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O conselleiro de Econo-
mía e Industria, Javier Gue-
rra, salientou o esforzo com-
petitivo que está a facer a 
industria de compoñen-
tes da automoción galega 
a prol da mellora continua 
da calidade, a través da in-
novación, co obxectivo de 
competir nos mercados in-
ternacionais e dar o mellor 
servizo posible ao sector da 
automoción en Galicia.

O conselleiro fixo estas 
declaracións nun encontro 
cos responsables de Viza 
Automoción no polígono 
das Gándaras, no Porriño, 
para coñecer os procesos 
que converten a esta com-
pañía nunha firma líder en 
fabricación de armaduras 
para asentos de automóbi-
les; contando con clientes 

na maioría dos fabricantes 
de vehículos que operan 
en Europa, desde Citroën 
e Peugeot a Toyota, de Vo-

lkswagen a Audi, Renault 
ou Porsche.

Guerra salientou o com-
promiso de Viza Auto-

moción con Galicia, onde 
emprega a máis de 400 tra-
balladores, xunto coa súa 
aposta pola calidade, pola 
constante mellora da com-
petitividade e a internacio-
nalización.

Segundo Javier Guerra, 
esta empresa, que conta 
cunha facturación que rol-
da os 100 millóns de euros, 
amosa os resultados dun 
modelo empresarial real-
mente positivo, que apos-
ta en firme polo traballo en 
Galicia e que aproveita os 
beneficios do labor en co-
laboración mediante a im-
plicación no clúster secto-
rial Ceaga para garantir a 
súa excelencia competitiva, 
o que lle permite competir 
con solvencia nos mercados 
internacionais.

Haberá que agardar até 
o 29 de setembro, pois esta 
é a data elixida por Opel 
para amosar en primicia 
mundial no Salón do Au-
tomóbil de París (e deica o 
14 de outubro) a súa nova 
creación, o Adam.

O enxeño da marca xer-
mana foi ideado para a ci-
dade e engade un extra que 
é o seu exclusivo sistema 
de transporte de bicicletas 
FlexFix que  permite trans-
portar unha bici de até 30 
kg, o mecanismo está com-
pletamente integrado no 
parachoques traseiro. Cun 
adaptador opcional póde-
se levar unha segunda bici 

de até 20 kg e, no caso de 
non querer usar o trebello, 
só hai que agochalo nunha 
especie de caixón e vólvese 
case invisible. 

Cómpre dicir, a prol des-
te sistema, que o FlexFix se 
pode inclinar, isto é: o por-
tón traseiro do maleteiro do 
Adam pódese abrir coas bi-
cis cargadas. Engadir que 

este FlexFix ten a posibi-
lidade de combinarse co 
asistente de aparcamento 
traseiro, unha boa axuda á 
hora de aparcar.

O Opel Adam está dis-
poñible en tres acabados: 
o Jam, o Glam e o Slam. 
Asemade, este modelo ten 
unha morea de opcións en 
canto a personalización do 

mesmo, diferentes cores, 
teitos, etc. Todo un mun-
do novo a imaxe e seme-
llanza do propio cliente coa 
perspectiva de ter sempre a 
man a bicicleta para fuxir do 
ruído do motor e gozar do 
ar libre grazas ao FlexFix.

O Opel Adam chegará 
aos concesionarios a come-
zos de 2013.

Quen sementa, recolle... 
este dito podería aplicarse 
ao éxito acadado por Ren-
ault grazas ao seu vehícu-
lo 100% eléctrico, o Twizy. 
O protagonista en cuestión 

desta nova emite cero 
gramos de CO2 e foi 
fabricado de xeito ex-
clusivo en Vallado-

lid; cómpre salientar que en 
menos de 4 meses xa foron 
vendidas máis de 7.000 uni-
dades (en España xa se co-
mercializaron máis de 800).

Deste xeito, o Twizy si-
túase como o eléctrico máis 
vendido en Europa no que 
vai deste 2012. O bipraza 
de Renault móvese con ba-

terías de ión-litio de última 
xeración e subliña a verten-
te máis innovadora da mar-
ca francesa, pois Renault é 
a única firma que arestora 
achega unha gama comple-
ta de vehículos 100% eléc-
tricos con cero emisións de 
CO2, ruídos, cheiros, dióxidos 
de nitróxeno...
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O “efecto IVE” provo-
cou que moitos particulares 
adiantasen a compra de co-
ches no mes de agosto e as 
vendas subisen por primei-
ra vez en máis de dous anos. 
Deste xeito, as matriculacións 
avanzaron un 22,8 por cento 
o mes pasado en Galicia, con 
2.831 coches comercializados. 
O maior incremento porcen-
tual deuse na Coruña, cunha 
suba dun 27,9 por cento. A 
seguir quedaron Lugo, cun 
avance dun 22,1; Pontevedra, 
cun 18,8; e Ourense, cun 14,6.

Fontes do sector en Ga-
licia destacan que os con-

cesionarios “conseguimos 
salva-los mobles en agosto 
pero temos por diante catro 
meses moi incertos nos que 
non podemos ser optimis-
tas”. De feito, a patronal ga-
lega afirma que no que vai 
de 2012 “levamos perdido 
un nove por cento de cota 
de mercado e cremos que 
esa cifra será maior a finais 
de ano”.

No conxunto de España, 
agosto tamén foi un mes po-
sitivo aínda que en menor 
medida que en Galicia. 

As vendas creceron un 
3,4 por cento en todo o Es-
tado, con 48.820 unidades. 

A comunidade con mellor 
comportamento foi As Ba-
leares, cun incremento dun 
39,8. No furgón de cola 
quedaron Madrid e as cida-
des autónomas de Ceuta e 
Melilla, cunha baixada dun 
16,9.

Período funesto
A patronal da automoci-

ón cifra en 10.000 o número 
de vehículos que se vende-
ron de máis en agosto para 
evita-la suba do IVE, en vi-
gor desde o día primeiro 
deste mes. O presidente da 
asociación de vendedores 
Ganvam, Juan Antonio Sán-

chez Torres, afirma que “o 
aumento das vendas rexis-
trado entre os particulares 
en agosto para adiantarse 
á alza do IVE non é senón o 
último alento do sector an-
tes de inicia-lo que proba-
blemente sexa o seu perío-
do máis funesto da historia 
recente”.

Na mesma liña se pro-
nuncian desde a patronal de 
fabricantes Anfac. Neste sen-
so, a directora económica de 
Anfac, Aránzazu Mur, agoira 
que “o adianto de operaci-
óns implicará que os próxi-
mos meses sexan máis bai-
xos do esperado”.

O “efecto IVE” maquilla os datos de agosto
Moitos particulares adiantaron as compras de coches novos

As vendas soben un 22,8 por cento en Galicia
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Moitos condutores 
seguen sendo reacios a 
prender as luces cando 
as condicións de visibi-
lidade son baixas. Maio-
ritariamente séguese a 
pensar que só hai que fa-
cer uso da iluminación 
do automóbil cando o 
sol desaparece. A seguri-
dade recomenda outros 
usos. É máis, nós aconse-
llamos a utilización per-
manente das luces do 
noso coche, exactamen-
te igual ó que xa fan os 
vehículos de dúas rodas 
dende hai anos.

Precisamente este 
mes, o provedor de com-
poñentes para a indus-
tria da automoción Hella, 
na presentación dunha 
nova gama de produ-
tos de iluminación ba-
seada na tecnoloxía LED 
para condución diúrna, 
recomendou a utiliza-
ción constante das luces 
do coche. Este fabrican-
te explicou que condu-
cir con luz específica de 
día permite reducir en 
ata un cinco por cento 
os accidentes na estra-
da e nun oito por cento 
na condución pola cida-
de. Este estudo está rati-
ficado por outros feitos 
por distintas asociacións 
e institucións que coinci-
den na redución dos si-
nistros grazas á luz.

O sistema de ilumina-
ción dun automóbil, e en 
xeral de calquera vehícu-

lo que circule por unha 
vía pública, é fundamen-
tal porque nos permi-
te ver e ser vistos. Aín-
da que non nos deamos 
conta, é un sistema máis 
de seguridade, que vai 
máis aló de ser tan só un 
conxunto de luces que 
nos permiten conducir 
de noite. Dende que o 
automóbil comezou a ro-
dar, foi evolucionando á 
par que a tecnoloxía dis-
poñible.

Estando garantido 
dende o comezo da súa 
historia o “ser vistos” 
-lembramos aqueles fa-
rois primitivos dos pri-
meiros vehículos- a “luz” 
foi evolucionando pouco 
a pouco ata chegar a 
campos de visión noc-
turna moito máis amplos 
e nítidos.

A incorporación das 
luces de posición diúr-
nas, que xa son obrigato-
rias nos automóbiles que 
se fabriquen en Euro-
pa, podería considerar-
se o último avance neste 
campo, así como a intro-
dución de lámpadas de 
menor consumo (os LED, 
por exemplo, que de seu 
xa nin sequera son lám-
padas como tal).

Na última década, o 
desenvolvemento dos 
novos sistemas e mate-
riais fixo que se progre-
sase moito no apartado 
de “ver” máis e mellor 
e cun menor consumo 

de enerxía. Pero os hu-
manos non avanzamos 
neste campo igual. Se-
guimos pensando maio-
ritariamente que as luces 
do noso coche só temos 
que prendelas cando 
non hai sol. Lembremos 
o dato que dabamos an-
tes do estudo feito pola 
marca Hella, que condu-
cir con luz específica de 
día permite reducir en 
ata un cinco por cento 
os accidentes na estrada 
e nun oito por cento na 
condución pola cidade. 
Este simple dato debe-
ría facer que prendése-
mos as luces nada máis 
arrincar o automóbil. 
Probablemente farémo-
lo todos o día que sexa 
obrigatorio, como xa o é 
nas motos. Mentres tan-
to, moitos condutores 
seguirán resistíndose a 
prender o equipo de ilu-
minación aínda que o día 
sexa gris e chuvioso. Non 
se sabe exactamente se 
é por non gastar ou por 
ingnorancia do que se 
xogan realmente a nivel 
de seguridade. Mención 
á parte fariamos dalgúns 
profesionais que, en vez 
de ser avanzadilla nes-
te campo, resístense a 
prender a luz aínda que 
isto represente un plus 
de vantaxe fronte a evi-
tar posibles sinistros.

Por favor, prendamos 
a luz. Non esperemos a 
que sexa obrigatorio.
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Novo Almera, só para Rusia
Nissan estará no vindeiro Salón Internacional 

do Automóbil de Moscova (do 26 ao 29 de agosto 
de 2013) e alí fará a presentación do seu novo Al-
mera, un vehículo creado de xeito específico para o 
mercado ruso. E non só o Almera será exclusivo de 
Rusia, pois tamén as marcas Datsun e Infiniti -per-
tencentes a Nissan- serán comercializadas só nos 
concesionarios rusos.

Apuntan dende Nissan, que o novo Almera foi 
ideado para responder aos requisitos específicos 
das estradas rusas e tamén á súa climatoloxía. Para 
afastarse dos seus competidores, o Almera foi fa-
bricado para rodar baixo as peores condicións me-
teorolóxicas... como son as rusas.

No Salón do Automóbil de Moscova estará o Al-
mera, mais tamén haberá lugar para outros mode-
los da marca xaponesa, pois Nissan pensa levar ata 
a capital rusa varios dos seus vehículos máis salien-
tables en canto a innovación tecnolóxica.

Clio, todo un 5 estrelas
A EuroNCAP (European New Car Assessment Pro-

gramme, “Programa Europeo de Avaliación de Au-
tomóbiles Novos”) é un programa de seguridade 
para automóbiles apoiado por varios gobernos eu-
ropeos, fabricantes importantes e organizacións 
do eido do automóbil a nivel internacional. Así, nos 
exames levados a cabo neste 2012 polo organismo 
independente EuroNCAP o novo Clio fíxose coas 
5 estrelas nas probas de seguridade pasiva. Cun-
ha cualificación do 85% sobre o resultado global, o 
modelo de Renault sitúase nos primeiros postos do 
seu segmento, acadando a mellor nota nos aparta-
dos de “Protección dos nenos”, “Colisión cun peón” 
e “Equipamentos de seguridade”.

Por último, salientar que este éxito tamén se 
debe ao chasis reactivo e preciso co que conta o 
novo Clio, feito que lle garante unha condución 
ben segura.

Mokka, o todoterreo máis económico
O novo deportivo utilitario (ou SUV) de Opel chámase Mokka, trátase do primeiro 

modelo alemán pertencente ao segmento dos todoterreos sub-compactos, mide 4,28 
metros e dá acubillo a cinco persoas.

O Mokka achégase coa posibilidade de elixir entre 5 motores que suman presta-
cións e economía de combustible, algo moi a ter en conta nestes tempos. Así, o 1.7 CDTi 
de 130 cv con transmisión manual de 6 velocidades e tracción dianteira só emite 120 g/
km de CO2 e consume 4,5 l de diésel en ciclo combinado aos 100 km. Engadir que exis-
te unha opción automática do tracción dianteira diésel única no segmento dos SUV-B, 
a dita versión consume 5,3 l/100 km e ten unhas emisións de 138 g/km de CO2. Tamén 
hai unha versión de tracción ás 4 rodas do Mokka 1.7 CDTi.

Na vertente gasolina, este Opel vén asociado a un propulsor 1.4 Turbo con 140 cv 
ou ao 1.6 l de 115 cv. No primeiro dos casos, o 1.4 l, dispón de caixa manual de 6 velo-
cidades e tracción dianteira, consume só 6,4 l/100 km en ciclo combinado e ten unhas 
emisións de 149 g/km de CO2.

Subliñar que todos os Mokka 
(agás o 1.7 CDTi automático) con-
tan coa tecnoloxía de aforro de 
combustible Start&Stop e, amais 
das versións de tracción diantei-
ra, existen versións con tracción 
ás 4 rodas (AWD). Por último dicir 
que o chasis do Mokka, segundo 
a marca, asegura a comodidade 
a bordo mesmo nas condicións 
máis extremas.

❱❱ SsangYong presentará no Salón do 
Automóbil de París o novo e-XIV, un 
coche de concepto eléctrico de au-
tonomía estendida con carrozaría 
de todoterreo. Este vehículo conta 
cun motor eléctrico e outro térmi-
co de gasolina. O eléctrico encárga-
se do movemento das rodas, men-
tres que o térmico move o xerador 
que alimenta á súa vez ao propulsor 
eléctrico.

❱❱ Ford quere trasladar a Europa o plan 
comercial One Ford, que lle deu 
éxito hai seis anos en América do 
Norte e que lle fixo ser o único fa-
bricante estadounidense que non 
requiriu fondos da Administración 
republicana de George Bush.

❱❱ Hella ampliou a súa gama de 
produtos de iluminación coa incorpo-
ración de tres pilotos con tecnoloxía 
LED para condución diurna. O fabri-
cante comunicou que conducir con 
luz específica de día permite reducir 
en ata un 5% os accidentes en estra-
da e nun 8% na condución en cidade.

BREVES
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Aparecía en escena hai 
dous anos, falamos do DS3, 
un modelo que xa vendeu 
arredor de 180.000 unida-
des e que chega arestora 
con feitura Cabrio. Fabrica-
do en Poissy (Francia), este 
Citroën convertible conta 
con varias opcións de teito 
e versións diferentes (Ra-
cing, Ultra Prestige e Just 
Mat), o teito descapotable 
ten, á súa vez, tres opcións: 
Negro, Azul Infini e Graphi-
que DS engadindo unha 
innovadora sinatura lumi-
nosa na parte traseira con 
efecto 3D.

Emporiso, este DS3 Ca-
brio quere diferenciarse 
dos demais convertibles 
superando eivas caracte-
rísticas deste tipo de vehí-
culos, para iso achegará o 
teito accionable de xeito 
mecánico mediante un pul-
sador (en 16 segundos) ata 
a 120 km/h e cunha apertu-
ra en tres posicións (inter-
media, horizontal e total); 
é o único vehículo cabrio 

con 5 prazas reais e posúe 
o maleteiro máis grande da 
súa categoría (245 L). 

Outros aspectos que Ci-
troën quixo mellorar nes-
te modelo foron a acústica 

(elixindo unha lona de alta 
calidade e un deflector aero-
dinámico) e a aerodinámica 
(obtendo un SCx de 0,69 m2 

igual ao da berlina e redu-
cindo as emisións de CO2).

O DS3 Cabrio chega-
rá ao mercado a come-
zos de 2013 e terá unha 
versión que non emiti-
rá máis que 99 g de CO2/
km.

Citroën DS3 Cabrio

A primeira fin de sema-
na de outubro (do 5 ao 7) a 
axenda do motor ten unha 
cita subliñada á que non 

deberán faltar os amantes 
dos automóbiles e moto-
cicletas clásicos, estamos a 
referirnos ao AutoClássico 

Porto 2012, un Salón Inter-
nacional do vehículo clási-
co e de época que cumpre 
10 anos e que se celebra na 
cidade portuguesa de Por-
to.

Será no recinto feiral 
de Exponor onde se po-
derán gozar de 30.000 m2 

de exposición, media du-
cia de pavillóns e máis de 
300 expositores de 9 paí-
ses diferentes que a em-
presa “Eventos del Motor” 
se encargou de prepa-
rar. Alí poderanse ver au-
tomóbiles e motos de 
época, recambios e pe-
zas, ofertas vantaxosas 
para contratar seguros, 
libros... Asemade, Auto-
Clássico quere render ho-
menaxe a varios modelos 
que cumpren 50 anos de 
vida nas estradas, son tres 
senlleiros cupés deporti-
vos de comezos dos 60: 
o Renault Alpine, o MG 
B, o Lotus Elan ou varia-
dos modelos Ferrari, que 

se verán recollidos nunha 
exposición baixo o título 
“65 anos Ferrari”. Tamén 
neste Salón do Automóbil 
hai espazo para admirar a 
todo un símbolo das mo-
tocicletas como é a Ves-
pa, que estará presente 
no certame co seu debido 
recoñecemento.

Emporiso, moitas son 
as actividades que se leva-
rán a cabo nesa fin de se-
mana, cómpre lembrar que 
no pavillón nº4 atoparan-
se o “Top Car Porto” (con 
ofertas de automóbiles de 
alta gama e deportivos) e a 
“Poxa AutoClássico” (onde 
se poxará por unha morea 
de vehículos). Alén disto 
volverase a realizar o “Mo-
torshow” (no pavillón nº6) 
e un abraiante circuíto no 
que, de certo, participarán 
persoeiros do eido do mo-
tor.

Por último dicir que a 
asistencia ao evento terá un 
prezo de 10 euros.

Dez anos de AutoClássico Porto
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Kia revelará no vindeiro 
Salón Internacional do Au-
tomóbil de París, ao terceiro 

membro da segunda xera-
ción da familia cee’d: o to-
talmente renovado Kia pro_

cee’d de tres portas. Xunto 
co novo Kia Carens, este é 
o segundo modelo que se 

presentará por primeira vez 
neste evento, que comeza o 
27 de setembro.

Audi SQ5 TDI
Cos seus 313 cv, o Audi 

SQ5 TDI é o modelo máis po-
tente da serie Q5, e á súa vez 
o primeiro modelo S cun mo-
tor diésel na historia de Audi. 
Ao dinamismo se lle suma 
agora a exclusividade: o pro-

totipo SQ5 TDI Audi exclusive 
concept que a marca xerma-
na presenta no Salón do Au-
tomóbil de París dará lugar 
a un modelo que se fabrica-
rá nunha serie limitada de 50 
unidades, e que chegará ao 
mercado no primeiro trimes-
tre de 2013 xunto co SQ5 TDI.

Orixinalmente lanzado 
no Salón do Motor de To-
kio de 1995, o Honda CR-V 
era a primeira xeración de 
SUV suaves. Convertíase nun 
punto de referencia. Un ve-
hículo desenvolvido nun 
segmento novo cun tama-
ño práctico e cunha utilida-

de excelente. Os CR-V esta-
ban deseñados ante todo 
para uso en estrada, pero 
coa estilización dun SUV e 
a calidade cos clientes es-
peran dun produto de Hon-
da. A súa venda comezaba 
en Europa en 1997 e o CR-V 
rapidamente se convertía 

nun favorito no seu segmen-
to. A produción europea do 
CR-V empezaba na planta 
de Honda en Swindon, Rei-
no Unido o ano 2000.

O novo Honda CR-V co-
mezará a comercia-
lizarse no vello 
continente en 
outubro des-
te ano e, como 

con xeracións anteriores, se 
continuará producindo nas 
instalacións de Honda en 
Swindon.

8 Sprint Motor >> Novas

Kia pro_cee’d de 3 portas

Novo Honda CR-V

Nissan SUV TeRRA O concept Nissan SUV Te-
RRA, que será presentado o 
vindeiro 27 de setembro no 

Salón de París 2012, combina 
dous dos principais concep-
tos de Nissan, os SUV e os EV, 
nun vehículo que se encontra 
no seu elemento tanto fóra de 
estrada, nunha contorna sal-
vaxe, como rodando en silen-
cio nunha sofisticada contorna 
urbana. Cun innovador siste-
ma de propulsión 4x4 eléctri-
co de pilas de combustible e 
un atlético deseño exterior que 
suxire unha inolvidable pre-
senza pese ás súas compac-
tas dimensións, o TeRRA leva a 
mobilidade sostible a un novo 
e apaixoante territorio.

▲

▲
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En tempos de crise a in-
ventiva abrolla a pasos axi-
gantados, é o caso do que 
pasamos a falar a continua-
ción, pois Kia vén de anun-
ciar que xunto a AkzoNobel 
-empresa especializada en 
pinturas e revestimentos de 
protección- pon a disposi-
ción dos seus clientes unha 
sinxela solución para reparar 

pequenas raiadas da carro-
zaría dos seus coches.

O produto en cuestión 
chámase StickerfixTM e con-
siste nunha lámina de alta 
tecnoloxía recuberta con 
pintura da devandita marca 
AkzoNobel. O seu uso é ben 
doado: elíxese a lámina (re-
cortada previamente de va-
rios xeitos e tamaños) e aplí-

case na zona a amañar da 
carrozaría, facendo case invi-
sible a rabuñada en cuestión. 

A solución “milagreira” 
atópase nos concesiona-
rios Kia de Europa. Engadir 
que a cor do Stickerfix coin-
cide coas da gama de cores 
da marca surcoreana e pode 
aplicarse en menos dun mi-
nuto.

9Novas << Sprint Motor

❱❱ caStroSua mostrará na Feira 
Internacional do Autobús e do Au-
tocar FIAA os últimos avances ex-
perimentados nos distintos seg-
mentos. entre outros, no segmento 
urbano exhibirá o autobús híbrido 
tempus de GlP e Gnc; no subur-
bano o magnus.e, e no discrecio-
nal o stellae. Unhas solucións que 
responden ao seu obxectivo de au-
mentar a seguridade e comodidade 
dos pasaxeiros.

❱❱ Going Green presentará a primeira 
moto eléctrica deportiva e o pri-
meiro modelo de moto de tres ro-
das que chega a españa no certa-
men eXPOeltric Fórmula-e que se 
vai celebrar en barcelona. A de-
portiva ‘Vectrix superbike’ é 100% 
eléctrica e conta cunha autonomía 
de ata 200 km nunha soa recarga, 
con cero emisións de cO2 e “total-
mente silenciosa”.

❱❱ Seat reforza a súa presenza en rusia e 
fortalece o seu plan de expansión 
internacional. A compañía españo-
la, que participou no salón do Au-
tomóbil de moscú, abriu unha nova 
etapa en rusia da man do importa-
dor do Grupo Volkswagen para ren-
dibilizar a experiencia da compañía 
neste mercado.

BreVeS

Remedio Kia 
contra as 
raiadas no coche
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■ Antón PereIrA | TexTo

■ sPrInt mOtOr | FoTos

consumo e emisións
O novo Golf viu redu-

cido o seu peso en ata 100 
quilogramos, feito que con-
tribúe a ser máis seguro, 
cómodo, amplo e lixeiro 
que o seu predecesor. Ase-
made, grazas ao propulsor 
de gasolina (TSI) de 140 cv 
con Sistema de Xestión Ac-
tiva de Cilindros ‘ACT’ afó-
rrase un 23% en combusti-
ble obtendo unha taxa de 
consumo de 4,9 l/100 km e 
unhas emisións de CO2 de 
115 g/km. En canto aos mo-

tores diésel (TDI), as cifras 
de consumo ficarían en 3,8 
l/100 km e as de emisións 
de CO2 en 99 g/km, situán-
dose deste xeito como todo 
un referente a seguir den-
tro do seu segmento. Por se 
isto non abondase, o novo 
Golf quere economizar aín-
da máis e vén equipado de 
serie co sistema Start&Stop 
e o modo de recuperación 
de enerxía da freada. 

Para facérmonos unha 
idea, con este modelo con-
tribuiremos a minguar as 
emisións de CO2 de todas 
as motorizacións nun 13,9%, 
isto é, o aforro podería situar-

se arredor das 119.000 tone-
ladas de CO2 anualmente só 
en Europa... Feito que fai ga-
ñar puntos a este Golf.

Seguridade e comodidade
A marca xermana traba-

llou arreo para que os ocu-
pantes deste modelo se 
sintan cómodos no seu in-
terior e para iso ampliou es-
pazo: máis folgura nas pra-
zas traseiras e 30 litros máis 
de carga no maleteiro.

Por outra banda, a se-
guridade foi outro punto 
mellorado neste modelo, 
pois esta sétima xeración 
do Golf contará con: freo de 

emerxencia anti-colisións 
múltiples (de serie), siste-
ma de protección proacti-
va para os ocupantes (Pre-
Crash), Sistema de Control 
de Velocidade de Cruceiro 
Adaptativo ‘ACC’ con ‘Front 
Assist’, asistente de freada 
de emerxencia automática 
en cidade, dirección asisti-
da progresiva, un novo eixo 
traseiro, unha selección de 
diferentes perfís de condu-
ción con pantalla táctil (de 
serie para todos os mode-
los), diversos dispositivos 
de infolecer e unha panta-
lla que reacciona aos mo-
vementos da man a través 
dun sensor de proximidade 
para todas as versións supe-
riores. 

Feitura
A día de hoxe non fai fa-

lla explicar a ninguén como 
é un Golf, pois é un dos 
poucos modelos que fican 
na memoria colectiva de 
todos e -segundo apuntan 
dende Volkswagen- a cha-
ve do éxito reside na con-
tinuidade dos trazos carac-

Sétima xeración... a lenda sigue viva
Novo VW Golf

Achégase unha nova versión dun dos coches máis vendidos a nivel mundial. Nado 
en 1974 o Volkswagen Golf cumpre 38 anos de vida e faino ampliando a familia co 
seu sétimo compoñente: o Bluemotion. Dende estas páxinas de Sprint Motor fala-

mos polo miúdo de todo o que rodea ao novo Golf, un vehículo que quere significar, 
entre outras cousas, aforro e compromiso co medio ambiente.

o Golf é un dos coches máis vendidos a nivel mundial
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terísticos e inconfundibles 
que o definen, trátase dos 
alicerces C, da longa liña do 
teito, da liña lateral das xa-
nelas ou dos detalles sen-
lleiros do frontal ou da zaga 

cos seus elementos trans-
versais, partes todas elas 
que conforman a persona-
lidade do Golf e que nesta 
nova achega aparecen de 
novo mais con pequenas 

variacións que engaden un 
plus ao atractivo do coche 
pero conservando a esen-
cia do mesmo. 

Así, esta nova xeración 
determínase polas súas 

proporcións redeseñadas 
que fixeron mudar a feitu-
ra deste Golf grazas á apli-
cación da Plataforma Mo-
dular Transversal (MQB), 
facendo que as rodas dian-
teiras se desprazaran 43 
mm cara adiante acurtan-
do o voladizo e alongando 
o capó, convertendo o ha-
bitáculo nunha cabina tipo 
‘Cab-backward’ empregada 
en vehículos de gama alta. 
Outros elementos que su-
friron variacións son a liña 
lateral, o contorno da liña 
do teito, os faros (agora ar-
queados cara arriba), os 
gardalamas (neste modelo 
máis baixos que o capó)... 
detalles que lle confiren 
a este novo Golf un aquel 
ben deportivo.

Prezo
A versión básica do 

novo Golf (en Alemaña), 
terá o mesmo prezo que a 
versión básica do modelo 
anterior: 16.975 euros. 

11 << Sprint Motor

o interior mantén o nivel de calidade dos seus antecesores
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dende Sprint Motor 
contamos todo o que hai 
que saber sobre a nova 
aposta chevrolet -o cruze 
Station Wagon- un vehí-
culo familiar cun consumo 
coidado que non quere 
renunciar a ser deportivo 
e estar á ultima en canto a 
tecnoloxía... e con espazo 
abondo para os ocupantes 
e a súa equipaxe.

■ Antón PereIrA | TexTo

■ sPrInt mOtOr | FoTos

Chevrolet poñía á ven-
da en 2009 o seu modelo 
Cruze, un vehículo que le-
vou parello o éxito grazas 
ás súas favorables vendas 
(arredor de 1,3 millóns de 
unidades). Arestora, a mar-
ca pertencente a General 
Motors saca ao mercado a 
versión Station Wagon des-
te Cruze, unha opción máis 
que recomendada para 
aqueles que vaian á procu-
ra de espazo extra sen re-
nunciar á deportividade nin 
á tecnoloxía.

Propulsores
En canto a motores, o 

novo Cruze Station Wagon 
virá asociado a tres propul-
sores gasolina (un 1.6 l, un 
1.8 l e un 1.4 l con turbo-
compresor) e dous diésel 

(un 2.0 l e un 1.7 l). O 1.4 
l gasolina con turbocom-
presor ten 140 cv, trans-
misión manual de 6 veloci-
dades e acelera de 0 a 100 
km/h en 9,5 segundos, ten 
un consumo en ciclo com-
binado de 5,7 l/100 km e 
emite 134 g de CO2/km.

No caso da motoriza-
ción diésel 1.7 l con 130 

cv, vén equipada cun tur-
bocompresor con inter-
cooler térmico, sistema 
Start&Stop, dirección asis-
tida eléctrica de serie, ace-
lera até os 100 km/h en 
10,4 segundos, consume 
4,5 l/100 km en ciclo com-
binado e ten unhas emi-
sións de 119 g de CO2/km, 

sendo este motor 1.7 l o 
máis limpo dos Cruze.

tecnoloxía
Outra baza coa que 

xoga Chevrolet é a da tec-
noloxía, pois este Station 
Wagon poderá achegar o 
Chevrolet MyLink, un dis-
positivo de información 
e lecer que insire no vehí-

O familiar de Chevrolet
Cruze Station Wagon
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culo as funcións dos smar-
tphones e lévaas á pantalla 
táctil en cor de alta resolu-
ción de 7 polgadas fabrica-
da por LG Electronics. Dicir 
que a conectividade ga-
rántese mediante USB ou 
Bluetooth e cóntase cun-
ha radio con 6 altofalantes 
de alta gama que se pode 
controlar dende o volante, 
sendo compatible coa ra-
diodifusión de audio dixi-
tal (DAB). Asemade, os co-
ches con MyLink traerán 
de serie unha cámara re-
trovisora.

espazo
Emporiso, cómpre fa-

lar da que podería ser a ca-
racterística principal deste 

Station Wagon, estamos a 
referirnos á súa amplitu-
de. O maleteiro deste mo-
delo é alfombrado é mide 
1.024 mm de longo (con-
figuración básica) e pode 
amorear até un máximo 
de 500 litros, se abaixa-
mos os asentos traseiros 
(en 60/40) a capacidade 
aumenta até os 1.478 li-
tros de carga. Amais disto, 
o maleteiro achega: unha 
cuberta para o comparti-
mento de carga que se re-
trae nun caixón, unha ban-
dexa de almacenamento 
con tres espazos entre os 
asentos traseiros e o dito 
caixón, un espazo peque-
no para carga debaixo do 
extremo traseiro que ago-

cha un kit de reparación de 
pneumáticos, 

dous compartimentos 
de almacenamento extra, 
ganchos nos laterais para 
amarrar obxectos volumi-
nosos e unha morea de 
detalles máis relacionados 
coa perfecta distribución 
das cousas no interior des-
te Chevrolet que tamén é 
sinónimo de orde.

Seguridade
Por último -e non me-

nos importante- é pre-
ciso mencionar que este 
modelo posúe unha ar-
quitectura de segurida-
de case igual á do sedán, 
gañador das cinco estrelas 
EuroNCAP e da Adminis-

tración Nacional de Segu-
ridade de Tráfico nas Es-
tradas dos Estados Unidos 
(NHTSA).

Para máis seguridade, 
Chevrolet dotou a este 
Cruze Station Wagon de: 
seis airbags de serie, Con-
trol Electrónico de Es-
tabilidade e Control de 
Tracción, así como freos 
antibloqueo de catro can-
les, que axudan a comple-
mentar as súas excelentes 
prestacións de segurida-
de. Tamén se achegan de 
serie cinco cintos de segu-
ridade de triplo ancoraxe, 
sistema de fixación ISOFIX 
nos dous asentos traseiros 
exteriores e un conxunto 
de pedais retraíbles.FCL_IS200d_GALICIA_250x70_IVA.pdf   1   11/09/12   16:24
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O Malibu chegaba aos 
concesionarios en 1964 e 
convertíase no sedán media-
no máis asociado ao estilo de 
vida americano pois mesmo 
chegou a se converter en co-
che patrulla... A día de hoxe a 
casa pertencente a General 

Motors vén de anunciar que 
o novo Malibu será o primei-
ro coche mediano global de 
Chevrolet e a primeira edición 
deste modelo comercializada 
en Europa. Cómpre informar 
que cadanseu Malibu vendi-
do neste continente incluirá 

unha completa garantía de 
tres anos/100.000 quilóme-
tros, seis anos de garantía por 
perforación da carrozaría (por 
corrosión), 3 anos sobre pin-
tura e 3 anos de asistencia de 
emerxencia en estrada (as 24 
horas do día).

Se falamos de motores, 
o Malibu “europeo” chega-
rá con dous propulsores a 
elixir: un diésel e un gaso-
lina, ámbolos dous de ca-
tro cilindros. O 2.0 l diésel 
de 160 cv de potencia -fa-
bricado en Alemaña- ten 
inxección de combusti-
ble por conduto común a 
alta presión, dobre árbore 
de levas, un turbocompre-
sor de xeometría variable 
con intercambiador tér-
mico, transmisión manual, 

chega a 213 km/h e ten un 
consumo combinado de 
5,1 litros/100 km.

Pola súa banda o 2.4 
l de gasolina achega 167 
cv, acada 204 km/h, acele-
ra de 0 a 100 km/h en 9,5 
segundos, ten transmisión 
manual e consume en ciclo 
mixto 7,8 litros aos 100 km.

O espazo tamén é 
outro factor importante 
no que pensar e o novo 
Malibu repara niso pois to-
dos os pasaxeiros se ato-

parán cómodos no seu in-
terior xa que posúe 991 
mm de espazo á altura da 
cabeza (detrás: 952 mm), 
1.069 para pernas (detrás: 
946 mm) e 1.461 mm á al-
tura dos ombreiros (de-
trás: 1.450 mm). Amais dos 
ocupantes tamén hai lugar 
para a súa equipaxe, o ma-
leteiro ten unha capacida-
de de 545 litros e a zona de 
carga pódese ampliar aba-
tendo os asentos traseiros 
en 60/40.

14 Sprint Motor >> 

Novo Chevrolet Malibu
A esencia americana chega a Europa

Dende estas páxinas 
damos conta da 

novidade que 
Chevrolet trae ao 

mercado europeo, pois 
a marca vén de estrear 
fóra das súas fronteiras 

unha nova versión 
do seu senlleiro 

Malibu, a berlina de 
tamaño medio máis 

vista nas estradas 
e rúas americanas. 
Precisamente este 

mes presentaba 
Noyamotor, 

concesionario oficial 
Chevrolet en Santiago 

toda a gama desta 
marca. Incluído, por 
suposto, o modelo 

desta páxina.

Motores

■ Antón PereIrA | TexTo

■ sPrInt mOtOr | FoTos
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É a quenda de referír-
monos á seguridade, pois 
este Chevrolet lévase de xei-
to suave grazas á anchura 
das súas vías (diante: 1.583 
mm; detrás: 1.585 mm), ao 
seu deseño ríxido unibo-
dy e á suspensión dianteira 
McPherson e traseira inde-
pendente multibrazo. Ase-
made, conta con: sistema 
de dirección electrónica ZF, 
dirección neutral, Dirección 
Asistida Eléctrica, Control de 
Prendido en Pendentes, freo 
de man electrónico, sen-
sor de aparcamento trasei-
ro, control de cruceiro (con 
botóns no volante), Control 
Electrónico de Estabilidade, 
Control de Tracción, Sistema 
de Freos Antibloqueo de ca-
tro canles con Distribución 
Electrónica de Freada, Freos 
Asistidos e Atenuación de 
Freada.

Para subliñar o aspecto 
seguro do novo Malibu de-
bemos dicir que se fixo coa 

máxima puntuación de cin-
co estrelas do Programa Eu-
ropeo de Avaliación de Auto-
móbiles Novos (EuroNCAP).

Por se isto non abonda-
se, todos os modelos co-

mercializados en Europa 
terán: seis airbags (de do-
bre fase para condutor e 
acompañante, para tórax e 
pelve montados nos asen-
tos dianteiros e airbags de 

teito), repousacabezas acti-
vos, un conxunto de pedais 
retraíbles, cintos de segu-
ridade dianteiros de triplo 
ancoraxe, pretensores e li-
mitadores de carga.

O Chevrolet Malibu ten 
dous niveis de equipamen-
to en canto a sistemas de 
información e lecer. No aca-
bado superior, a radio con 
reprodutor de CD (con con-
trois no volante) está conec-
tada a un navegador con 
pantalla táctil a toda cor de 
sete polgadas e a un meca-
nismo de nove altofalantes 
de primeira clase. A pantalla 

ten varios usos: o visor op-
cional de navegación e fo-
tos e a conexión Bluetooth 
para usar teléfonos móbiles 
sen mans con función de re-
coñecemento de voz.

Engadir que en todas as 
versións do Malibu, a con-
sola central achega un por-
to USB e unha entrada auxi-
liar para iPods ou outros 
reprodutores de MP3.

<< Sprint Motor 15

Seguridade

Equipamento
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16 Sprint Motor >> 

Fiat 500L
Amplitude e liñas familiares

O vindeiro 26 de outubro, Fiat comeza a comercialización 
do novo 500L en Galicia. Da man de Fiat Breacar Santiago 
puidemos probar o novo vehículo, irmán maior do senlleiro 

500, dotado co novo motor 0.9 TwinAir, un bicilíndrico de 875 
centímetros cúbicos que desenvolve nada menos que 105 ca-
balos de potencia e cun consumo en estrada que apenas pasa 

dos 4 litros por cada 100 quilómetros. Producido na planta 
Fiat de Kragujevac, en Serbia, preséntase como un monovolu-
me disposto a levar a toda a familia. Estes enxeñeiros italianos 

non deixan de abraiarnos.

■ lUís rIVerO De AGUIlAr | TexTo e FoTos
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17 << Sprint Motor

O novo 500L ten unha profunda personalidade e un estilo 
inconfundible. É moi semellante ao Fiat 500, pero máis grande, 
con catro portas e un amplo maleteiro de 400 litros de capaci-
dade. Pode levar de xeito có-
modo a cinco pasaxeiros con 
cadansúas maletas, é am-
plo e moi moderno, orixinal 
abondo e consume e conta-
mina ben pouco. Que máis 
se pode pedir? Pois que non 
custe moito, claro, e cos ha-
bituais descontos xa pode-
mos dispor dun por tan só 
14.700 €.

Estamos perante un vehí-
culo de 4,15 metros de longo, 
1,78 m de ancho e 1,66 m de 
alto. Respecto do Fiat 500 con-
vencional medra 60 cm ao lon-
go, 15 cm máis ao ancho e re-
sulta 17 cm máis alto. 

Ou sexa, que por arte 
de maxia dos enxeñeiros da 
marca, medra un pouco, pa-
sando nuns meses de utilita-
rio a monovolume compac-
to. Por dentro, xa o dixemos, 
ten moito espazo, dabondo 
para que cinco persoas vaian 
cómodas, sobre todo as de 
atrás. O maleteiro, con feitu-
ra regular, posúe tamén moi-
ta capacidade, acollendo sen 
problemas a equipaxe de to-
dos os viaxeiros. Os asentos 
abátense sobre si mesmos, 
permitindo múltiples confi-
guracións. Por todo o inte-
rior atoparémonos con nu-
merosos compartimentos 
portaobxectos.

Este 500L foi desenvolvi-
do no eido da nova platafor-
ma Fiat para o segmento B e 
encamiñado a unha extensa 
clientela. A súa volumetría in-
terior foi acadada mediante 
unha compactación das par-
tes mecánicas, seguindo os 
principios do “cab forward” 
ou cabina adiantada, o que 
fai aumentar o espazo inte-
rior do vehículo.

Unha vez ao volante, 
chama a atención o deseño 
agradable do cadro de man-
dos, da mesma cor que ten 
a carrozaría (vermella, bran-
ca, negra e prata) e con moi-
ta luminosidade. Ten dúas 
zonas diferentes pero con-
tiguas, que agrupan de xei-
to ordenado o taboleiro de 
instrumentos e os principais 
mandos dos dispositivos de 
son e informáticos. A superfi-
cie acristalada lateral permite 
ter unha visión sen atrancos 
de 360º, o que se agradece á 
hora de conducir, sobre todo, 
pola cidade. Os ángulos mor-
tos son mínimos, o que fai 
máis doada as manobras de 
aparcamento. >>
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❱❱ Motorizacións
Xunto ao eficiente e 

fiable motor Fire de ga-
solina de 1.4 litros e 95 
cv de potencia, agora se 
incorpora o revoluciona-
rio 0.9 TwinAir de dous 
cilindros en versión de 
105 cv. Este novo pro-
pulsor ten unha cilindra-
da de 875 cc, 6 marchas 
e desenvolve unha velo-

cidade máxima de 181 
km/h. As emisións de 
CO2 son mínimas (112 g/
km) e os consumos conti-
dos abondo: 5,7 litros en 
cidade e 4,3 litros en es-
trada. Tarda 12,2 segun-
dos en poñer o coche a 
100 km/h.

A versión diésel está 
a cargo da segunda xera-
ción do 1.3 Multijet que 

achega 85 cv de poten-
cia, 5 marchas, unha ve-
locidade máxima de 164 
km/h e un consumo me-
dio de 4,2 litros de gasó-
leo por cada 100 quiló-
metros.

O amarre en estrada é 
abraiante, as marchas entran 
suavemente e neste caso o 
motor TwinAir,  aínda que 
algo ruidoso nas marchas 
curtas, responde con ener-
xía aos nosos requirimentos. 
O seu comportamento é ex-
traordinario, circulando con 
seguridade e con bastante 
comodidade. Apenas abanea 
e os freos amósanse eficaces 
e contundentes. Os asentos 
terman ben do lombo e o ta-
pizado é moi agradable ao 
tento e aparentemente moi 
resistente. As portas abren o 
suficiente como para que se 
poida entrar e saír sen difi-
cultade ningunha.

Para viaxar dunha ma-
neira máis ecolóxica e eco-
nómica, o 500L dispón de 
eco:Drive Live, o sistema 
que controla o estilo de con-
dución, achegando en tem-
po real consellos para con-
sumir e contaminar até un 
16% menos. De serie vén co 
sistema Start&Stop, o que fai 
que o motor se apague men-
tres agardamos paseniño no 
atasco ou diante do semáfo-
ro. Tamén poderemos pren-
der o motor en pendente 
sen ningún esforzo grazas 
ao mecanismo Hill Holder, o 
que de verdade agradecen 
todos os que non queren an-
dar a xogar co pedal do em-
brague e o acelerador.

Resumindo, o novo Fiat 
500L é longo, bastante lon-
go comparado co seu irmán 
pequeno, é cómodo e versá-
til. Un coche aforrador e fia-
ble, innovador e cunha esté-
tica moi agradable. Axeitado 
para calquera uso.

O plan de  lanzamen-
to do Fiat 500L inclúe a po-
sibilidade de inscribirse na 
páxina web www.fiat.es para 
unirse á “comunidade 500L”. 
As primeiras unidades co-
mezarán a entregarse en Ga-
licia a partir do vindeiro 26 
de outubro.

18 Sprint Motor

è Deseño
è Capacidade
è Novo motor 

TwinAir

A destacar

o maleteiro ten unha capacidade de 400 litros
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❱❱ Prezos
Os prezos van dende 

os 16.700 € do 1.4 de 95 cv. 
O TwinAir con Start&Stop 
de 105 cv ten un prezo de 
17.800 €, mentres que o dié-
sel 1.3 Multijet II de segunda 
xeración de 85 cv, tamén con 
Start&Stop, custa 18.300 €.

A estes prezos hai que 
descontarlles 1.000 euros en 
concepto de Bonus ECO Fiat, 
se entregamos un vehículo 
usado, e outros 1.000 € se o 
financiamos con FGA Capi-
tal. Esta oferta de financia-
mento inclúe 4 anos de ga-
rantía.

Para celebrar o lanza-
mento do 500L (só aplicable 
a 200 unidades), poderase 
adquirir a versión Opening 
Edition, que se caracteriza 
por un equipamento moi 
xeneroso e que permite ao 
cliente aforrarse un total de 
2.250 €. Por só 570 € máis na 
versión diésel e 590 € máis 
na versión gasolina,  póde-
se gozar dos elevaxanelas 
eléctricos traseiros, cristais 
tintados, faros antinéboa, 
sensor de aparcamento tra-
seiro, teito fixo de cristal de 
1,5 m2, lamias de aliaxe de 
17 polgadas e pintura bico-
lor. As 200 unidades citadas 
repártense en 150 diésel 
por un prezo de 18.870 € e 
50 de gasolina que custarán 
17.290 €. Como xa comen-
tamos, se o financiamos con 
FGA Capital, poderanse re-
baixar 1.000 € do prezo fi-
nal.

❱❱ Acabados
As tres versións de 

motor do novo Fiat 
500L (dúas de gasoli-
na e unha diésel) ve-
ñen cun único acaba-
do e cun equipamento 
moi completo: cadro 
de mandos en cor exte-
rior, ar acondicionado, 
Hill Holder (prendido 
en pendente), lamias 
de aliaxe de 16”, peche 

centralizado, espellos 
retrovisores coloreados 
e eléctricos, dirección 
asistida “Dual Drive”, 
asento do condutor re-
gulable en altura, pan-
ca de cambios en coiro, 
sistema Start&Stop para 
o aforro de combusti-
ble, radio táctil de 5” 
con Bluetooth e entra-
da USB, control-regu-
lador de velocidade, 

volante regulable en 
pel con mandos de au-
dio inseridos, 2 airbags 
frontais, 2 laterais dian-
teiros e 4 de cortina, 
toma de corrente 12 v, 
ABS (Control Electróni-
co de Freada) con EBD 
e ESP (Control Electró-
nico de Estabilidade 
con función antiesco-
rregamento) e kit repa-
ra picadas de roda.

19Sprint Motor

o salpicadeiro ten unhas cores e materiais que lle dan un toque fresco e xuvenil
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■ sOnIA PenA | TexTo

■ VArIOs | FoTos

Deixamos Composte-
la atrás para deixarnos le-
var polo sinal luminoso que 
brilla ao lonxe, pois imos á 
procura do camiño segui-
do polos navegantes, imos á 

procura do faro que simboli-
za a chegada a bo porto. Esta 
Peaxe terá un total de 176 
km (ida e volta) e un custo 
de combustible de arredor 
de 32 euros para un auto-
móbil diésel e de 33,37 euros 
para un gasolina.

Primeira parada: Ponteceso 
(Punto B no Google maps)
Santiago-Ponteceso
distancia:  67,7 km. tempo 
aproximado de chegada: 
1h 16 min.

Detémonos no primeiro 
punto da nosa ruta: Ponte-
ceso, capital do concello do 
mesmo nome. Aquí desem-
boca o río Anllóns, forman-
do a fermosa contorna natu-
ral de grande valor ecolóxico 
constituído pola enseada da 
Ínsua, de máis de 4 quilóme-
tros de lonxitude. Dicir que 
aquí tamén atoparemos a 
casa natal do poeta Eduar-
do Pondal, un dos grandes 
escritores do Rexurdimen-
to galego. A casa está á bei-
ra da ponte que lle dá nome 
a esta localidade, trátase 

dunha construción do ano 
1820 que conta cun xardín 
abraiante. De camiño á praia 
de Balarés veremos un mo-
numento de pedra fronte a 
un cruceiro, marca do desvío 
sinalado cara o Monte Bran-
co, privilexiado miradoiro si-
tuado a 182 metros de alti-
tude, dende o que se pode 
apreciar a enseada da Ínsua 
e as rías de Corme e Laxe.

Segunda parada: corme-
Porto, Ponteceso (Punto c)
distancia Ponteceso-
corme: 8,7 km. 
tempo aprox: 13 min.

Para chegar até Punta 
Roncudo e o seu faro é obri-
gado o paso polo porto de 
Corme, lugar que achega 
unha das típicas estampas 

20 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Seguimos o camiño andado na anterior 
Peaxe aberta e enfiamos cara a descuberta 
doutros dous faros da Costa Morte, trátase 

do de Punta Roncudo e do de Laxe.
Dende este recuncho de Sprint Motor 

propoñemos deixar atrás as estradas am-
plas e metérmonos de cheo na aventura de 
percorrer pistas e estradas secundarias que 
nos guiarán, coa axuda dos nosos consellos, 
a lugares tan fermosos como a contorna da 

Punta Roncudo e de Laxe. Imos aló!

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte II: De Punta Roncudo a Laxe
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de vila mariñeira destes la-
res, límite occidental da cha-
mada Costa da Morte. Reco-
mendamos a parada e paseo 
polo núcleo urbano de Cor-
me, que aínda conserva par-
te do seu encanto tradicio-
nal: rúas estreitas e en costa, 
casas de galerías ou con bal-
cóns de madeira, típicas das 
vilas mariñeiras. De querer-
mos ir até a praia, temos na 
mesma vila a de Arnela que 
comunica, mediante un pa-
seo marítimo, coa praia de 
Osmo. Dende Corme -a al-
tura do peirao- e á dereita, 
temos xa o acceso que nos 
conducirá directamente até 
o faro de Punta Roncudo. 
Engadir que moi preto do 
faro están as chamadas “Cru-
ces dos Percebeiros”, colo-
cadas nas rochas en home-

naxe aos moitos falecidos no 
mar por mor do perigo desta 
profesión. 

terceira parada: 
Punta do roncudo, 
Ponteceso (Punto d)
distancia corme-Punta do 
roncudo: 3,4 km. 
tempo aprox: 6 min.

Ademais do núcleo urba-
no de Corme máis do faro, 
aconsellamos dirixirse á Pun-
ta do Roncudo, dende unha 
estrada que sae do mesmo 
porto de Corme. A estrada 
bordea o mar e permite fer-
mosas vistas sobre a ría e o 
acceso a pequenas calas con 
praias pouco frecuentadas. 
Logo podemos continuar 
pola estrada da costa que 
leva até o faro (Punta Ron-
cudo) e nas inmediacións 
atoparemos un miradoiro 
dende o que teremos unhas 
abraiantes panorámicas da 
ría. Salientamos, o granito de 
dúas micas de Punta Roncu-
do e os cantís nos cales me-
dran -entre outras especies- 
o perexil de mar e a herba de 
namorar. 

cuarta parada: 
Borneiro, cabana de Ber
gantiños (Punto e)
distancia Punta do roncudo
-Borneiro: 20,8 km. 
tempo aprox: 30 min.

E antes de rematar a ruta 
proposta nesta Peaxe, que 
terá como punto final o faro 
de Laxe, pararemos na parro-
quia de Borneiro, que se lo-
caliza no oeste do concello 
coruñés de Cabana de Ber-
gantiños, na comarca de Ber-
gantiños. Cómpre subliñar 
que este espazo dá acubi-
llo a dous dos monumentos 
arqueolóxicos mellor con-
servados de Galiza, estamos 
a referirnos ao dolmen de 
Dombate, monumento fune-
rario megalítico do ano 2500 
e 3000 a.C. (situado a 1 qui-
lómetro de distancia dende 
a estrada principal, seguin-
do unha indicación que apa-
rece á esquerda) e ao castro 
de Borneiro ou cibdá de Bor-
neiro, un poboado castrexo 
do ano 145 a.C. (ao que se 
chega camiñando un peque-

21Peaxe aberta << Sprint Motor

os nosos faros”
O Cabo Roncudo atópase en Corme-Porto, no 
concello coruñés de Ponteceso, na comarca de 
Bergantiños. Tanto a Punta do Roncudo coma o 
faro do Roncudo deben o seu nome ao rouco que 
producen as ondas do mar ao bateren con forza 
contra os cantís. Na zona en cuestión atópanse os 
senlleiros percebes do Roncudo, que gozan de sona 
mundial tanto polo seu sabor coma polo seu tamaño 
e que posúen a súa festa gastronómica o primeiro 
sábado de xullo. Engadir que a captura do percebe 
está severamente regulada, para non esquilmar un 
recurso que alimenta a moitas familias da comarca. 
Asemade, na punta do Roncudo poderemos ver as 
cruces que lembran as traxedias vividas preto desta 
costa denominada, por algo, da Morte.
Pola súa banda, Laxe tamén é un concello da 
provincia da Coruña e tamén pertencente á 
comarca de Bergantiños. Alí albiscaremos o seu 
faro de Punta Laxe, que ten forma cilíndrica con 
11 metros de altura, pintado en branco e cunha 
pequena portiña de acceso, sobre un pequeno alto 
a 50 metros sobre o nivel do mar. Este faro escintila 
de tal xeito que é posible velo a 14 millas.

o camiño a 
seguir para 
esta peaxe, 
visto co 
googlemaps

Faro de laxe, de Vento mareiro

a vila de laxe dende o alto, por Xindilo
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no traxecto, ben dende unha 
pista situada xunto a última 
casa da parroquia -á dereita- 
ou ben un pouco máis adian-
te, noutra situada xusto an-
tes da ponte da estrada). 

Quinta parada: 
laxe (Punto F)
distancia Borneiro-laxe: 
9,9 km. 
tempo aprox: 14 min.

A nosa derradeira para-
da é Laxe, vila proclamada 
“Conxunto singular” e situa-
da na parte occidental da ex-
tensa praia que se forma en-
tre o Cabo de Laxe e a Punta 
do Cabalo. Así, esta vila mari-
ñeira é un bo exemplo para 
desmentir o tópico de que a 
Costa da Morte son só can-
tís rochosos e promontorios 
agrestes... Pois conta tamén 
con recunchos moi especiais 
nos que poder gozar deva-
gar da brisa mariña e o ru-
mor das ondas. Un deles é 
a praia de Laxe, de obriga-
da visita, que se estende ao 
longo de case dous quiló-

metros de lonxitude. Tamén 
debemos perdernos polas 
rúas de Laxe, fixarémonos 
na Casa do Arco, unha cons-
trución que comunica dous 
edificios (nela pódense dis-
tinguir os escudos de Galicia, 
os Moscoso e varias inscri-
cións dos séculos XV e XVI).  
En canto a patrimonio artís-
tico, Laxe conta coa igrexa 
parroquial de Santiago de 
Traba (construída entre os 
séculos XIII e XVIII) e coa Er-
mida de Santa Rosa de Lima 
(a poucos metros do nú-

cleo de poboación, sobre un 
monte de suaves formas), 
onde se celebra unha afama-
da romaría cada 30 de agos-
to e á que paga a pena che-
gar, pois dende o outeiro no 
cal está situada gozaremos 
das mellores vistas da ría 
de Corme e Laxe, con Punta 
Roncudo enfronte.

Dende Laxe só que-
da continuar pola estrada 
que atravesa o anaco de te-
rra que remata na Punta Ín-
sua, en cuxo extremo está o 
faro que “perseguimos”, o de 

Laxe. Para chegarmos até el 
pasaremos por debaixo da 
Casa do Arco até a igrexa da 
Atalaia e alí colleremos a Rúa 
do Hospital, o Camiño do Ce-
miterio e desviarémonos por 
unha pista de terra que nos 
levará até o faro. 

Como curiosidade cóm-
pre dicir que Laxe converteu-
se entre os anos 1998 e 2002 
en “Portozás”, escenario da 
popular teleserie da TVG Ma-
reas Vivas, pois aquí en Laxe 
se gravaron a maior parte de 
capítulos desta teleserie.

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte II: De Punta Roncudo a Laxe

esteiro do río anllóns, en Ponteceso, de miguel Navaza

o porto de corme, por Jim anzalone
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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

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

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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Vitoria impecable de lewis 
Hamilton no Gran Premio 
de italia. o piloto de mcla-
ren, sensacional en monza, 
dominou con man de ferro 
e non deu opcións aos 
seus rivais. Sergio Pérez 
rematou segundo ante 
un Fernando alonso que 
completou o podio. Jenson 
Button, Sebastian Vettel 
e mark Webber abando-
naron, o que permite ao 
asturiano ampliar a súa 
vantaxe á fronte do mun-
dial. en Hrt, Pedro de la 
rosa rematou no 18º posto 
no seu Gran Premio núme-
ro 100 e Narain Kathikeyan 
finalizou 19º.

■ XAbIer VIlArIñO | TexTo

■ sPrInt mOtOr | FoTos

Lewis Hamilton (McLa-
ren) sumou o seu terceiro 
triunfo da tempada nun-
ha carreira que deparou de 
todo: vibrantes duelos -al-
gúns ata o límite-, bonitos 
adiantamentos, diferentes 
estratexias, remontadas e 
os abandonos de Jenson 
Button (McLaren), Sebastian 
Vettel (Rede Bull) e Mark 
Webber (Rede Bull), que se 
afastan do liderado do Mun-
dial. Agora Fernando Alonso 
(Ferrari) parte con 37 puntos 
de vantaxe sobre Hamilton, 
que coa vitoria en Monza 
ascende a segunda posición 
do campionato.

O piloto británico, que 
se axenciara a pole position 
o sábado, dominou de prin-

cipio a fin a carreira e im-
primiu un alto ritmo dende 
o arrinque, co que conse-
guiu unha vantaxe que, ao 
final, sería decisiva. Detrás 
del, Felipe Massa (Ferrari) 
loitaba con Jenson Button 
pola segunda posición, se 
ben nin un nin outro rema-
taron no podio: o primei-
ro foi superado por Sergio 
Pérez (Sauber) e Fernando 
Alonso; o segundo tivo que 
abandonar por un proble-
ma no seu monopraza, ao 
igual que Webber e Vettel. 
Antes de retirarse, o ale-
mán protagonizou un bo-
nito duelo con Alonso, que 
obrigou o asturiano a saírse 
de pista cando intentou su-
peralo, razón pola cal Vettel 
foi penalizado cun drive-
through.

Alonso chegou a rodar 
en segunda posición, pero 
pouco despois arrincou a 
maxistral actuación de Ser-

gio Pérez, que cunha estra-
texia diferente á do resto 
-rodaba con pneumáticos 
medios, os demais con du-
ros- foi remontando posi-
cións ata cazar e superar o 
piloto de Ferrari.

GP de Italia de Fórmula 1
Fernando Alonso consolídase como líder

CLASIFICACIÓN CAMPIONATO FÓRMULA 1
Piloto Escudería Puntos

1 Fernando Alonso Ferrari 179
2 Lewis Hamilton McLaren 142
3 Kimi Räikkönen Lotus 141
4 Sebastian Vettel Red Bull 140
5 Mark Webber Red Bull 132
6 Jenson Button McLaren 101
7 Nico Rosberg Mercedes 83
8 Romain Grosjean Lotus 76
9 Sergio Pérez Sauber 65

10 Felipe Massa Ferrari 47
11 Michael Schumacher Mercedes 43
12 Kamui Kobayashi Sauber 35
13 Paul di Resta Force India 32
14 Nico Hulkenberg Force India 31
15 Pastor Maldonado Williams 29
16 Bruno Senna Williams 25
17 Jean-Eric Vergne SRT 8
18 Daniel Ricciardo SRT 4

Centenario 
de De la Rosa 
na Fórmula 1

Esta proba foi es-
pecial en HRT. Por 
unha parte, o ven-
res debutaba co equi-
po español Ma Qing 
Hua, converténdose 
así no primeiro piloto 
chinés que participa 
nun GP de Fórmula 1. 
E, por outra banda Pe-
dro de la Rosa, cum-
pría en Monza o seu 
Gran Premio número 
100 na máxima com-
petición automobilís-
tica. O piloto español 
superou o seu compa-
ñeiro de equipo Nara-
in Karthikeyan e rema-
tou na décimo oitava 
posición, mentres que 
o piloto indio, despois 
de superar os Marus-
sia na saída, se tocou 
con eles deixando o 
seu alerón diantei-
ro algo danado. Final-
mente rematou no dé-
cimo noveno posto.

A próxima cita será 
os días 21, 22 e 23 de 
setembro coa dispu-
ta do Gran Premio de 
Singapore, a única 
carreira nocturna da 
tempada.

de la rosa no seu monopraza en italia

Fernando alonso no podio italiano

24 Sprint Motor >> Fórmula 1
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Calendario  
de  probas OUTUBRO  2012

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

4-7 de outubro Rali de Francia Ralis Francia Francia

5 de outubro Campionato de España de Trial Indoor de Zaragoza Trial Indoor Zaragoza Zaragoza España

6 de outubro Campionato Galego de Autocross de Santa Comba Autocross Santa Comba A Coruña España

6-7 de outubro Cto. de Velocidade/ Resistencia Scooter Clásicas de Forcarei Vel./Res./Clásicas/Scooter Forcarei Pontevedra España

6-7 de outubro Cto. De España de Circuítos de Resistencia de Catalunya Circuítos Resistencia Catalunya España

6-7 de outubro Campionato Galego de Todoterreo Trial de Mondariz Todoterreo Mondariz Pontevedra España

6-7 de outubro Cto. De España de Circuítos de Camións do Jarama Circuítos Camións Circuíto do Jarama Madrid España

7 de outubro Cto. Galego de Slalom de Touro Slalom Touro A Coruña España

7 de outubro “Supermoto de las Naciones” Motociclismo Portimão Portugal

7 de outubro Campionato Galego de Enduro de Alfoz- Enduouro Enduro Alfoz Lugo España

7 de outubro G.P. De F1 De Xapón Fórmula 1 Suzuka Xapón

7 de outubro Campionato Mundial de Superbikes de Francia Superbikes Circuíto de Magny-Cours Francia

7 de outubro Campionato de España de Trial de Valdemanco Trial Indoor Valdemanco Madrid España

7 de outubro
Cto. de España Motocross MXSub18/ MX125/ 

MXPromesas/ MXAlevín- Don Benito
Motocross Don Benito Badaxoz España

7 de outubro Campionato de Europa de Velocidade de Albacete Velocidade Albacete Albacete España

12-14 de outubro Campionato de Todoterreo San Froilán Todoterreo Lugo Lugo España

13-14 de outubro Cto. Histórico de Regularidade e Velocidade da Costa Brava Histórico Regularidade e 
Velocidade

Costa Brava

13-14 de outubro Cto. De España de Circuítos GT de Jerez Circuítos GT Circuíto de Jerez- Jerez de la Frontera Cádiz España

13-14 de outubro Campionato de Montaña de Ibiza Montaña Ibiza España

14 de outubro G.P. De Xapón Mundial de Motos Motegi Xapón

14 de outubro G.P. De F1 De Corea Fórmula 1 Corea Corea

14 de outubro Campionato de España de Enduro de Valls de Torroella Enduro Valls de Torroella Barcelona España

14 de outubro Cto. de España de Motocross MXElite-MX2 La Bañeza Motocross La Bañeza León España

18-21 de outubro Rali de Italia Ralis Italia Italia

20 de outubro Campionato de Terra e Todoterreo de Calamocha Terra/ Todoterreo (TT) Calamocha Teruel España

20-21 de outubro Rali de Asfalto Denom. de Orixe (D.O.) Ribeira Sacra Rali Asfalto Luíntra Ourense e Lugo España

20-21 de outubro Cto. de Karting Nacional Alcañiz KF3, KF2, KZ2, X30 Karting Alcañiz Teruel España

21 de outubro Cto. Galego de Trial Clásicas + Infantil de Lampai- Teo Trial Clásicas + Infantil Lampai A Coruña España

21 de outubro Campionato de Velocidade Extreme/ SS de Braga Velocidade Extreme / SS Braga Portugal

21 de outubro Campionato Galego de Motocross de Taboexa Motocross Taboexa, As Neves Pontevedra España

21 de outubro Campionato do Mundo de Enduro de Brignoles Enduro Brignoles Francia

21 de outubro G.P. De Malaisia Mundial de Motos Sepang Malaisia

21 de outubro Campionato de España de Quadcross de Almenar Quadcross Almenar Lleida España

21 de outubro
Copa de España de Motocross MX Feminino de 

Alhama de Murcia
Motocross Feminino Alhama de Murcia Murcia España

27 de outubro Campionato de Autocross Resistencia de Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

27 de outubro Copa de España de Veloc. Clásicas Circuíto de Jerez Velocidade Clásicas Circuíto de Jerez de la Frontera Cádiz España

27-28 de outubro Campionato Galego de Montaña de A Pontenova Montaña A Pontenova Lugo España

27-28 de outubro Cto. De España de Circuítos Clio/ Res. do Jarama Circuítos Clio/ Res. Circuíto do Jarama Madrid España

27-28 de outubro Rali Serra Morena Asfalto Serra Morena España

28 de outubro Campionato de España de Enduro do Porriño Enduro O Porriño Pontevedra España

28 de outubro Campionato de España de Supermotard de Albaida Supermotard Albaida València España

28 de outubro G.P. De F1 da India Fórmula 1 Circuíto Internacional de Buddh Rep. India

28 de outubro G.P. De Australia Mundial de Motos Phillip Island Australia
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Hevia mete presión
43º Rali de Ferrol

■ mIGUel cUmbrAOs | TexTo ■ sPrInt mOtOr/DAVID lAnDrOVe | FoTos

Habitual
Xa vencera en Ferrol dúas veces anterior-
mente. Contaba cun coche adaptado ás 
esixentes especiais deste rali e non foi 
hándicap a adaptación ao seu novo copi-
loto, Francisco Javier Álvarez. Hevia man-
tivo un interesante man a man cos irmáns 
Vallejo e cando estes furaron quedou só 
en cabeza. Segunda vitoria do exercicio e 
puntos que o achegan ao liderado provi-
sional, propiedade de Fuster.

Ledo
Nunca foi Ferrol un rali talismán para Mi-
guel Fuster. Emporiso, sabedor de que 
un cero máis podía ser moi negativo, 
o de Benidorm propúxose unha proba 
onde sumar algúns puntos. Os cronos e 
as circunstancias en carreira déronlle o 
terceiro posto final, posición que lle per-
mite seguir liderando o certame estatal.

Mellor imposible
Máis centrado os últimos anos na montaña, o lu-
cense José Antonio Iglesias sempre despuntou 
por ser un gran e fino piloto. Tras probar o pasa-
do ano na Baixa Limia -onde foi terceiro e sendo 
segundo no Bierzo este pasado mes- Iglesias deci-
diu competir en Ferrol. Cun afinado EVO X de alu-
guer, o galego foi de menos a máis, correu, bene-
ficiouse das circunstancias e rematou segundo, 
liderando o grupo N... Máis non puido pedir.
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POSTO PILOTO/COPILOTO VEHÍCULO TEMPO
1º ALBERTO HEVIA/F.JAVIER ALVAREZ SKODA FABIA S2000 1:39:23.8
 2º JOSE A. IGLESIAS/JACOBO NUÑEZ MITSUBISHI LANCER EVO X 1:40:46.8
3º MIGUEL FUSTER/NACHO AVIÑO PORSCHE 997 GT3 CUP R 1:41:32.9
4º IVAN ARES/JOSE PINTOR PORSCHE GT3 CUP R 1:42:18.9
5º ALEJANDRO PAIS/SANTlAGO PAIS MITSUBISHI LANCER EVO X 1:42:29.1
6º JOAN VINYES/JORDIMERCADER SUZUKI SWIFT S1600 1:43:44.4
7º LUIS VILARIÑO/RAMON LOPEZ MITSUBISHI LANCER EVO X 1:45:56.8
8º DANIEL MARBAN/VICTOR FERREIRO MITSUBISHI LANCER EVO X 1:48:16.6
9º MARCOS RODRIGUEZ/JAVIER SOTO SUZUKI SWIFT SPORT 1:51:51.0

10º PABLO PAZO/JOSÉ R. SEOANE SUZUKI SWIFT SPORT 1:51:46.1

27Rali de Ferrol << Sprint Motor

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Tres ralis tres
De novo a mini xira ga-

lega do nacional de asfalto 
volveu a deparar carreiras 
de grande emoción. Tres 
escenarios ben diferentes, 
como son: Vigo, Ourense 
e Ferrol. Tres ralis moi dis-
tintos, con estradas máis 
que diversas e organiza-
cións con obxectivos ben 
dispares. Público fiel, cli-
matoloxía ben cambiante 
e batallas ao segundo nas 
especiais viguesas, ouren-
sás e ferrolás.

No terreo puramente 
deportivo, a achega gale-
ga do 2012 caracterizouse 
pola variedade. Tres ralis 
tres, pero tres pilotos di-
ferentes no máis alto do 
“caixón”… con tres co-
ches nada semellantes. 
Máis non se pode pedir, 
pois Meira acadaba o éxi-
to cun R2 na cita de casa, 
Fuster impuxo o seu GT en 
Ourense e Hevia venceu 
en Ferrolterra cun S2000. 
Aquilo da monotonía des-
ta volta non foi con nós.

mIGUel cUmbrAOs

Máis preto
Unha vez máis nesta tempa-
da, o de Andorra Joan Vinyes 
liderou co seu Suzuki a ca-
tegoría de dúas rodas mo-
trices. Non era un rali moi 
axeitado para a súa unidade, 
pero o experimentado pilo-
to da marca nipoa meteu-
se sexto na xeral, onde non 
estivo o seu compañeiro de 
equipo Antxustegui, tras 
unha disposición o primeiro 
día de carreira do seu copilo-
to “Gabi” Suárez.

Recompensa
Moi centrado no gale-
go de ralis, onde ten 
opcións para ser cam-
pión, Luís Vilariño sufriu 
en Ferrol cun rali duro e 
cheo de problemas de 
índole diverso. Porén, o 
de Palas foi quen de ga-
ñar a Mitsubishi Cup na 
súa primeira compare-
cencia.

Calcando
O actual campión gale-
go de ralis asinou un no-
table. Estivo preto dos 
tempos de Fuster e o seu 
Porsche, nun terreo roto 
e pouco apropiado aos 
coches de Sttugart. Final-
mente, foi cuarto, igua-
lando co 911 o resulta-
do acadado anos atrás co 
seu coñecido Mitsubishi. Adaptación e vitoria

Primeiro ano nos ralis para o 
lucense José Antonio Alon-
so, piloto saído do mundo 
dos circuítos. O lucense foi 
mellorando cun vehículo 
que se comeza a ver en Es-
paña como é o Mini Rallye, 
co cal volveu liderar o apar-
tado Junior malia a proble-
mas mecánicos.

Variación
Afeitos ás vitorias galegas 
na Copa Suzuki -unha de 
Adrián Díaz, dúas de Pablo 
Pazó- desta volta era a quen-
da do cántabro Marcos Ro-
dríguez. Quen se fixo coa 
monomarca da firma xapo-
nesa, onde o mellor galego 
clasificado foi o devandito 
Pazó, segundo, sendo tercei-
ro o local Fernando Rico.
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■ mIGUel cUmbrAOs | Texto e FoTos

Deporte popular, nin-
guén o dubida. Tamén tris-
temente manchado, por cir-
cunstancias extradeportivas, 
ben coñecidas por todos... O 
ciclismo, neste caso de alto 
nivel, volveu a darse unha 
volta por Galicia, marabillo-
so escenario de cinco etapas 
da Vuelta a España. O pelo-
tón, coas principais figuras e 
case douscentos corredores, 
percorreu vilas e estradas 
da nosa autonomía… coma 
serpe multicolor.

Para que os ciclistas che-
guen a bo porto… e nunca 
mellor dito neste caso, son 
precisos moitos factores: 
uns económicos, outros hu-
manos, certos materiais. Vi-
tal importancia cobra a ca-
ravana que acompaña aos 
esforzados da ruta, toda 
ela motorizada neste caso. 
Sprint Motor viviu unha eta-
pa, onde coas bicicletas 
convivían moitos vehículos 
a motor con funcións moi 
diferentes. Abraiante á vez 
que interesante.

A outra Vuelta

REPORTAXE

abrindo a carreira

coches dos equipos

Forzas da orde

medios de comunicación

Publicidade e marketing

Servizos en carreira
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Clasificación
POSTO PILOTO-COPILOTO VEHÍCULO TEMPO

1º Otero-Rodríguez Mitsubishi Lancer Evo IX 58:37.7
2º Silva-Matalobos Mitsubishi Lancer Evo IX 58:39.6
3º López-Fernández Mitsubishi Lancer Evo X 59:01.1
4º González-Pico Renault Clio Williams 1:00:30.2
5º Gonzalves-Seijas Mitsubishi Lancer Evo VIII 1:00:54.5
6º Cousiño-Martínez Mitsubishi Lancer Evo IX 1:01:23.8
7º Carracedo-Teira Renault 5 GT Turbo 1:01:26.5
8º Grandal-Rey Renault Clio R3
9º Prado-González Peugeot 207 RC 1:02:53.6

10º Otero-Telmo Peugeot 206 RC 1:04:19.7
11º Díaz-Testa Peugeot 206 RC 1:04:43.5
12º Alonso-Fernández Ford Escort Cosworth 1:13:08.7
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Philippe Bugalski, o rei dos Kit-Car
In memoriam

De orixe polaca, Bugals-
ki naceu en 1963. Estaba ca-
sado e deixa dous fillos. Os 
seus comezos en competi-
ción foron no ano 1982, aos 
mandos dun Golf GTI. Tres 
anos despois, ao volante dun 
R-5 Turbo, deuse a coñecer 
obtendo o mérito de piloto 
revelación da senlleira pu-
blicación francesa Échappe-
ment. Avanza na súa forma-
ción, con diversos modelos 

da firma do rombo, combi-
nando circuíto e rali, obten-
do cun R-11 o rali de Turquía 
de 1990.

O ano clave para o pilo-
to de Vichy vai ser 1992. Fi-
cha por Lancia para facer o 
mundial de ralis, aínda que a 
súa mellor performance será 
só un terceiro posto en Cór-
sega. Nos vindeiros anos al-
terna diversos modelos de 
Renault, conseguindo di-

versas vitorias parciais en ci-
tas francesas, sendo Córsega 
1996 (daquela contando ta-
mén para o mundial de 2L), 
de novo proba talismán, por 
ser o primeiro en conseguila 
cun Kit-Car, en concreto un 
Maxi Mégane.

Dende 1997 Bugalski 
vincúlase a Citroën, obtendo 
tres títulos no asfalto francés 
-nos anos 98, 99 e 2000- co 
Xsara Kit-Car e o WRC. Mes-

mo foi o primeiro piloto en 
dar á firma do dobre chevron 
un triunfo no mundial de ra-
lis, no manga de Cataluña 
1999. Prolongou a súa carrei-
ra até o ano 2003, retirándo-
se posteriormente pero con-
tinuando unido a Citroën 
como piloto probador, amais 
de xestionar o equipo Auto-
meca e un centro ecuestre 
da súa propiedade nas proxi-
midades de Vichy.

Como piloto de ralis 
non, pero si como piloto 
convidado a outra moda-
lidade. En concreto ao Fór-
mula Rali do Cocido, que 
como é costume ten lugar a 
comezos de ano na vila de 
Lalín. Bugalski participou 

na terceira edición, celebra-
da como dixemos a come-
zos de febreiro do ano 2010, 
recorrendo a un Mitsubishi 
de AR Vidal. Foi segundo, 
tras o canario Yeray Lemes, 
e por diante do piloto de 
Requena, Luís Climent.

Entre Renault e Citroën

Bugalski co Mégane Kit-Car

Bugalski 
lendo 
Sprint 
Motor 

Xa coas cores de Citroën, no rali de Alemaña 2003

Unha volta por Galicia

Bugalski participando na III Fórmula Rali do Cocido
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Philippe Bugalski, o rei dos Kit-Car
■ mIGUel cUmbrAOs | TexTo  ■ m. cUmbrAOs/IVán mArAnte | FoTos

Xullo de 1997. Quen 
asina esta reportaxe ató-
pase en Francia, inmerso 
nunha formación lingüís-
tica. De casualidade con-
versando coa persoa que 
o aloxaba na localidade de 
Vichy (rexión de Auvergne, 
no centro do país veciño) 
un sabe que alí preto vive 
Philippe Bugalski, coñeci-
do e reputado piloto fran-
cés de ralis. Quen me re-
cibira na súa casa dáme o 
seu teléfono (-“Eu non che 
din nada, eh!!”- espétame) 
e mans á obra. Contac-
to co seu enderezo, consi-
go o móbil do deportista 
e… O resto coñéceno xa 
os lectores de Sprint Motor, 

que no número 10 (corres-
pondente a setembro dese 
mesmo ano) puideron ler 
unha reportaxe sobre este 
deportista. Dela, por enri-
ba de respostas cheas de 
contido e informacións so-
bre os ralis do momento, 
salientar a amabilidade de 
“P’tit Bug”, que sen coñecer 
a quen o ía entrevistar tivo 
a delicadeza de facer trin-
ta quilómetros no seu ve-
hículo particular. Un deta-
lle máis que de agradecer 
por parte de quen, dende 
estas páxinas, sente a des-
aparición deste piloto e 
amosa as súas máis senti-
das condolencias. R.I.P.

Miguel Cumbraos

Tirando de lembranzas
Quilómetros e confianza

Cando se compite en calquera especialidade 
automobilística o risco está a volta da esqui-
na. Malia a isto, todo un piloto como o fran-
cés Philippe Bugalski tivo a sorte de que non 
lle acontecera no asfalto o que a outros, máis 
aínda nun 2012 tráxico para este deporte. Na-
mentres, nun sábado de agosto o expiloto Re-
nault e Citroën deixounos nun desgraciado ac-
cidente doméstico no seu domicilio de Vichy.

Hai noticias que nunca 
gustaría dar, e a desapari-
ción de Philippe Bugalski 
é unha delas. Piloto oficial 
de Citroën de 1998 a 2003, 
o de Vichy formou sempre 
parte do equipo para o 
que levaba a cabo probas 
e tamén era o encargado 
das primeiras rodaxes dos 
vehículos de ralis.

“Acabamos de deca-
tarnos da desaparición 
dun membro da nosa 
familia e a nosa triste-
za é inmensa”, comen-
ta Yves Matton, director 
de Citroën Racing. “Co-
ñeciámoslle todos e co-
ñecíanos a todos. Sem-
pre estaba de bo humor 
e gustáballe a vida máis 

que a ninguén. A súa des-
aparición foi brutal e os 
nosos pensamentos di-
ríxense en primeiro lugar 
cara á súa familia e ami-
gos. Hoxe todo o mundo 
dos ralis chora a súa des-
aparición”.

Sébastien Loeb en-
gade: “Estou verdadera-
mente entristecido por 
esta tráxica noticia. Per-
demos un home de moi-
to valor. Máis aló da súa 
gran profesionalidade 
e talento, quédome cos 
seus valores humanos. 
Bug tiña un gran corazón, 
sempre estaba dispoñi-
ble e era un home moi 
próximo. Todos lle bota-
remos de menos”.

Comunicado
de Citroën Racing

Bug co seu copiloto Chiaroni Miguel Cumbraos e Philippe Bugalski 
no transcorrer da entrevista
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O fabricante francés Re-
nault entregou ao Vaticano 
dous vehículos cen por cen-
to eléctricos especialmen-
te realizados para cubrir as 
necesidades de mobilida-
de do Papa. Ambos vehícu-
los foron entregados este 
mes á súa Santidade Bieito 
XVI por Carlos Ghosn, presi-
dente-director xeral de Re-
nault, durante unha visita á 
Vila Pontificia de Castel Gan-
dolfo.

A primeira unidade, pre-
vista para os desprazamen-
tos do Papa na súa residen-
cia de verán, é de cor branca 
e mostra o blasón pontifi-
cio nas portas. Trátase dun-
ha versión ecolóxica do 
Papamóbil. O modelo, leva-
do a cabo sobre a base da 
Kangoo Maxi Z.E, mide 4,6 
metros de lonxitude e 1,8 
metros de anchura. Está pro-
pulsado por un motor eléc-
trico de 44 kW (60 cv) e por 

unha batería de ión-litio que 
ofrece unha autonomía me-
dia de 170 quilómetros (en 
ciclo mixto NEDC).

A segunda unidade, con-
ceptualmente moi próxima 
á primeira, é azul e leva unha 
banda branca e amarela no 
lateral. Está destinado á Gen-
darmería do Papa para os 
seus servizos de seguridade.

Ambos modelos foron 
transformados en colabo-
ración co carroceiro francés 

Gruau. Estas versións, adap-
tadas e exclusivas, dispoñen 
de 4 prazas, dúas das cales 
son asentos traseiros indivi-
duais particularmente con-
fortables. Ademais, integran 
igualmente solucións de ca-
rácter específico, tales como 
teito aberto, lúas laterais 
fixas, portas laterais trasei-
ras de apertura en ángulo e 
chanzos eléctricos escamo-
teables que aseguran un fá-
cil acceso a bordo.

O automóbil verde chega ao Vaticano
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O Papa Bieito XVI dispoñerá dun automóbil 100% eléctrico
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