sae 
un fío enrolado normal e 
corrente que se pode co-
nectar en calquera enchu-
fe. En tres horas e media 
xa está outra vez coa car-
ga completa e podere-
mos entón circular arre-
dor de 100 quilómetros e 
pagaremos por iso pouco 
máis de 1 euro. Un indica-
dor no taboleiro diranos 
canta carga nos queda e 
avisaranos cando estea a 
punto de esgotarse a ba-
tería. En Santiago, amais, 
temos diversos puntos de 
recarga. Un de balde en El 

Corte Inglés, outro no Polí-
gono do Tambre e enchu-
fes por todas partes para 
poder recargalo de xeito 
cómodo e gratis! Se o fa-
cemos na casa consumi-
rá en carga 2.000 vatios, 
como unha prancha.

Dicir que Renault non 
vende as baterías co Twi-
zy Z.E., senón que tes que 
alugalas durante un pe-
ríodo mínimo de 3 anos. 
Se fas 5.000 quilómetros 
ao ano, tes que pagar 50 
euros/mes. Se fas máis 
quilómetros terás que pa-
gar máis. Por exemplo, no 
caso de facer 10.000 km, a 
cota sube a 54 euros. E se 
son 15.000 km/ano, pon-
se en 62 €/mes. Renault 
encárgase do mantemen-
to íntegro das baterías e 
garante a reposición gra-
tuíta no caso de avaría. 

En resumo, o novo 
Twizy Z.E. é un coche ben 
orixinal para circular por 
cidade. Ten dúas prazas, 
apárcase de xeito doado, 
non contamina, é silan-
deiro e moi barato, xa que 
se pode circular por tan 
só 1,2 € durante 100 qui-
lómetros. É distinto a to-

dos os demais e ecolóxi-
co, práctico e ideal como 
segundo coche.

A unidade probada era un 
Renault Twizy -cedido polo 
concesionario Renault TA-
LLERES CAEIRO de Santia-
go- e realizou un percorrido 
urbano por Compostela que 
durou unha longa fin de se-
mana, cunha carga comple-
ta de batería, non chegando 
a consumir -por dicilo en ter-
mos automobilísticos- máis 
de medio depósito. O coche 
é tan pequeno e tan orixi-
nal que axiña chama a aten-
ción dos viandantes. Precisa-
mente, a primeira pregunta 
foi a de: “é moto ou coche?”... 
E para deixar as cousas claras 
houbo que establecer o ter-
mo cuatriciclo lixeiro e cuatri-
ciclo pesado. E que quere dicir 
isto? Pois que estritamente 
nin unha cousa nin a outra, é 
un coche ao que se lle aplica 
o regulamento xeral de vehí-
culos... no apartado de motos 
ou vehículos lixeiros de tres e 
catro rodas. O Twizy que está 
á venda con dous motores, 
un que acada os 45 quiló-

metros por hora e, polo tan-
to, se pode conducir sen car-
né e outro que chega aos 80 
km/h e co que se precisa o 
mesmo permiso que para le-
var un Clio.

Pero vaiamos ao noso... 
Abofé que chama a aten-
ción: é pequeno, xa que 
mide pouco máis de dous 
metros (exactamente 2,338 
metros), estreito abondo e 
enriba non ten portas. Por 
595 euros máis pódense 
mercar unhas con apertura 
en élitro, que son as ás du-
ras dos escaravellos que se 
abren cara  arriba pouco an-
tes de pórse a voar. E póde-
se circular sen as portas-ás? 
Pois si, devagar e ben ama-
rrado, xa que o cinto de se-
guridade ten 4 puntos de 
ancoraxe. Pouco antes de 
probar o vehículo asegu-
ráronnos que se comezaba a 
chover, que non nos preocu-
pásemos, que o Twizy estaba 
deseñado de tal xeito que a 
auga non entraría nunca no 

habitáculo. A verdade é que, 
malia a estar o  ceo anubra-
do en Compostela, non caeu 
nin unha pinga durante a fin 
de semana e polo tanto, non 
o puidemos comprobar. 

Dentro deste Twizy van 
dúas persoas sentadas como 
se fosen nunha moto ou nun 
tándem: unha diante e outra 
detrás. A de adiante, cómo-
da e con boa visibilidade. A 
de atrás vai un pouco máis 
“apertada”, cunha visibilidade 
máis reducida e coas pernas 
separadas. De todos xeitos,  

suponse que para percorri-
dos urbanos curtos a viaxe 
faise bastante cómoda.

Dado que é un vehículo 
de tamaño reducido, non ten 
maleteiro, aínda que hai dous 
portaluvas no cadro de man-
dos, un con chave e outro sen 
ela, que son válidos para gar-
dar unha carteira pequena, o 
móbil e os documentos. De-
trás do asento traseiro leva 
outro compartimento con 
chave que ten unha capaci-
dade de 31 litros... Non é moi-
to, pero serve.

❱❱ Motorizacións
O motor é eléctri-

co, totalmente silandei-
ro e con dúas potencias, 
segundo sexa a versión 
Twizy 45 ou Twizy a se-
cas. Co primeiro desen-
volve unha potencia de 
4 kw e acada unha ve-
locidade máxima de 45 
km/h en 9,9 segundos. 
O segundo desenvolve 
unha velocidade máxi-
ma de 80 km/h cunha 
potencia de 13 kw que 
se traducen en 17 cv.

❱❱ Prezos
O novo RENAULT TWI-

ZY Z.E. atópase xa á ven-
da en todos os concesio-
narios Renault de Galicia 
cos seguintes prezos:

TWIZY 45
URBAN 45 6.990 €
COLOR 45 7.290 €

TECHNIC 45 7.790 €
TWIZY

URBAN 7.690 €
COLOR 7.990 €

TECHNIC 8.490 €

16 Sprint Motor

Grazas ás súas medidas e aos seus asentos en “tándem” aparcalo é moi doado
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❱❱ Impresións
O Renault Twizy Z.E. 

preséntase en tres acaba-
dos: URBAN, COLOR e TE-
CHNIC. O primeiro con-
ta con computador de a 
bordo, reloxo, económe-
tro, alerta de zona de re-
serva da batería, freos de 
disco, dirección de cre-
malleira, aviso sonoro 
para peóns, airbag frontal 
para o condutor, cinto de 
seguridade dianteiro de 4 
puntos, cinto de seguri-
dade traseiro de 3 puntos, 
antiprendido electrónico 
codificado, freo de par-
king con bloqueo auto-
mático tras corte do mo-
tor, freos rexenerativos, 
limpaparabrisas con posi-
ción intermitente, deflec-

tores laterais dianteiros, 
asento dianteiro regula-
ble lonxitudinalmente 
con repousacabezas in-
serido, repousacabezas 
pasaxeiro, portaluvas es-
querdo de 3,5 litros con 
toma de 12v-65w, porta-
luvas dereito de 5 litros 
con chave, portaobxec-
tos de 31 litros no asento 
traseiro con chave e fío de 
recarga dianteiro. 

O acabado Color vén 
con embelecedores bran-
cos, alfombriñas en con-
dutor e pasaxeiro, e co 
Pack Color consisten-
te no teito de cor, stri-
ppings de cor en tapas 
dos portaluvas e nas 
portas (si se elixen de 
opción) e tapizarías de 
asentos dianteiro e tra-
seiro de cor.

O acabado Technic en-
gade decoración de cor 
carbón no teito e nos por-
taluvas, pintura metaliza-
da e lamias de aliaxe. O 
interior xoga ao contraste 
cos asentos en branco.

Tamén se pode ad-
quirir o Kit Mans Libres 
con navegación portá-
til, barra de seguridade 
para o volante e rediña 
de organización.

Como o Twizy vén sen 
portas, poderanse adqui-
rir as mesmas con aper-
tura en élitro (cara arriba) 
con parte inferior trans-
lúcida por 595 euros.

17Sprint Motor

è Divertido
è Deseño 

innovador
è Ecolóxico

A destacar

o twizy ten unha autonomía duns 100 quilómetros

a recarga “doméstica” esixe tres horas e media
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Ford Focus EcoBoost
Un motor de gasolina que consume coma un diésel

É un coche moderno, orixinal, con tento deportivo e 
cun equipamento moi completo que xa desexarían 
os modelos do seu segmento das grandes marcas eu-
ropeas. O novo Ford Focus EcoBoost abraia pola súa 
comodidade, pola súa tecnoloxía, polos seus novos 
motores ecolóxicos, alegres e aforradores, pola súa habi-
tabilidade e por un comportamento excelente en estrada.
O novo propulsor 1.0 EcoBoost de gasolina, de inxección 
directa e turboalimentado, consume tan pouco coma 
un diésel. É máis lixeiro, máis pequeno, máis potente e 
bastante máis eficiente. Ten a potencia dunha motoriza-
ción de 1,6 litros e consume un 20% menos de gasolina.

■ luíS RIVeRO De AGuIlAR | TexTo

■ mARíA FDez. zAncA | FoTos
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A unidade probada -cedida por Gon-
zacar, concesionario Ford en A Coruña e 
Santiago de Compostela- foi un Focus Ti-
tanium de gasolina, 5 portas, 1.0 EcoBo-
ost Auto-Start&Stop, con caixa manual 
de 6 velocidades e unha potencia de 125 
cv. Achegounos ao monte Xiabre, en Vi-
lagarcía de Arousa, desde onde se pode 
gozar dunha vista abraiante da ría, com-
partindo altura cos eólicos que se moven 
de maneira incansable nos días de vento.

Este propulsor, con tan só 999 centí-
metros cúbicos e tres cilindros, amósase 
moi ledo e eficaz, desenvolvendo unha 
potencia de 100 ou 125 cabalos. É silan-
deiro e moi suave, bastante lixeiro, xa que 
tan só pesa 97 quilos, con culata e bloque 
de aluminio e un consumo baixo abon-
do (unha media de 4,8 litros por cada 100 
quilómetros). Para amosarse máis eficaz, 
vai cunha caixa de cambios de 6 veloci-
dades e enriba trae o sistema Start&Stop, 
que fai que aforremos combustible nas 
retencións do tráfico cotián. Todo isto re-
súmese nunhas baixas emisións de CO2, 
que na berlina 1.0 presentan 109 g/km., o 
que lle exime do imposto de circulación. 
Acelera con ganas e acada a velocidade 
máxima sen case facerse notar. Unha ma-
rabilla, abofé!

O novo Focus, cunha liña vangardis-
ta e agradable, cun certo aquel deporti-
vo, medra un pouco respecto á versión 
anterior, con 4,35 metros de longo a ber-
lina de 5 portas e con 4,534 metros o se-
dán de 4 portas. Emporiso, Ford decidiu 
non fabricar a carrozaría de 3 portas e a 
versión familiar Sport Break ponse xa nos 
4,56 metros. A anchura total, cos retrovi-
sores encartados, acada os 1.858 centí-
metros. O espazo interior é abondo para 
5 pasaxeiros. Os asentos amarran ben e 
son cómodos,  as pernas non teñen pro-
blemas á hora de ocupar o asento trasei-
ro. O maleteiro na versión de 5 portas ten 
(cargado até a bandexa) 277 litros, algo 
menos que o modelo anterior. Sen roda e 
co kit repara picadas de roda, o volume de 
carga chega até os 363 litros.
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O frontal ten un deseño 
envolvente e agradable, con 
tal cantidade de pancas e bo-
tóns repartidos polo cadro 
de mandos e o volante, que 
ao principio custa un pouco 
afacerse ao seu manexo, 
pero a experiencia dinos que 
ao cabo duns cantos quiló-
metros ao volante, un acaba 
dominando o tema e entón 
pode centrarse na condución 
do novo Focus EcoBoost, o 
que fará gozar coma nunca 
das prestacións do vehículo. 
Un sinal no panel de instru-
mentos indícanos cando de-
bemos cambiar de marcha 
para optimizar o consumo de 
combustible. É un xeito doa-
do e eficiente de reducir o 
consumo nas viaxes.

A sensación de amarre e 
estabilidade é impresionan-
te e un séntese cómodo e se-
guro cando sobe até o máis 
alto do monte Xiabre. Agárra-
se ben nas curvas, de tal xei-
to que ás veces semella que 
imos circulando por unha rec-
ta. A comodidade é máxima, 
xa que os cinco posibles pa-
saxeiros teñen espazo abon-
do. Ten unha boa aerodinámi-
ca e, polo tanto, é silandeiro. A 

calidade dos tapizados é boa 
e cun agradable tento. A ser-
vodirección eléctrica fai que 
a manobra de aparcamento 
sexa sinxela e precisa e cando 
un colle velocidade, xa na es-
trada, endurécese progresiva-
mente para achegar o control 
total do vehículo en calquera 
situación.

Vén de serie co siste-
ma Start&Stop, que apaga o 
motor cando o coche se de-
tén diante dun semáforo ou 
nunha retención, ficando en 
punto morto. Para poñelo de 
novo en marcha, abonda con 
pisar o embrague. Así aforra-
remos combustible cando 
circulamos sobre todo pola 
cidade. Con esta tecnoloxía 
pódese aforrar até un 10% de 
combustible.

O sistema Carga Rexene-
rativa Intelixente, de serie en 
toda a gama, só carga a ba-
tería cando é preciso e cando 
resulte máis económico face-
lo. Por exemplo ao frear, esta 
tecnoloxía convirte a forza 
empregada en enerxía eléc-
trica para axudar a recargar a 
batería. Como consecuencia, 
un menor consumo e meno-
res emisións.

Como opción achega un 
paquete chamado TECH TI-
TANIUM cunhas posibilida-
des que até agora só tiñamos 
visto en modelos de gamas 
superiores. Co Ford Active 
Vision, a carón do espello 
retrovisor móntase unha cá-
mara dixital que enfoca cara 
adiante capturando unha vi-
sión da estrada que se analiza 
posteriormente nun compu-
tador de abordo. A informa-
ción obtida emprégase para 
axudar ao condutor, con sis-
temas que lle avisan, por 
exemplo, do cambio involun-
tario de carril mediante unha 
vibración no volante, alértan-
lle sobre posibles síntomas 
de cansazo ou somnolencia 
ao volante, monitorizan os 

sinais de tráfico de ámbolos 
lados da estrada e dos pór-
ticos para achegar informa-
ción polo miúdo, ou xestio-
nan de maneira automática o 
uso das luces curtas e longas, 
en función das condicións de 
luminosidade da vía e da pre-
senza próxima doutros ve-
hículos. O sistema BLIS que 
tamén se achega, é de gran 
proveito para os condutores 
á hora de realizar un adianta-
mento, xa que avisa median-
te unha luz vermella de se hai 
algún coche no ángulo morto 
da carrozaría.

Tamén conta co dispositi-
vo Active Grille Shutter, que 
abre e pecha a grella dianteira 
automaticamente co gallo de 
regular o fluxo de ar que che-
ga ao motor e permite mello-
rar de xeito notable a aerodi-
námica do vehículo.

O novo FOCUS dispón 
opcionalmente do mecanis-
mo Active Park Assist, que 
nos di se o oco que atopa-
mos para aparcar é de tama-
ño abondo e amais encárga-
se de xirar por si só o volante 
para que o vehículo fique es-
tacionado. O condutor só ten 
que acelerar e frear. 
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è Economía
è Avanzada 

tecnoloxía
è Liña moderna 

e deportiva
è Seguridade

A salientar
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A tecnoloxía EcoBoost 
de Ford achega potencia 
cun reducido consumo de 
combustible e un baixo ni-
vel de emisións. Isto acáda-
se, segundo os técnicos de 
Ford, grazas á combinación 
da inxección directa de ga-
solina, o turbocompresor e 
a distribución variable para 
tirar o máximo rendemen-
to. Recentemente foi pro-
clamado “Motor Internacio-
nal do Ano”. Este pequeno 
propulsor de alta tecno-
loxía tamén foi recoñecido 
como “Motor Revelación” e 
“Mellor motor sub 1 litro”.

A devandita innovación 
tecnolóxica do Ford Focus 
chámase EcoBoost 1.0, este 
revolucionario motor de 
inxección directa e turboa-
limentado é máis pequeno, 
máis lixeiro, máis potente e 
moito máis eficiente. Ache-
ga a potencia que se agarda 
dunha motorización de 1,6 
litros, pero emprega un 20% 
de combustible menos. O 
seu consumo é semellante 
ao dun diésel. A tecnoloxía 
EcoBoost tamén está dis-

poñible nos motores 1.6 de 
150 cv e 180 cv.

Tanto o motor diésel 
TDCi de 1,6 litros (dispo-
ñible en 95 cv ou 115 cv) 
coma o potente motor dié-
sel TDCi de 2,0 litros (en 163 
cv) veñen de experimentar 
unha sorte de melloras de 
rendemento. Por exemplo: 
a maior presión, o proce-
so de inxección múltiple e 
unha bomba de combusti-
ble máis eficiente aumen-
tan significativamente a 
eficacia enerxética.

Os consumos, segundo 
os datos facilitados polo fa-
bricante, son contidos. Nas 
versións de gasolina, com-
binando cidade e estrada, 
son 4,8 litros por cada 100 
quilómetros. Nas versións 
diésel, tamén sae un con-
sumo combinado de 4,2 li-
tros para os motores de 95 
e 115 cabalos e 5,2 litros no 
motor de 163 cabalos.

Existe a opción de elixir 
a PowerShift, unha caixa 
de cambios automática de 
seis velocidades. Con esta 
tecnoloxía non hai un des-

censo da potencia ao cam-
biar de marcha e isto fai 
que a condución sexa máis 
fluída e amena. Asemade, 
afórrase combustible.

De serie vén co Sistema 
de Control de Reparto do 
Par. Este novidoso disposi-
tivo foi deseñado para me-
llorar a tracción, a adheren-
cia e a axilidade nas curvas 
ao optimizar continuamen-
te o par motor distribuído a 
cada roda dianteira para 
axeitarse ao amarre dispo-
ñible para cada unha. Así, 
para tomar unha curva con 
meirande precisión, a roda 
interior recibe a forza nece-
saria de maneira precisa.

O novo Ford Fo-
cus EcoBoost, atópa-
se á venda en todos os 
concesionarios Ford 
de Galicia cos seguin-
tes prezos:

Durante estes días 
hai unha oferta moi 
interesante: Ford Fo-
cus 1.0 EcoBoost, 
con sistema Auto-
Start&Stop, Climati-
zador Bizona, Sensor 
de Luces-Chuvia, la-
mias de aliaxe, radio 
CD MP3 con pantalla 
de 3,5”-V2C Bluetooth 
con USB por 13.650 €.

MotorizaciónsPrezos

Acabados
O novo Focus presénta-

se en catro acabados: Urban 
(o básico), Trend,  Sport e 
Titanium (o tope de gama).

O acabado Urban (só 
para carrozaría berlina) ten: 
lamias de aceiro de 16”, air-
bags frontais, laterais e de 
cortina, sistema de protec-
ción intelixente (IPS), pro-
grama electrónico de es-
tabilidade e asistencia en 
freadas de emerxencia, Ford 
Vectoring Control (control de 
reparto do par), dirección 
asistida eléctrica, carga rexe-
nerativa intelixente, luces de 
freada de emerxencia, siste-
ma de repostaxe sen tapón 
(Easy-Fuel), retrovisores ex-
teriores con regulación eléc-
trica, elevaxanelas eléctricos 
dianteiros,  columna da di-
rección axustable en inclina-
ción e profundidade, peche 
centralizado con mando a 
distancia, ancoraxes Isofix e 

spoiler traseiro da cor da ca-
rrozaría.

O Trend inclúe, ademais: 
Ford Ecomode (sistema de 
información ao condutor), 
sistema Auto-Start&Stop 
(opcional no 1.6 TDCi), Ford 
Active Grille (grella fron-
tal activa, agás no motor 1.6 
Ti-VCT 125cv Powershift e 
en motores 1.6 TDCi), asen-
tos traseiros abatibles, petos 
portaobxectos tras os asen-
tos dianteiros, climatizador 
manual, computador de a 
bordo, faros antinéboa (op-
cional), radio CD MP3 con 
porto USB, Bluetooth e man-
dos no volante.

O Sport, adicional ao 
Trend, conta con: suspen-
sión deportiva, pedais de 
aluminio, lamias de aliaxe de 
17 polgadas, consola central 
Premium, axuste lumbar no 
asento do condutor, retro-
visores exteriores térmicos 

e plegables electricamente, 
spoiler traseiro longo da cor 
da carrozaría e asentos dian-
teiros tipo deportivo.

O Titanium achega 
-amais dos elementos dos 
anteriores acabados- entre 
outros: lamias de aliaxe de 
16” e 10x2 radios, climatiza-
dor automático bizona, bo-
tón de prendido Ford Power, 
faros con autoacendido de 

luces e limpaparabrisas au-
tomático, sensor de aparca-
mento traseiro, asistencia de 
prendido en pendentes, de-
tector de presión de pneu-
máticos, luces traseiras con 
tecnoloxía LED, elevaxanelas 
eléctricos traseiros, panca de 
cambios forrada en coiro, re-
trovisor interior autocrómi-
co e repousabrazos central 
plegable.

21 << Sprint Motor

GASOLINA
100 cv 1.0 EcoBoost Trend 5p 15.500 €
125 cv Flexifuel Trend 5p 16.730 €
125 cv 1.0 EcoBoost Titanium 5p 18.250 €
125 cv 1.0 EcoBoost Sport 5p 19.750 €
125 cv 1.6 Ti-VCT Trend 5p PowerShift 17.800 €
150 cv 1.6 Titanium 5p 21.700 €
180 cv 1.6 EcoBoost Sport 5p 22.050 €
100 cv 1.0 EcoBoost Trend 16.250 €
125 cv 1.0 EcoBoost Titanium sedán 19.000 €
125 cv 1.6 Ti-VCT Trend Powershift sedán 18.550 €
100 cv 1.0 EcoBoost Trend Sportbreak 16.250 €
125 cv 1.0 EcoBoost Titanium Sportbreak 19.000 €
125 cv 1.6 Ti-VCT Trend PowerShift Sportb. 18.550 €

o posto do condutor mostra todos os instrumentos de control claramente
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■ juAn m. PéRez | TexTo

■ muSeO De POnTeVeDRA | FoTos

Dende mediados do pa-
sado mes de abril o Museo 
de Pontevedra acolle unha 
exposición titulada Motos 
históricas. Cen anos sobre ro-
das no acabado de restau-
rar edificio Sarmiento (rúa 
Sarmiento, 51). Exposición 
dunha parte da colección de 
motocicletas do veciño de 
Gondomar Manuel Gómez.

O que debería ser un 
acontecemento normal, di-
gamos, convértese neste 
noso país en algo extraor-
dinario, porque o estado no 
que se atopa na actualida-

de o noso patrimonio non 
é unha das nosas maiores 
preocupacións, nin das me-
dianas, nin tan sequera das 
pequenas preocupacións. 
Isto é, a exposición dunha 
masa de motos tan diversa 
e escrupulosamente restau-
radas polo propietario e o 
seu equipo, non ten un tra-
tamento axeitado polos res-
ponsables da exposición… 
se cadra o marco non é o 
axeitado, hai moi pouca in-
formación nos modelos ex-
postos, o que fai necesario a 
merca do catálogo/libro (10 
euros, ben barato), non se 
poden facer fotos nin gravar 

(porque non?), as persoas 
de seguridade e de atención 
(e isto é algo común nas ex-
posicións e museos espa-
ñois) non teñen nin idea do 
que aló está en exposición, 
deberían dar unha volta por 
Europa (como se isto non 
o fose!, verdade presiden-
te?). En fin que sen ánimo 
de comparar, non esque-
cemos a exposición que se 
fixo en Vigo hai xa máis de 
dez anos, daquela os  orga-
nizadores fixeron algo com-
pletamente diferente pois 
tratábase de exemplares 
procedentes de toda Galicia 
(hoxe, algún xa non está en-
tre nós), máis relacionados 
co territorio, e polo tanto 
máis doados de compren-
der polos visitantes.

No caso da exposición 
que traemos a estas páxi-
nas, trátase dunha colección 
privada que o seu dono foi 
dando forma nos últimos 
trinta anos con numerosas 
viaxes por Europa e América 
e que requiriu dun minucio-
so traballo de recuperación 
e restauración das motos. No 
mundo das clásicas, Manuel 
Gómez era considerado xa 
case un mito, pois circulaba 
a idea de que tiña unha moi 
boa colección, pero cumpría 
dar con el en Tomiño para ir 
ver estas marabillas.

motocicletas
Do que expón en Pon-

tevedra sospeitamos que 
ten unha grande queren-
cia cara ás BMW, cunha moi 

boa representación dos 
monocilindricos bávaros, 
e posiblemente polas nor-
teamericanas Indian. Por 
destacar algo, pois todas as 
motos expostas son desta-
cables, en BMW debemos 
chamar a atención sobre a 
BMW R39 e entre as Indian o 
modelo que non se encon-
tra na sala onde están todas 
senón no corredor pegan-
do a saída, é unha V-twin en 
proceso de restauración... 
Mágoa que non trouxeran 
máis das que seguro teñen 
así, para que a xente vira o 
traballo que leva unha recu-
peración deste tipo.

En canto ao restan-
te material exposto, non 
deixen de botar unha in-
tensa ollada aos fermosos 
triciclos De Dion & Bouton, 
hoxe non somos quen de 
fabricar cousas así; e algún 
exemplares de marcas moi 
estrañas de ver nestas lati-
tudes como Deronziere, Gri-
fon, Lurquin Coudert e Mo-
net & Goyon.

En definitiva, unha opor-
tunidade de coñecer a mag-
nífica colección privada de 
Manuel Gómez e percorrer 
a zona vella de Pontevedra 
que todo afeccionado, bo 
ou malo, non pode perder.

Até finais de agosto. Edi-
ficio Sarmiento (rúa Sar-
miento, 51) do Museo de 
Pontevedra. Atención ao 
horario: luns pechado, mar-
tes a venres só pólas tardes, 
sábado mañá e tarde, do-
mingo só mañá, aggg!

Motos históricas
Cen anos sobre rodas

Exposición de motocicletas no Museo de Pontevedra

22 Sprint Motor >> Motocicletas

BmW r39 de 1925
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23Calendario << Sprint Motor

Calendario  
de  probas SETEMBRO  2012

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

31 ago.-2 set. GP2 de Bélxica GP2 Circuíto de Spa-Francorchamps Liège Bélxica

1 de setembro Campionato de Autocross de Bergantiños Autocross Carballo A Coruña España

1-2 de setembro Campionato Galego de Montaña- Subida a Saleta Montaña O Carballiño Ourense España

2 de setembro G.P. de Bélxica Fórmula 1 Circuíto de Spa-Francorchamps Liège Bélxica

2 de setembro Campionato do Mundo de Enduro de Heinola Enduro Heinola Finlandia

2 de setembro Cto. de Velocidade (Clásicas) de Forcarei- “Móvete na moto” Velocidade Forcarei Pontevedra España

8-9 de setembro Rali San Froilán Rali Asfalto Lugo Lugo España

8-9 de setembro Rali 2ª Categoría Master Radio Control Rali 2ª Categoría *Por confirmar *Por confirmar España

8-9 de setembro Campionato de Fórmula 3 e GP Open de Hungaroring F3 e GP Open Autódromo de Hungaroring, Mogyoród Hungría

8-9 de setembro Cto. Galego de Todoterreo Trial de Mondariz Todoterreo Mondariz Pontevedra España

9 de setembro Campionato Galego de Karting da Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

9 de setembro Campionato de Trial de Carnota Trial Carnota A Coruña España

9 de setembro Copa de España de Motocross MXFeminino de Albaida Motocross MXFeminino Albaida València España

9 de setembro Cto. de España de Velocidade (CEV) Buckler de Albacete Velocidade Circuíto de Albacete II Albacete España

9 de setembro G.P. de Italia Fórmula 1/ GP2 Autódromo de Monza Italia

9 de setembro Campionato de Superbikes de Alemaña Superbikes Circuíto de Nürburgring Alemaña

9 de setembro Concentración C.G. Turismos de Sanxenxo Conc. C.G. Turismos Sanxenxo Pontevedra España

13-15 de set. Rali Príncipe de Asturies Asfalto Oviedo Asturies España

13-16 de set. Rali de Gran Bretaña Ralis Cardiff, Gales Gran Bretaña

15-16 de set. Campionato Nacional de Karting de Recas Karting (Alevín, Cadete, 
KZ2, X30)

Recas Toledo España

15-16 de set. Campionato Clio GT e Resistencia de València GT e Resistencia València València España

15-16 de set. Campionato de Autocross “Trofeo Cidade de Miranda” Autocross Miranda de Ebro Burgos España

16 de setembro Copa de España de Trial Clásicas de Maeztu Trial Clásicas Maestu (Maeztu) Araba (Álava) España

16 de setembro Campionato de España de Trial de Vilanova del Camí Trial Vilanova del Camí Barcelona España

16 de setembro
Cto. de España de Motocross MXElite-MX2 de 

Malpartida de Cáceres
Motocross MXElite-MX2 Malpartida de Cáceres Cáceres España

16 de setembro Campionato de Enduro de Lugo Enduro Lugo Lugo España

16 de setembro G.P. de San Mariño Mundial de Motos Circuíto de Misano R.S. Mariño

16 de setembro Slalom de Touro Slalom Touro A Coruña España

22 de setembro Campionato de Enduro Indoor de Lalín Enduro Indoor Lalín Pontevedra España

22 de setembro Campionato Galego de Autocross de Viduedo Autocross Viduedo Ourense España

22 de setembro Campionato de Trial Infantil de Mondoñedo Trial Infantil Mondoñedo Lugo España

22-23 de set. Rali de Galicia Histórico de Veloc. e de Regularidade Vel. e Regularidade Melide A Coruña España

22-23 de set. Campionato de Montaña de Liébana Montaña Liébana Cantabria España

22-23 de set. Campionato de Karting Internacional de Zuera Karting Circuíto de Zuera Zaragoza España

22-23 de set. Cto. de España de Terra e Todoterreo “Tierras del Cid” Terra/ Todoterreo Lerma Burgos España

22-23 de set. Cto. Galego de Montaña- Subida a Escusa-Poio Montaña Escusa-Poio Pontevedra España

23 de setembro Campionato de Superbikes de Portugal Superbikes Circuíto de Portimão Portugal

23 de setembro Campionato de Trial de Mondoñedo Trial Mondoñedo Lugo España

23 de setembro
Cto. de España de Motocross MXSub-18; MX125; 

MXPromesas; MXAlevín de Molina de Segura 
Motocross Molina de Segura Murcia España

23 de setembro Campionato de España de Quadcross de Valladolid Quadcross Valladolid Valladolid España

23 de setembro G.P. de Singapur Fórmula 1/ GP2 Circuíto de Singapur
República 

de Singapur

24 de setembro Campionato do Mundo Isde Sachsenring et Saxe Velocidade Sachsenring et Saxe Alemaña

29 de setembro Cto. do Mundo Trial das Nacións Feminino de Moutier Trial Feminino Moutier Suíza

29-30 de set. Campionato de Fórmula 3 e GP Open de Monza F3 e GP Open Circuíto de Monza Italia

29-30 de set. Rali Vila de Llanes Asfalto Llanes Asturies España

30 de setembro Campionato Galego de Trial Clásicas de Verín Trial Clásicas Verín Ourense España

30 de setembro Cto.  de Supercross e Quadcross de Gomesende
Supercross (SX) e 

Quadcross
Gomesende Ourense España

30 de setembro Campionato Galego de Karting da Magdalena Karting A Magdalena Ourense España

30 de setembro Campionato do Mundo de Velocidade - MotoGP - 
Motorland Aragón (G.P. de Aragón)

Velocidade Motorland Aragón- Alcañiz Teruel España

30 de setembro Cto. do Mundo Motocross das Nacións de Lommel Motocross Lommel Bélxica

30 de setembro Campionato do MundoTrial das Nacións de Moutier Trial Moutier Suíza

30 de setembro Copa España de Trial Clásicas de Pobladura Regueras Trial Clásicas Pobladura de las Regueras León España
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■ SOnIA PenA | TexTo

■ VARIOS | FoTos

Saímos de Composte-
la seguindo o ronsel de luz 
que escintila ao lonxe den-
de o noso destino, imos cara 
a Costa da Morte pasando 
por Carballo, a nosa primeira 
parada. Esta nosa Peaxe terá 
un total de 160 quilóme-
tros (ida e volta) e un custo 
de combustible de 27,51 
euros para un vehículo dié-
sel e de 28,97 euros para un 
gasolina. 

Primeira parada: carballo 
(Punto B no Googlemaps)
distancia Santiago-
carballo: 45,6 km. 
tempo aprox.: 51 minutos

Chegamos a Carballo, 
coñecida pola calidade do 
seu pan e por ser o lugar de 
nacemento do sobranceiro 
Alfredo Brañas, o principal 
foco de atracción da locali-
dade é o balneario do sécu-
lo XIX. Asemade, outros son 
os puntos de interese desta 
zona como os pazos de Vi-
lardefrancos e o das  Pallas 
ou a ponte romana de Lu-
biáns, que merecen unha vi-
sita.

Segunda parada: cances 
da Vila, carballo (Punto c)
distancia carballo-
cances: 7,3 km. 
tempo aprox.:14 min.

En Cances da Vila pode-
mos visitar a igrexa parro-
quial de San Martiño, que 
garda un fermoso retablo ba-
rroco para despois seguir até 
Verdes, onde poderemos go-
zar das estupendas paraxes 
que achega o río Anllóns e 
mesmo refrescarnos nel...

terceira parada: 
malpica (Punto d)
distancia cances-malpica: 
12,9 km. 
tempo aprox.: 21 minutos.

Xa en Malpica, de querer-
mos as mellores vistas da vila 
teremos que desprazarnos 
até o alto no que está situada 
a pequena capela de Santo 
Antón, do século XVII. Logo, 
poderemos darnos un baño 
na senlleira praia de Area 
Maior para enfiar cara ao 
cabo de Santo Hadrián, pa-
sando pola baixada á peque-
na e recollida praia de Seaia. 
Unha vez situados na ermida 
de Santo Hadrián, colleremos 
un paseo que parte da mes-

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Comeza nesta Peaxe o primeiro capítulo dunha 
serie de reportaxes que propoñemos dende 
Sprint Motor para achegarnos o máis preto 
posible aos faros da nosa terra. Comezamos 

a nosa ruta polos faros da Costa da Morte, en 
concreto dedicaremos este episodio a descu-
brir o das Illas Sisargas e o de Punta Nariga.
Abrimos unha Peaxe máis para coller o noso 

vehículo e marchar cara a unha descuberta con 
arrecendo a lenda, unha proposta de ruta co 

faro como protagonista mais tamén queremos 
que, alén de baixar do coche para apreciar a 

beleza destas construcións, coñezamos o encla-
ve onde se sitúan -neste caso a Costa da Morte 
no seu conxunto- percorrendo non só o litoral 

senón tamén o interior... Imos aló!

“Descubrindo os nosos faros”
Illas Sisargas e Punta Nariga

as torres de mens, por abrahamciño
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ma capela e que nos deixará 
albiscar de fronte ás Illas Si-
sargas, que o Padre Sarmien-
to identificou a mediados do 
século XVIII como unha soa 

illa pero que, de certo como 
xa apuntamos ao comezo 
desta Peaxe, son tres: Sisar-
ga Grande, Malante e Sisar-
ga Pequena. Veremos unha 
vexetación reducida a arbus-
tos e unha gran variedade de 
paxaros. É na Sisarga Grande 
onde está localizado o faro, e 
alí vive o fareiro, único habi-
tante da illa. Por certo, esta-
mos de sorte! Pois no verán, 
durante as fins de semana, 
quen o desexe pode ache-
garse até o porto e pregun-
tar se está prevista algunha 
viaxe ás Sisargas, xa que al-
gúns mariñeiros de Malpica 
fan percorridos turísticos nos 
seus propios barcos. 

cuarta parada: Buño, 
malpica (Punto e)
distancia malpica-Buño: 
8,3 km. 
tempo aprox.:: 15 minutos.

Estamos na localidade 
oleira por excelencia de Gali-
za, aquí poderemos adquirir 
algún exemplo da prezada 
cerámica e irmos até a Casa 
do Oleiro ou até o Museo Al-
far para valorar a destreza 
dos oleiros da zona ben de 
preto. 

25Peaxe aberta << Sprint Motor

As Illas Sisargas son un arquipélago galego 
situado no Océano Atlántico en fronte a Malpica en 
plena Costa da Morte formado por tres illas, Sisarga 
Grande, Sisarga Chica e Malante, que pertencen ao 
concello de Malpica de Bergantiños, na provincia 
da Coruña. O faro das Illas Sisargas, composto 
de torre e un edificio accesorio, levantouse na 
parte máis alta da Illa Grande. É o segundo faro 
máis antigo da Costa da Morte, pois acendeuse 
por primeira vez o 29 de xuño de 1853 (o faro de 
Fisterra acendeuse apenas un mes antes). Pola súa 
banda, o faro de Punta Nariga atópase en Malpica 
e é o último faro construído en España, en 1998. 
Ten un alcance de 22 millas náuticas e é de luz 
branca sobre unha torre cilíndrica de sillería e de 
39 metros de altura. Dicir que está situado entre as 
Illas Sisargas, o cabo de San Hadrián e a Punta do 
Roncudo.

o camiño a 
seguir para 
esta peaxe, 
visto co 
googlemaps

malpica coma un tetris, por andrea ciambra

as Sisargas e o seu faro, por Santinet
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Quinta parada: 
Nemeño (Punto F)
Distancia Buño-Nemeño: 
10,9 km. 
Tempo aprox.:: 14 minutos.

En Nemeño consérvanse 
os restos do poboado cas-
trexo de maiores dimensións 
de toda a comarca -chama-
do “O Rei dos Castros” por 
Eduardo Pondal- pero a súa 
visión desgraciadamente 
case non se aprecia por mor 
das construcións actuais, fi-
cando case só o seu topóni-
mo “lugar do Castro”.

Sexta parada: 
Mens, Malpica (Punto G)
Distancia Nemeño-
Mens: 3,5 km. 
Tempo aprox.: 5 minutos.

De pararmos en Mens, 
cómpre visitar a igrexa de 
Santiago de Mens, pois dise 
o edificio románico mellor 
conservado de toda a co-
marca de Bergantiños e re-
coñecido como Monumento 
de Interese Histórico-Artísti-
co e a uns 500 m desta igre-
xa, temos as Torres de Mens, 
que segundo as lendas anti-
gas estaban comunicadas co 
templo de Santiago median-
te un túnel subterráneo. 

Sétima parada: 
Barizo, Malpica (Punto H)
Distancia Mens-Barizo: 
3,5 km. 
Tempo aprox.:8 minutos. 

Rematamos case a nosa 
Peaxe aberta no pequeno 
porto e refuxio pesqueiro 
de Barizo, dende onde par-
te a estrada á esquerda que 
conduce até o noso faro de 
Punta Nariga. Emporiso, an-
tes de coller este desvío, se 
continuamos recto, atopa-
rémonos coa praia de Xeiru-
ga (moi recollida dos ventos 
pero pouco tranquila para o 
baño pola forte resaca), que 
xunto coa de Barizo e Beo 

constitúen a atractiva oferta 
da zona para o turismo esti-
val. Indo ao miolo final desta 
aventura, tomamos o cami-
ño cara o faro e, no comezo  
da subida a Punta Nariga, te-
remos que pasar por diante 
da igrexa parroquial de San 
Pedro (de estilo barroco) e 
dende alí só quedará atrave-
sar o Monte Nariga -dende 
o cal obteremos as mellores 
vistas do lugar- e continuar 
até o extremo, onde está o 
faro. Engadir que esta zona 
está fortemente azoutada 
polos ventos, que marcaron 
as rochas mediante a ero-
sión dando como resultado 
curiosas formas.

O porto de malpica, por Juan Lois

“Descubrindo os nosos faros”
Illas Sisargas e Punta Nariga
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Varela reina na Ribeira Sacra
39º Subida a Chantada

Clásica entre as ramplas galegas, a vila de Chantada volveu ser un dos referentes do verán 
automobilístico. Pese a ter menos afección ca en edicións anteriores e cunha calor máis 
que soportable, a subida do sur lucense caracterízase por ser unha gran festa do motor, 
amparada nun percorrido singular e un marco de gran beleza. No eido deportivo, Toño 

Varela non tivo rival e deu un paso importante para renovar o seu título autonómico.

■ mIGuel cumbRAOS | TexTo e FoTos

Doada
As ausencias dos rivais habituais – Se-
rantes sen programa definido e “Nonito” 
Gómez convalecente do forte accidente 
sufrido en A Bola – facilitaron as cousas 
a Toño Varela. O pontevedrés sumou o 
terceiro triunfo do ano e colleitou pun-
tos que poden ser decisivos na procura 
dun novo título autonómico.

En familia
Lonxe do seu irmán, pero sempre pisán-
dolle os talóns. Deste xeito actuou o se-
gundo dos Varela, Sergio, co habitual 
CM que antano fora do vencedor. Aca-
dou a segunda praza final, liderou entre 
os CM e completou o éxito familiar nas 
ribeiras do pai Miño.

Todo un clásico
Experiencia e tesón atesoura 
o veterano piloto de Mie-
res, José Ramón Fernández 
Castañón. O popular “Mon-
chu” volveu a Chantada, 
onde contaba diversas par-
ticipacións, boa parte delas 
en postos cabeceiros da súa 
categoría. Desta volta, reco-
rrendo a un Dallara F3, foi 
sexto e primeiro da catego-
ría EM1. Quen tivo…
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Tamén en subidas
O lucense Vallejo considerou apropia-
do apuntar o seu Porsche a esta históri-
ca cita. Sen moita sorte no estatal e lau-
reado quince días antes nun ralisprint 
leonés, o de Meira librou un interesan-
te man a man coa unidade, especifica-
cións circuítos, de todo un especialista 
en subidas como é López Fombona. Ga-
lego por diante de asturiano, e enorme 
espectáculo o ofertado polos dous 911.

Un paso por detrás
Ben habituado a liderar entre os ca-
rrozados da montaña galega, Abad 
non tivo en Chantada unha proba 
impecable. Accidente o sábado, ava-
ría o domingo, o de Sanxenxo tivo 
que contentarse con rematar tercei-
ro entre turismos, aínda que liderara 
o grupo P.
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

De “paellas”, 
raís e células

Nacional, en diversas 
fases e épocas, inspec-
ción para o europeo, con-
tando moitas veces para 
o galego. Así discorreron 
os trinta e nove anos que 
ten Chantada, a suba máis 
emblemática das que po-
boan o calendario galego. 
Un marco singular, co “Pai 
Miño”, os viñedos da Ri-
beira Sacra en plena flor, 
as adegas. Un trazado téc-
nico e ratoeiro ao inicio, 
de potencia pura na súa 
segunda sección.

Pero, como boa parte 
–ou todas– das probas de 
motor, é tempo de vacas 
moi fracas, que obrigan a 
estirar patrocinios e a re-
ducir drasticamente pre-
supostos. O equipo que 
dirixe o capacitado e ex-
perimentado Alfonso Via-
na sufriu esta situación, 
dubidándose incluso da 
celebración da proba 
un par de meses antes. 
Chantada tivo sorte, des-
ta volta, e pechou final-
mente uns números que 
permitíronlle ir adiante, 
cousa que non acadaron 
outras ramplas da nosa 
autonomía. È tempo de 
resistir, de apertar o cinto, 
para con moito traballo e 
entrega, seguir permitin-
do que o seareiro do mo-
tor goce do espectáculo 
automobilístico.

mIGuel cumbRAOS

Resistindo

E ademais…
...outros habituais das ramplas 
galegas saíron tamén vitoriosos 
da clásica manga lucense. Foi o 
caso do pontevedrés Vieitez, úni-
co en SCC, o ourensán Rodrí-
guez “Caixas”, o mellor en-
tre os de serie, o tamén 
ourensán Diego Félix, 
líder entre os A, ou 
o coruñés Encinas, 
amo e señor entre os 
Históricos.

• SPRINT 186.indd   29 13/08/12   17:20



30 Sprint Motor >> Competición

Alternancia. A 
que se deu en 
dúas probas do 
IRC. Así na terra 
de San Marino vi-
toria dun clásico 
como é Giando-
menico Basso, aos 
mandos dun Fiesta 
S2000. Así e todo 
os Skoda retoma-
ron o seu poderío 
no curso actual, 
pois o campión 
Mikkelsen triunfou 
en Rumanía, ten-
do a renovación 
do título un pouco 
máis preto.

Case, case. Moi pouco 
lle falta ó piloto cata-
lán Xevi Pons, encadra-
do nas cores do equi-
po galego ACSM, para 
facerse co seu segun-
do título no nacional 
de terra. Pons e o seu 
copiloto Álex Haro der-
on boa conta dos seus 
rivais na dobre cita da 
Baixa España, tendo a 
coroa do 2012 a tiro de 
pedra.

Na casa. Xa se atopa a 
piloto española María 
de Villota, tralo seu des-
graciado accidente tes-
tando o Marussia F1. 
Villota, que enviou a 
afección unhas agra-
decidas palabras polo 
apoio recibido, enfrón-
tase agora a un longo e 
duro proceso de recu-
peración nun hospital 
madrileño.

Correndo… e correndo
Competición pura

■ mIGuel cumbRAOS | TexTo  ■ SPRInT mOTOR | FoTos
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Intenso. Así foi o duelo que 
mantiveron os dous “espa-
das” de Citroën no Rali de 
Finlandia, oitava proba do 
mundial de ralis. Loeb e 
Hirvonen vixiláronse de pre-
to, con mínimas diferencias. 
Ao final do terceiro e decisi-
vo día de corrida vitoria do 
francés, que destaca unha 
vez máis en cabeza da xer-
al provisional a falta de cin-
co ralis, camiño dunha nova 
coroa. Por outra banda, 
magnífica cuarta posición na 
WRC Academy do asturiano 
“Cohete” Suárez, copilotado 
como de costume polo pon-
teareán Cándido Carrera.

Máis sorte. Iso agarda ter o lucense, 
afincado en Sanxenxo, José López 
Rivas, que presentou o seu equipo 
de cara o Dakar 2013. O único ga-
lego na saída agarda que a mecáni-
ca estea do seu lado e poder rema-
tar o máis duro e prestixioso dos 
raids, que será de novo realidade 
o vindeiro xaneiro en terras arxen-
tinas.

Preto. Ten o título da 
súa categoría o galego 
Juan Campos, dentro 
do nacional de resis-
tencia. A modalidade 
D1 está sendo súa e 
do seu Peugeot 207, 
como quedou claro na 
derradeira cita celebra-
da ata agora. O piloto 
de Cerdedo venceu no 
trazado luso de Porti-
mao, reafirmándose no 
liderato.

O terceiro. Despois de Vigo e Ou-
rense, o nacional de ralis de asfalto 
finiquita o periplo galego en asfalto 
de Ferrolterra. Recurrindo aos mes-
mos concellos e cronometradas, con 
pequenos cambios, que na edición 
do ano pasado, a manga coruñesa 
presenta como principal novidade 
os seus días de desenvolvemento. 
Desta volta o equipo de Pedro Ama-
do apostou polo sábado 24 dende 
as 16 horas para a primeira etapa e o 
domingo 25 de mañá para a segun-
da, rematando a carreira ás 13 horas 
no corazón da vila departamental.
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Por primeira vez a pro-
ba se iniciará dende a Pra-
za do Obradoiro, en Santia-
go de Compostela. Dende 
finais dos anos 80, non se 
volveu ver unha saída dun 
rali de velocidade dende 
este lugar tan emblemá-
tico e coñecido en todo o 
mundo, por ser o final do 
Camiño de Santiago e un 
símbolo universal.

Outra novidade se verá 
na primeira etapa do rali, 
pois se realizará un treito 
novo nas inmediacións de 
Arzúa, o cal garda certas 
similitudes cun denomi-
nado Maroxo que xa for-
mara parte do Rali Botafu-
meiro a mediados dos 90. 
Dende aí os participan-
tes desprazaranse ao trei-
to urbano de Melide, cuxo 

bucle formado por estas 
dúas especiais volverá a 
repetirse a continuación 
antes da chegada ao par-
que pechado de Melide, 
dende onde se arrincará 
o sábado 22 de setembro 
pola mañá.

Deste modo a primeira 
etapa estará formada por 
catro treitos cronometra-
dos mentres que a segun-
da, que se celebrará inte-
gramente o sábado, será 
practicamente igual á do 
ano pasado, con catro es-
peciais diferentes (Ramil, 
Toques, Sobrado e Santi-
so) a dobre pasada, polo 
que serán 8 treitos máis 
que deixarán o percorrido 
nun total de 12 treitos cro-
nometrados para comple-
tar 105 km de velocidade.

O Rali de Galicia Histórico 
comezará na Praza do Obradoiro

www.trameve.es
central@trameve.es

Fax: 981 557 156
central@trameve.es

Fax: 981 557 156
central@trameve.es

A pouco máis dun mes da celebración da cuarta 
edición do Rali de Galicia Histórico, sétima e 

penúltima proba puntuable para o Campionato 
de España de Históricos nas súas categorías de 
Velocidade e Regularidade, xa se van coñecen-
do algunhas novidades certamente subliñables 

con respecto ás edicións anteriores.
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