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Grazas á introdución 
do cambio automático, a 
condución do Volkswagen 
up! é agora máis dinámi-
ca e confortable, permitin-
do ao condutor gozar aín-
da máis da súa experiencia 
ao volante deste especia-
lista urbano. Con esta nova 
transmisión, a condución 
por cidade é máis cómo-
da, eficiente e tamén máis 
económica, xa que os con-
tidos niveis de consumo e 
emisións do up! redúcen-
se aínda máis, segundo a 
marca.

O novo cambio auto-
mático aplícase a ambas 
versións do motor 1.0 MPI 
de tres cilindros do up! Na 
de 60 cv, o consumo com-

binado baixa de 4,5 a 4,4 
litros de gasolina aos 100 
km, mentres que as emi-
sións baixan dous gramos 
ata os 103 g/km de CO2. 
No caso do motor de 75 
cv, o consumo pasa de 4,7 
a 4,5 litros aos 100 km e as 
emisións de CO2 redúcen-
se de 108 a 105 g/km.

Esta nova caixa de cam-
bios foi deseñada especial-
mente para este pequeno 
utilitario.

PVP up! con cambio au-
tomático:
Move up! 1.0 (60 cv) ASG ....11.180 €
Move up! 1.0 (75 cv) ASG ....11.780 €
High up! 1.0 (60 cv) ASG......12.290 €
High up! 1.0 (75 cv) ASG  .....12.890 €
b&W up! 1.0 (60 cv) ASG  ....13.400 €
b&W up! 1.0 (75 cv) ASG  ....14.000 €

O Cabrio, o novo conver-
tible de Opel para todas as 
estacións do ano, será lan-
zado a principios de 2013, 
é un elegante catro prazas 
de silueta alargada e capota 
de gran calidade. O Cabrio 
é un convertible de tamaño 
medio que non só polo seu 
tamaño (lonxitude: 4.697 
mm; anchura 1.840 sen re-
trovisores), senón tamén 
polo seu encanto e polas 
tecnoloxías premium que 
ofrece, apunta todo o máis 
alto da gama Opel.

O condutor e os pasaxei-
ros poden gozar da con-
dución ao aire libre grazas 
á capota de alta calidade 
que se pode abrir apretan-
do un botón en 17” mentres 
se conduce ata 50 km/h de 
velocidade. Os aproxima-
dores automáticos dos cin-
tos de seguridade diantei-

ros, a exclusiva tapicería de 
Napa ventilada, os asentos 
ergonómicos, así como os 
invisibles sistemas de segu-
ridade fan a vida tranquila e 
segura.

Unha ampla gama de 
motorizacións estará dis-
poñible neste convertible. 
O motor 1.4 Turbo de ga-
solina abre a oferta; estará 
combinado cunha caixa de 
cambios manual de 6 ve-
locidades e dispoñible con 
dúas versións de potencia 
de 120 cv e 140 cv, ambos 
entregando ata 220 Nm de 
par motor coa función over-
boost. En canto a diésel, o 
2.0 CDTI de 165 cv virá tan-
to con caixa de cambios 
manual, como automática 
de 6 velocidades. Este mo-
tor entrega ata 380 Nm de 
par cando o overboost está 
activado.

Un total de 108 mozos e 
mozas de entre 18 e 25 anos 
participarán nos cursos de 
condución segura que ofer-
ta de forma gratuíta a Conse-
llería de Traballo e Benestar, a 
través da Dirección Xeral de 
Xuventude e Voluntariado.

Os cursos impártense du-
rante 6 xornadas que se cele-
bran nas fins de semana dos 
días 3, 4, 24 e 25 de novem-
bro. As actividades, que in-
clúen unha formación teó-
rica e práctica, teñen por 
obxectivo achegar á mocida-
de actitudes seguras no uso 
do vehículo e nas técnicas 
de condución. Esta iniciativa 

dá continuidade ás accións 
que Xuventude ten posto en 
marcha para fomentar a for-
mación e concienciación via-
ria entre os máis mozos.

O único requisito para 
participar é contar co carné 
xove. Os mozos interesados 
en obter este documento só 
teñen que cubrir un impreso 
de solicitude, abonar 6 euros 
e entregalo en calquera das 
oficinas de Xuventude. O car-
né ten unha vixencia de dous 
anos e inclúe un seguro gra-
tuíto que cubre as posibles 
continxencias que poden 
xurdir nos desprazamentos 
nos medios de transporte.

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78
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Máis de 100 mozos participarán 
en cursos de condución segura

O up! con cambio automático
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A dura crise do sector 
da automoción segue acu-
mulando cifras negativas. A 
asociación de vendedores 
Ganvam vén de publicar un 
informe sobre a evolución do 
negocio no primeiro semes-
tre de 2012. Os datos reflic-
ten que máis do 75 por cento 
dos concesionarios de Lugo, 
Ourense e Pontevedra per-
deron cartos entre xaneiro e 
xuño. Na provincia da Coruña 
os números vermellos afec-
tan a arredor do 65 por cen-
to dos establecementos. A 
rendibilidade sobre a factu-
ración situouse nun -0,9  por 
cento na primeira parte do 
ano, segundo Ganvam. Des-
te xeito, os concesionarios 
acumulan un ano e medio en 
perdas.

Os empresarios atribúen 
este mal balance ó baixo vo-
lume de vendas de coches 
novos no primeiro semestre 
e á crecente atonía que rexis-
tra o mercado de ocasión. 
Despois do respiro de agosto, 
setembro volveu a rexistros 
negativos. As matriculacións 
descenderon un 36,3 por 
cento o mes pasado en Ga-
licia, ó comercializarse 1.669 
vehículos. Nunca na historia 
se venderan menos coches 
na comunidade galega. Por 
provincias, os concesionarios 
da Coruña matricularon 749 
automóbiles; os de Ponteve-
dra, 511: os de Lugo, 214; e os 
de Ourense, 195. Porcentual-
mente, a caída fou dun 40,7 

en Lugo; dun 39,2 en Ponte-
vedra; dun 35,4 na Coruña; e 
dun 24,4 en Ourense.

No conxunto de Espa-
ña, a baixada de setembro 
foi igualmente espectacular: 
dun 36,8 por cento. En total, 
matriculáronse 35.146 vehí-
culos. Tódalas comunidades 
autónomas rexistraron caí-
das. A que menos sufriu os 
efectos da desfeita xenerali-
zada foron as Baleares, cun 
descenso dun 16,8. A que 
peor comportamento tivo 
foi Asturias, cunha perda dun 
45,2.

Futuro
Os empresarios prefiren 

pasar páxina de setembro e 
dedicar máis tempo a ana-
liza-lo futuro coa posta en 
marcha do Plan PIVE, que xa 
está en vigor. A patronal va-
lora positivamente este pro-
grama de incentivos á com-
pra, que achegará 2.000 
euros para cambiar de coche 
cun prezo máximo de 25.000 
euros antes do IVE. A cambio 
haberá que entregar un auto-
móbil de máis de doce anos 
ou unha furgoneta de máis 
de dez  anos. Ademais, os ve-
hículos subvencionados te-
rán que cumprir cun límite 
de emisións contaminantes.

Galicia podería ser unha 
das autonomías máis bene-
ficiadas polo Plan PIVE por 
ter un parque automobilís-
tico altamente avellentado. 
678.074 turismos son suscep-
tibles de poder acollerse a 
este programa de axudas na 
comunidade galega: un 46,7 
por cento do total.

O director de Comunica-
ción de Anfac, David Barrien-
tos, explica que o PIVE “é un 
programa amplo que abran-
gue a máis do 65 por cento 

do mercado, xa sexan coches 
de gasolina, diésel, eléctri-
cos, híbridos, gas...”. Barrien-
tos pensa que “o consumidor 
está ante o mellor momen-
to histórico para adquirir un 
vehículo nas mellores condi-
cións económicas”.

O presidente de Ganvam, 
Juan Antonio Sánchez Torres, 
estima que o programa “per-
mitirá recupera-la demanda 

este ano e pechar por riba 
da barreira das 700.000 uni-
dades”. O máximo mandata-
rio da patronal de concesio-
narios indica, ademais, que “o 
PIVE contribuirá a diminui-la 
perda de tecido empresarial 
dentro da rede de distribu-
ción, onde para 2012 estaba 
previsto o peche de 500 em-
presas e a desaparición de 
3.000 postos de traballo”.

Sete de cada dez concesionarios galegos 
perderon cartos no primeiro semestre

A suba do IVE converte setembro no peor mes da historia en vendas en Galicia
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Despois de forte presión 
das principais asociacións 
patronais nos últimos me-
ses, o Goberno decidiu po-
ñer en marcha un plan de 
incentivos á compra de 
coches. Dos 2.000 euros 
de subvención para cam-
biar un turismo, a Admi-
nistración central porá 
1.000 e os 1.000 restan-
tes correrán a cargo das 
propias marcas. Os catas-
tróficos datos de vendas 
en setembro demostran, 
unha vez máis, que a falta 
de medidas estaba contri-
buíndo a agudiza-la crise 
nun sector clave na eco-
nomía de Galicia e España. 
A aplicación deste progra-
ma beneficiará ós consu-
midores, ás propias em-
presas e ó medio natural. 
Os consumidores teñen 
agora unha boa oportuni-
dade para animarse a ad-
quirir un novo vehículo 
sen o lastre da suba do IVE.
Os concesionarios poden 
maquillar durante uns me-
ses os seus pésimos balan-
ces e reconfigura-lo ne-
gocio á espera de que se 
produza o desexado re-
punte da actividade. O 

medio natural tamén sae 
gañando coa renovación 
parcial do avellentado par-
que móbil e a conseguinte 
rebaixa das emisións con-
taminantes. Aínda que se 
trate dunha medida tem-
poral que non resolve a 
dura recesión da automo-
ción, hai que valora-lo Plan 
PIVE como necesario e xus-
to cun sector de gran peso 
no PIB galego e español.
En Galicia, a Xunta debe 
decidir agora se reforza 
este plan como fixo antes 
cos 500 euros a maiores do 
Plan 2000E que aprobou o 
Goberno de Zapatero. Da-
quela, o conselleiro Javier 
Guerra presumiu de que a 
comunidade galega era a 
que máis cartos daba por-
que estaba moi compro-
metida coa automoción e 
saían os números das con-
tas públicas. Non hai ra-
zóns para pensa-lo contra-
rio. Pero as circunstancias 
agora non semellan dis-
tintas ás de entón. Por iso, 
sería coherente aplicar un 
plan autonómico de axu-
das con carácter inmedia-
to. Beneficaría a todos.

eMIlIO blAncO 

Opinión

PIVE
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Os grandes fabricantes 
de automóbiles intentan pa-
sar estes tempos difíciles con 
distintas estratexias. Algúns 
cren que a mellor proposta 
é a de pechar fábricas pouco 
produtivas, e desta forma re-
ducir a fabricación de auto-
móbiles. O exceso de pro-
dución é un dos males desta 
industria na actualidade. 
Outros pensan que o me-
llor é a táctica militar de reti-
rarse aos cuarteis de inverno 
e agardar. Os máis ousados 
consideran que deben se-
guir investindo en I+D+i e ir 
preparando novos e avanza-
dos modelos para cando a 
crise empece a remitir.

O que está claro é que 
non hai un plan común 
para afrontar esta situación. 
Por exemplo, hai empresas 
como o fabricante alemán 
BMW, que intentan manter 
un ritmo normal de traballo 
a base dun rigoroso control 
financeiro de investimen-
tos e gastos, marxes e be-
neficios, para asegurar un 
balance positivo. Por outra 
banda, Fiat pechou hai un 
ano a planta de Termini Ime-
rese, en Sicilia, unha desas 
factorías que se construíron 
en momentos de bonan-
za económica para “quedar 
ben” cos dirixentes políticos. 
Na actualidade era inviable.

Onde si existe un nexo 
común é en derivar todos 
os males das marcas cara 
aos seus concesionarios, 
eles sofren as consecuen-
cias no seu grao máximo, é 
dicir, o peche da empresa. 

Os concesionarios soporta-
ron obrigados polas mar-
cas, entre outras cousas, 
cargas financeiras, obxecti-
vos de vendas e propostas 
empresariais desmedidas. 
Algúns non resistiron se-
mellante asfixia.

Os fabricantes alegan 
que, dado o descenso das 
vendas de automóbiles, 
non só se ven abocados a 
unha redución da produ-
ción, senón tamén do nú-
mero de puntos de venda, 
adaptándose ao novo volu-
me dos mercados locais.

As marcas non se consi-
deran culpables desta des-
feita, por non dicir ruína, 
dos seus concesionarios ofi-
ciais, din que a distribución 
automobilística se encon-
tra, ademais, fronte a outros 
problemas; unha lexisla-
ción excesiva e complexa, 
e a competencia desleal 
por parte de certos talleres 
e empresas de compraven-
da de automóbiles usados 
son dos máis importantes. 
Baixo o lema de menos leis 
e cumpridas por todos, o di-
rector xeral de Citroën dixo 
nun seminario da automo-
ción impartido hai uns días 
que a fraude fiscal e á Segu-
ridade Social, así como as 
facturacións sen IVE, per-
miten aos infractores poñer 
os seus servizos no merca-
do a prezos máis baixos ca 
os dos concesionarios das 
marcas, situándoos en clara 
desvantaxe.

Así e todo, coñecendo 
todos estes datos, as mar-

cas obrigan os seus con-
cesionarios a que todos os 
traballadores que configu-
ran o seu cadro de persoal 
teñan unha exquisita pro-
fesionalización. Para isto 
terán que incorporar os úl-
timos avances tecnolóxi-
cos, contar con persoal al-
tamente cualificado, levar a 
cabo unha formación per-
manente, proseguir na me-
llora continua da calidade 
de servizo e traballar cun-
ha orientación total cara ao 
cliente.

Estas “esixencias” fan 
que no panorama actual, le-
var unha empresa automo-
bilística que represente ofi-
cialmente unha marca sexa 
“endiañadamente” difícil. 
Cunha presión desmesura-
da por parte do fabricante, 
cunhas vendas en niveis his-
toricamente baixos e cunha 
competencia moitas veces 
desleal, e fraudulenta, levar 
cara a adiante un concesio-
nario amósase hoxe máis ca 
nunca unha fazaña de gran-
des dimensións. Hai que 
lembrar que estamos a fa-
lar dun sector que ten unha 
tremenda importancia na 
nosa economía e que xera 
moitos postos de traballo. 
Dicía un importante empre-
sario do sector do automó-
bil galego este verán que 
se isto non cambia, tanto 
a nivel de vendas como do 
marco legal, o ano que vén 
veremos botar o peche a 
máis dun concesionario en 
Galicia. Sería unha mala pre-
visión para todos nós.
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Potencia a baixas revolucións: 
Audi biturbo eléctrico

Corría o ano 1989 cando Audi se apuntaba á tec-
noloxía diésel aplicada ao seu modelo 100, o primeiro 
motor diésel con inxección directa, sobrealimentación 
mediante turbocompresor movido polos gases de es-
cape e regulación electrónica. Logo Audi desenvolveu 
o propulsor 3.0 TDI biturbo de 313 cv cunha potencia 
específica de 105,5 cv por cadanseu litro de cilindrada. 
A día de hoxe, a marca xermana está a traballar a prol 
da mellora tecnolóxica das motorizacións sobrealimen-
tadas co biturbo eléctrico. E en que consiste? Pois con 
este sistema é posible establecer unha rápida presión 
de sobrealimentación e un elevado par motor dende 
os réximes de revolucións máis baixos, independente-
mente da enerxía de gases de escape dispoñible.

A equipa de Audi vén de construír un prototipo 
da dita tecnoloxía, o enxeño aplicouse a un motor 3.0 
V6 TDI e posúe tecnoloxía biturbo eléctrica, trátase da 
combinación dun turbocompresor de gases de esca-
pe convencional cun compresor adicional de acciona-
mento eléctrico.

Así, no lugar dunha turbina accionada polo caudal 
dos gases de escape, este compresor eléctrico insire un 
pequeno motor eléctrico que impulsa á roda da turbi-
na en pouco tempo, até uns réximes de xiro ben eleva-
dos. O resultado será que cada vez que se inicie a marcha 
a xeración do par motor producirase antes, dende moi 
baixas revolucións, algo que se traducirá nun aumento 
da potencia dende moi baixas voltas.

O sistema biturbo eléctrico de Audi está arestora en 
fase de probas.

Abarth amplía a súa gama
Abarth che-

ga a España cun-
ha nova gama 
Abarth 500/500C – 
595/595C, composta 
por 6 versións, sendo 
catro delas inéditas.

O Abarth 500 
ten un motor 1.4 16 

v T-Jet de 135 cv e ten un prezo de 18.450 €. Este mo-
delo conta cun bo equipamento: A/A, radio CD MP3, 
Blue&Me (Bluetooth + USB + música), antinéboa,  sen-
sor de parking... O Abarth 500 C trae un propulsor 1.4 
16 v t-Jet de 140 cv e custa 20.300 €. O Abarth 500 por-
ta un equipamento de serie moi amplo, achega: ABS + 
EBD, ESP, ASR, MSR, HBA, Hill Holder, TTC (Torque Trans-
fer Control), sensores de aparcamento traseiros, direc-
ción asistida eléctrica Dual DriveTM con función Sport, 
GSI (Indicador de cambio de marcha), volante con re-
gulación en altura, radio cd+MP3 con mandos no vo-
lante, 4 altofalantes 40w, 2 tweeter 30w, antena, siste-
ma mans libres Blue&Me™ con porto USB, bluetooth e 
mandos no volante, etc. 

Pola súa banda, o Abarth 595 Turismo engade 
aos equipamentos de serie sobre a versión 500: faros 
xenon, incremento de potencia 160 cv, lamias de 17”, 
asentos de coiro, suspensión dianteira cofap con FSD e 
traseira Koni, discos de freo perforados, pinzas de freo 
en vermello... O Abarth 595 Turismo parte cun prezo 
de 23.350 €.

No caso do Abarth 595 Competizione súmanse-
lle aos elementos anteriores do Turismo diversos ex-
tras entre os que salientan dous: os asentos Sabelt e 
o escape Récord Monza, entre outras cousas. O prezo 
deste Abarth 595 Competizione 160 cv manual é de 
24.400 €.

Ford Transit Custom: “a mellor furgoneta do ano”
Ford recollía o premio “International Van of the Year” 2013 no pasado Salón Internacio-

nal de Vehículos Comerciais de Hannover (do 20 ao 27 de setembro) e o galardoado era o 
seu modelo Transit Custom, que se converte no cuarto integrante da familia Transit en re-
cibir este recoñecemento.

No certame alemán a Ford Transit Custom fíxose con 117 puntos dos 133 en xogo, 
outorgados por un xurado composto por 24 xornalistas especializados. 

Coa recompensa 
deste vehículo comer-
cial de Ford, revalídan-
se os premios recibidos 
pola Transit en 2001, a 
Transit Connect en 2003 
e a Transit en 2007. 

A Ford Transit Cus-
tom móvese grazas a 
un motor diésel Dura-
torq 2.20 TDCi con sis-
tema Auto-Start&Stop 
que reduce as súas emi-
sións de CO2 a 174 gra-
mos por quilómetro, 
mentres que os seus in-
tervalos de revisión son 
de dous anos ou 50.000 
quilómetros.

❱❱ comarth, a empresa murciana de 
vehículos eléctricos, anunciou no Sa-
lón de París o cambio de orientación 
da compañía ao concentrarse no des-
envolvemento e fabricación de vehí-
culos para servizos postais e en peque-
nos eléctricos por encarga, sen deixar 
de atender ao cliente particular.

❱❱ Beijing Benz automotive, a ‘joint 
venture’ entre Daimler e o seu socio 
chinés bAIc, iniciou a construción dun-
ha planta en Pekín que producirá unha 
nova xeración de automóbiles com-
pactos de Mercedes-benz dende 2014.

❱❱ renault-Nissan e daimler anunciaron 
un acordo para a posta en marcha 
da fabricación de motores de baixo 
consumo e de caixas de cambios. 
O proxecto consiste no desenvolve-
mento conxunto dunha nova gama 
de motores de 4 cilindros de gasoli-
na. Os dous grupos tamén teñen un 
programa de alimentación cruzada 
do grupo motopropulsor e da bate-
ria para os modelos “emisión cero” 
dos seus utilitarios urbanos.

BreVeS
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A empresa catalá Rieju 
vén de poñer no mercado 
un novo scooter de 50 cc ela-
borado completamente na 
factoría de Figueres (Girona), 
trátase da Rieju RS Sport. Ten 
un motor Minarelli refrixera-
do por auga de altas presta-
cións que a sitúan no cumio 
dos scooters da súa categoría.

A nova Rieju ten lamias 
de 13 polgadas con pneu-
mático de perfil baixo, 
suspensións de alto ren-

demento, dobre óptica 
elipsoidal, luz de posición 
de Leds e varios detalles 
únicos como o cargador de 
móbil ou a arandela para 
ancorar o antirroubo.

Cómpre informar que a 
Rieju RS Sport 50 xa está á 
venda cunha promoción de 
lanzamento que consiste 
en agasallar coas dúas pri-
meiras revisións gratuítas.

O prezo da Rieju RS 
Sport 50 é de 3.278 euros.

O scooter é un vehículo 
que medra cos tempos, me-
dra o seu uso e tamén me-
dra a súa cilindrada. 
Estes ciclomoto-
res foron pen-
sados para a 
cidade pero 
a súa fun-
ción está 
a mudar 
c o n v e r -
téndose 
xa nun 
medio de 
transpor-
te tamén 
emprega-
do nas es-
tradas e au-
toestradas, 
pois a súa 
potencia vai 
en aumento che-
gando a acadar até 
máis de 70 cv.

É por iso que o fabri-
cante de pneumáticos Mi-

chelin pensou en crear un 
pneumático máis esixente 
e seguro para os scooters, xa 

que estes elementos 
son os encarga-

dos de asegurar 
o contacto do 
vehículo coa 
estrada sendo 
a súa impor-
tancia vital. 
Aparece en-
tón o primei-
ro pneumáti-
co deportivo 
bi-goma de 
t e c n o l ox í a 
radial para 
grandes scoo-

ters e chega 
da man desta 

marca francesa.
O Power Pure 

SC Radial para scoo-
ters xa se atopa á venda 

no mercado europeo den-
de agosto e está dispoñible 
en dúas dimensións.

Un pneumático mellor 
para a scooter

Rieju RS Sport 50, 
feita en Figueres
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Ás 17:30 horas do 27 de 
setembro a marca Kia (a tra-
vés da súa web) retransmi-
tía en directo nunha rolda 
de prensa a presentación do 
seu novo Carens, o escena-
rio da estrea era o Salón do 

Automóbil de París, que pe-
chaba as súas portas o 14 de 
outubro.

O novo Carens é un mo-
novolume compacto 100% 
renovado e está construído 
sobre unha plataforma dife-
rente, máis ampla, elegan-
te e cunha grande distancia 
entre eixos. Estamos peran-
te a terceira xeración do Ca-
rens, este modelo dá acubi-
llo até a sete pasaxeiros, é 
moito máis deportivo que o 
seu predecesor e está pen-
sado para acomodar a toda 
a familia.

Dicir que no stand que 
a marca surcoreana tiña no 
Salón Internacional do Au-
tomóbil de París tamén se 
puideron ver varias das súas 
novidades, como foron o Kia 
pro_cee'd de 3 portas ou a 
berlina Kia Optima Hybrid 
de 2.0 litros.

Citroën adián-
tase ás re-
baixas de 
inverno e pro-
pón coa chega- da do 
outono a estrea dos cha-
mados Technodays, con-
sistentes en pór ao alcan-
ce de todos os petos os 
mellores complementos 
tecnolóxicos para o auto-
móbil, ofertas en mante-
mento ou pneumáticos.

Porén, os Technodays 
rematarán o 30 de nov-
embro, así que aqueles 
interesados en equipar o 
seu vehículo cun kit de 
mans libres poderán fa-
celo por 49,90 euros, un 
DVD de dúas pantallas 
con TDT por 149 euros 
ou mesmo un teléfono 
de urxencias Spare One 
para levar no coche por 

só 39,70 euros. 
Asemade, os Technodays 
non atinxen só á tecno-
loxía, tamén haberá un 
desconto do 70% no se-
gundo pneumático (ao 
cambialos por uns das 
marcas Michelin, Dunlop, 
Goodyear, Continental 
ou Pirelli), revisión gra-
tuíta de 12 elementos bá-
sicos de seguridade ou 
un 30% de desconto en 
amortecedores, discos e 
pastillas de freo.

Engadir á listaxe dos 
Technodays unha am-
pla posta a punto do ve-
hículo con descontos no 
cambio de aceite e fil-
tros a partir de 69 euros 
e ata 15 euros de aforro 
na substitución de esco-
biñas.

Para consultar os Ser-
vizos Oficiais Adheridos 
visitar: www.citroen.es

O 25 de setembro foi a 
data elixida por Breogán 
Motor para a entrega de ca-
tro vehículos Toyota Aven-
sis CS aos xogadores do 
Club Baloncesto Breogán.

O acontecemento tiña 
lugar nas instalacións que 
o Grupo Breogán posúe na 
estrada da Coruña e o en-
cargado de agasallar os ca-
tro automóbiles era José 
Ramón Ferreiro, director 
xeral do Grupo Breogán.

Emporiso, os vehículos 
cedidos ao Club, de cara a 
tempada 2012-2013, son 

catro Toyota Avensis CS e os 
afortunados en recibilos fo-
ron catro dos xogadores do 
equipo lugués: Winches-
ter, Leonavicius, Roeland 
e Ogirri. Engadir que tanto 

os xogadores coma os pre-
sidente do Club deportivo 
-Julio González- agrade-
ceron o xesto de Toyota e o 
Grupo Breogán ao longo da 
rolda de prensa.
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❱❱ iveco presentou os primeiros asentos
para vehículos industriais con air-
bag envolventes similares aos utili-
zados por algúns pilotos no Mundial 
de MotoGP.

❱❱ o citroën c-Zero completou a primeira 
volta ao mundo en coche eléctri-
co, ao regresar á cidade francesa 
de estrasburgo, que foi tamén o 
seu punto de partida, tras perco-
rrer 25.000 km durante oito meses 
de viaxe. Durante o percorrido efec-
tuou preto de 300 recargas da bate-
ría, cun custo duns 250 euros.

❱❱ No novo Volvo V40, os parachoques 
dianteiros contan cuns sensores 
que rexistran o contacto físico en-
tre o coche e o peón. en tal caso, o 
extremo traseiro do capó libérase e 
elévase ao mesmo tempo polo des-
pregue dun airbag. O airbag inflado 
sitúase debaixo do capó elevado, e 
cobre ademais unha terceira par-
te do parabrisas, co que o sistema 
“protexe” ao peón e axuda a reducir 
a gravidade das eventuais lesións 
que puidesen producirse.

❱❱ Saft Baterías desenvolveu unha 
batería para scooter transporta-
ble, un sistema de baterías de ca-
tro quilos que poden recargarse en 
casa de forma similar a un teléfo-
no móbil. Trátase do ‘eMIc’, cuxo 
obxectivo é potenciar o vehículo 
eléctrico prescindindo dunha gran 
batería e distribuíndo a enerxía de 
forma rápida e eficiente en peque-
nas unidades.

BreVeS

Toyota e Breogán Motor márcanse un tanto

O novo Carens en París

as rebaixas en Citroën
Technodays
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Aproveitando a Semana 
da Moda de Milán -inaugu-
rada o pasado 24 de setem-
bro- Lancia quixo asistir ao 
evento e fíxoo acompañada 
do deseñador Fabrizio Talia, 
que presentaba a súa nova 
colección “Artisanale”. 

O acontecemento foi 
promocionado por www.
LanciaTrendVisions.com, re-
vista web patrocinada pola 
marca italiana de coches e 
dirixida por Angelini Design, 

que estreaba o concurso 
online “Up & More”.Lancia-
TrendVisions.com vai sem-
pre á procura da elegancia, 
da innovación e da exclu-
sividade, este portal leva 
aberto dous anos e que-
re afianzarse como un sitio 
onde novos artistas e des-
eñadores poidan desenvol-
ver as súas facetas e darse a 
coñecer. A publicación con-
ta xa con máis de 670 arti-
gos, 70 entrevistas e 10.000 

imaxes, abranguendo a un 
público de seareiros e profe-
sionais que buscan avances 
e perspectivas no eido da 
moda e o deseño. 

Co nomeamento “Once 
Upon My Time” Lancia que-
re achegarse máis ao mun-
do da moda e para iso quixo 
ceder o seu modelo Ypsilon, 
deseñado para a Semana da 
Moda de Milán polo taller 
de LanciaTrendVisions co 
apoio de Fabrizio Talia. 

Lexus GS F Sport, 
feito para competir

O Lexus GS xa ten 
versión deportiva, tráta-
se do modelo GS F Sport, 
un vehículo que debu-
tou a nivel mundial na 
pasada edición do “An-
nual Muscle Car Masters” 
de Sydney (Australia) a 
comezos de setembro. 

O Lexus GS F Sport 
será o coche de seguri-
dade (“Safety Car”) do 
circuíto Sydney Motors-
port Park en todas as 
competicións, asemade 
tamén será usado para 
impartir cursos de for-
mación en condución 
deportiva. 

O acabado F Sport 
é 100% deportivo pois 
monta un equipamento 
específico como a grella 
exclusiva F Sport, o siste-
ma Lexus Dynamic Han-
dling System, o sistema 
VGRS, a dirección varia-
ble adaptativa ou a sus-
pensión variable adapta-
ble. 

Chéganos unha boa 
nova da man de Citroën, 
outro xesto a prol do me-
dio ambiente pois Citroën 
xa leva dúas décadas apos-
tando pola mobilidade 
eléctrica e nesta ocasión 
vai lanzar a versión eléctri-
ca do seu Berlingo... E a es-
trea sairá de terras galegas 
pois este Berlingo -desen-
volvido en colaboración 
coa Xunta de Galicia- pro-
ducirase no Centro Citroën 
de Vigo.

O Berlingo eléctrico foi 
presentado a nivel mun-
dial no Salón do Automó-
bil de Hannover (do 20 ao 
27 de setembro) e será le-
vado aos concesionarios 
durante o primeiro semes-
tre de 2013.

O novo “comercial” de 
Citroën posúe un motor 
feito co apoio de Mitsubis-

hi Motors Corporation e 
achega un par máximo de 
200 Nm e unha potencia 
de até 44 kw que se trans-
mite ás rodas dianteiras 
grazas a un redutor.

Emporiso, é no capó 
dianteiro e na carrozaría 
onde se atopan os compo-
ñentes da cadea de trac-
ción eléctrica e a batería 
-nun pack dividido en dúas 
partes- conta cunha capa-
cidade total útil de 22,5 kw, 

tendo unha autonomía de 
170 km.

En canto á recarga, 
pode realizarse de dous 
xeitos: modo normal (en-
tre 6 e 12 horas) e modo 
rápido (recarga das bate-
rías nun 80% en só 20 mi-
nutos).

O Berlingo eléctri-
co conta cunha chea de 
prestacións como a infor-
mación sobre condución 
ecolóxica, un sistema de 

recuperación de enerxía 
en desaceleración e freada, 
calefacción eléctrica (con 
modo ecolóxico), axuda 
á saída en pendente, ESP, 
etc.

Este modelo comercial 
está dispoñible en carroza-
ría normal (4,38 m) e lon-
ga (4,63 m), cun volume de 
carga de até 4,1 m3 e 640 
kg de carga útil. Engadir 
que a cabina dá acubillo 
até a tres pasaxeiros. 

Lancia, sempre á moda
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Un Berlingo ecolóxico
made in Galicia
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Será no marco do Sa-
lón do Automóbil de Pa-
rís (do 29 de setembro ao 
14 de outubro) onde Dacia 
dea a coñecer a nova imaxe 
de dous dos seus mode-
los lanzados hai oito anos, 
falamos do Sandero e do 
Logan. A marca romanesa 
-pertencente a Renault 

dende 1999- quere conver-
ter a estes vehículos nun si-
nónimo de calidade e ro-
bustez.

Así, no perfil, o ratio en-
tre carrozaría e superficie 
acristalada reforza a impre-
sión de robustez, subliñada 
por unha liña lateral ben es-
culpida, con pasos de roda 

moi marcados ao estilo Da-
cia.

Porén, o interior do Logan 
e do Sandero estrea diversos 
elementos como o cadro de 
mandos (en cor carbono es-
curo ou bi-tono, segundo 
versións) con contornos cro-
mados e mandos máis fun-
cionais, os aireadores, o logo 

sobre o volante, a panca de 
cambios cromada, etc.

Deste xeito Dacia que-
re garantir vehículos fiables 
a longo prazo, para isto os 
novos Dacia Sandero e Lo-
gan benefícianse (como o 
resto da gama Dacia) dunha 
garantía de 3 anos/100.000 
quilómetros.

Dende o pasado 29 de 
setembro e até o 14 de outu-
bro os asistentes ao Salón do 

Automóbil de París puideron 
descubrir a imaxe do novo 
Seat León. Estamos perante a 

cuarta xeración 
deste mode-

lo, que foi 
c reado 

n a 

nova plataforma do Gru-
po Volkswagen, a chamada 
MQB (ou “bloque de cons-
trución transversal modu-
lar"), dicir que estas siglas 
designan a unha plataforma 
de automóbil pertencente 
ao dito Grupo Volkswagen 
e empréganse en vehículos 
dos segmentos B, C e D con 
motor dianteiro transversal 
e tracción dianteira ou inte-
gral. 

Pódese dicir que este 
León é 100% made in Spain 
pois foi deseñado e leva-
do a cabo na súa totalidade 

dentro do Centro Técnico de 
Martorell (Barcelona).

Como punto a subliñar a 
prol de Seat cómpre informar 
que o novo León foi some-
tido a un rigoroso proceso 
tecnolóxico, xa que enxeñei-
ros e técnicos da marca le-
varon ao extremo o mode-
lo tanto nas probas de calor 
coma nas de frío. Así, duran-
te o proceso os técnicos de 
Seat probaron en profundi-
dade todos os elementos do 
vehículo: dende a resistencia 
ás altas temperaturas e ao po 
até os acabados interiores.

Dende Opel informan da 
inauguración do circuíto de 
probas de alta velocidade, 
un circuíto que vén de ser 
ampliado dentro do Centro 
de Probas de Dudenhofen. O 
investimento neste senso foi 

de 28,5 millóns de euros, dos 
cales 10 millóns foron enca-
miñados á renovación do cir-
cuíto e á instalación da últi-
ma tecnoloxía en sensores 
de probas. Dicir que a volta 
inaugural ao novo circuíto 

foi dada polo gañador mun-
dial de récords -Eco Speeds-
ter- que acadou 17 récords 
internacionais en Dudenho-
fen en 2003.

Con esta posta a punto o 
Centro de Probas quere con-
verterse no líder mundial de 
circuítos destas característi-
cas, acollendo así a case to-
das as condicións de condu-
ción imaxinables, segundo 
apuntou o vicepresidente 
de enxeñería Mike Ableson, 
quen inaugurou o Centro.

Emporiso, Opel sempre 
acadou a máxima deman-
da de calidade e seguridade 
nas probas levadas a cabo 
neste centro: novos senso-
res na superficie do circuíto, 

electrificación total da tec-
noloxía de control e medi-
das, aumento do ángulo de 
inclinación lateral (de 37,5 a 
40 graos), son algúns dos no-
vos puntos fortes que eleva-
rán aínda máis o nivel deste 
centro.

Arestora estase a traba-
llar arreo de cara a amplia-
cións adicionais e, no que 
queda de 2012, Opel cons-
truirá novos treitos para exa-
minar o ruído de paso, ca-
librar os motores, controlar 
o tráfico do Centro, probar 
transmisións e dinámicas de 
condución a nivel de Fórmu-
la 1 e mesmo se reproducirá 
unha rúa pública cun circuí-
to de condución por cidade.
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Seat León, a proba de adversidades

Opel mellora o seu Centro de Probas

Dacia Logan e Sandero, con nova imaxe
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Outro A3 chega ao 
mercado, trátase do novo 
Sportback. Desta volta Audi 
quere engadir a este depor-
tivo máis espazo (cinco por-
tas e un maleteiro de até 
1.220 litros de volume), un-
has emisións de CO2 máis re-
ducidas (grazas á tecnoloxía 
Audi ultra de fabricación 
lixeira e aos novos motores) 
e un conxunto de sistemas 
de asistencia ao condutor 
propios dun automóbil de 
luxo. 

Indo ao miolo deste A3 
Sportback, o coche da casa 
dos catro aros estará dispo-
ñible cunha motorización 
TDI (1.6 l) e con dúas TFSI (1.4 
l con 122 cv e 1.8 con 180 
cv), máis adiante ampliara-
se a oferta con outros dous 
diésel (2.0 TDI de 150 ou 184 
cv) e dous gasolina (1.2 TFSI 
de 105 cv e 1.4 TFSI de 140 
cv). Nun futuro prevese en-
gadir á gama de motores un 
modelo S ou un motor TCNG 
de 110 cv que irá con Audi e-

gas; e en 2014 chegará o A3 
Sportback e-tron, un híbrido 
que se enchufa.

Dicir que todos os pro-
pulsores posúen inxección 
directa, turbosobrealimenta-
ción, xestión térmica e dispo-
sitivo de prendido e parada.

Cómpre salientar que o 
novo A3 Sportback posúe 
a revolucionaria platafor-
ma modular de infotainment 
(MIB). O computador central 
do novo MMI insire o MMX-
Board con imaxes en 3D e 

participa en todas as fun-
cións online, de control de 
voz, medios navegación e te-
léfono.

Por último, citamos al-
gúns dos mecanismos de 
asistencia ao condutor cos 
que contará este novo Audi, 
entre eles: o Audi adaptati-
ve cruise control, o S tronic, o 
ACC con función Stop&Go, o 
Audi side assist, o Audi active 
lane ou o asistente de apar-
camento con indicación do 
contorno.
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Novo A3 
Sportback,  
máis espazo  
e prestacións
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Volkswagen vén de 
anunciar unha novidade 
que atinxe ao Beetle TSI de 
160 cv, a incorporación dun-
ha caixa de cambios DSG de 
sete velocidades. O resul-
tado será unha condución 
aínda máis deportiva, unha 
meirande comodidade e 
unha maior eficiencia. Amais 
disto, o Beetle con cambio 
DSG pode acadar unha velo-
cidade punta de 201 km/h e 
acelerar de 0 a 100 en 8,3 se-
gundos consumindo só 6,2 
litros aos 100 quilómetros en 
ciclo combinado e emitindo 
143 g de CO2. 

A caixa de cambios de 
dobre embrague DSG de 
sete velocidades fai que o 
consumo de carburante sexa 
menor e o manexo do Beet-
le máis cómodo, sendo os 
dous embragues desta caixa 
monodisco en seco facen-
do posible que o cambio de 
marchas mesmo funcione co 
motor parado.

O prezo do Beetle TSI de 
160 cv Design con cambio 
DSG de 7 velocidades é de 
26.740 € e o do Beetle TSI 
de 160 cv Sport con cambio 
DSG de 7 velocidades é de 
26.970 €.

Logo de 22 anos de vida, 
chega a cuarta xeración do 
Clio. Inspirado no concept 
car Dezir este Clio amósase 
deportivo coma un 3 por-
tas e funcional coma un 5 

portas. É máis longo, ancho e 
baixo que o seu predecesor e 
posúe a distancia entre eixos 
máis grande do seu segmen-
to.

Outra baza coa que xoga 
este Clio é a 

súa co-

nectividade composta polo 
sistema Media Nav que ache-
ga unha pantalla táctil de 7”, 
navegador 3D, bluetooth e au-
diostreaming. Por se isto non 
abondase, a tecnoloxía tamén 
estará a bordo deste vehícu-
lo pois conta con radar trasei-
ro de proximidade, sensor de 
toxicidade do ar, sistema de 

axuda ao prendido en cos-
ta, sistema audio 

alto de gama 
“sound by 

A r k a -
mys” 
c o a 

función “Bass Reflex”, que eli-
mina as distorsións.

Asemade, hai que deixar 
sitio á seguridade xa que este 
Clio segue a pegada do seu 
irmán (o Clio III) que acadou 
as 5 estrelas da EuroNCAP, fa-
céndose a nova versión tamén 
con este recoñecemento. 

Cómpre mencionar os 
motores Energy que moven 
á nova aposta da marca fran-
cesa, serán gasolina e diésel, 
propulsores que beben da ba-
gaxe adquirida polos Fórmu-
la 1: menos consumo (4,5 l) 
e emisións (105 g de CO2). O 
motor 3 cilindros e 898 cc con-
ta con Stop&Start e ten 90 cv 
de potencia. Do mesmo xeito, 
o dCi de 90 cv ten  un consu-
mo de 3,6 l e unhas emisións 

de 93 g.
O novo Clio chega-

rá aos concesionarios o 
14 de outubro e terá un 

prezo de 11.950 euros.

Chega a cuarta xeración do Clio

Beetle TSI de 160 cv,  
agora con cambio DSG

O 15 de setembro ba-
tíase un récord mundial na 
base aérea de Tushino, en 
Moscova. O feito -rexistra-
do xa no libro Guinness dos 
Récords- consistiu en que 
os propietarios de vehículos 
Subaru  se reuniron para fa-
cer un letreiro “Subaru Team 
Rusia” con 1.251 modelos 
Subaru. Deste xeito, a mar-
ca xaponesa pasa a conver-
terse na primeira en acadar 
un logro de tal magnitude.

Até o lugar se desprazou 
Benjamin Backhouse -repre-
sentante do Guinness World 
Records Ltd.- que foi convida-
do para dar testemuña da fa-
zaña e rexistrala de xeito ofi-
cial nun certificado que dicía:

“O anterior récord na 
categoría de 'Logo con co-
ches máis grande' era rea-
lizado con 1.143 vehículos. 
Hoxe, rexistráronse 1.251 
coches dunha mesma mar-
ca: Subaru”.

Subaru bate 
un récord Guinness

12 Sprint Motor >> Novas
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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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Infiniti 
FX 30d S

Teno todo

Hai uns meses, con-
cretamente o 27 do 

pasado mes de xaneiro, 
foi presentado o novo 
centro Infiniti A Coru-
ña, xestionado polo 
grupo Caeiro (con-

cesionario Renault e 
Dacia para a provincia 
da Coruña), fundado 

hai máis de 50 anos en 
Santiago de Composte-

la por Manuel Caeiro.
Infiniti pertence a 

Nissan (así como Lexus 
é de Toyota e Acura de 
Honda), é a marca xa-

ponesa de automóbiles 
de luxo cuxa presenza 
en Europa occidental 

se remonta ao ano 
2006. Todo neste mo-

delo -presentado en Es-
paña a finais de 2008- é 

distinto, con moito 
luxo e superior. Mes-
mo os centros Infiniti 

teñen un deseño máis 
semellante ao dunha 

galería de arte ou a un 
hotel “con encanto”. 

Son espazos amplos, 
con moita luz natural e 
as paredes están deco-
radas con pinturas de 

artistas europeos.

■ lUíS rIVerO De AGUIlAr | TexTo

■ MAríA FDez. zAncA | FoTos
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A actividade comercial de In-
finiti comezaba en EE.UU. en nov-
embro de 1989, onde hoxe en día é 
unha marca de culto. Dende aquela 
lévanse vendido en todo o mundo 
máis de 1.300.000 unidades. Todos 
os modelos se fabrican na planta 
de Tochigi (Xapón) e conxugan des-
eño, prestacións e moito fasto.

A súa gama de berlinas, cupés, 
cabrios e crossovers de altas presta-
cións comercialízase en toda Euro-
pa a través dunha rede propia, cun 
trato especial e personalizado aos 
clientes. Os primeiros modelos fo-
ron a berlina Q45 e o coupé M30. 
Arestora chegan os modelos G (ber-
lina que conta cunha versión coupé 
e outra cabrio), o EX (primeiro cros-
sover ou SUV coupé do mundo con 
tracción total), o M (nova berlina 
de luxo deportiva de case 5 metros 
de longo) e o FX que presentamos 
nesta reportaxe: un todoterreo ou 
crossover de luxo con dúas motori-
zacións en gasolina e dúas en dié-
sel. Dicir que axiña estará na rúa un 
híbrido de excelente resultado.

O novo Infiniti FX desprega a súa 
abraiante presenza cun completa-
mente novo frontal, no que salienta 
a grella, nova marca da casa e her-
danza do espectacular concept car 
Essence. A feitura deportiva do FX 
refórzase nas versións GT e GT Pre-
mium cunhas novas lamias de alu-
minio de cinco palos de 20”, sendo 
de seis e de 21” as da versión S, coa 
dispoñibilidade da dirección trasei-
ra activa. Tamén é exclusiva a nova 
cor Iridium Blue, co acabado de pin-
tura autorreparable.

A gama FX 2012 achega nove 
modelos: catro equipados co mo-
tor V6 gasolina de 3,7 litros e 320 
cabalos de potencia, outros catro 
co motor diésel de seis cilindros en 
V, 238 cabalos e por último, o bu-
que insignia, o FX50 co motor V8 de 
gasolina de 390 cabalos.

A unidade probada -cedida 
polo concesionario Infiniti en Ga-
licia, pertencente ao grupo Caei-
ro- abraiounos pola súa presenza 
(impresionante!), pola súa estabili-
dade, polos sistemas de segurida-
de que leva incorporados, pola súa 
comodidade e por todo o luxo 
que desprende. Todo isto, claro, 
ten un prezo... nada menos que de 
68.500€ para “arrincar”. Logo, a me-
dida das nosas necesidades e ca-
prichos, esta cantidade irá en au-
mento, pero son detalles de “pouca 
importancia” para quen estea dis-
posto a investir nun vehículo único, 
luxoso e exclusivo.
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O FX30dS vese robusto 
e forte. O capó ten unhas 
formas moi características, 
xa que é elevado abondo 
nos laterais e algo afundi-
do no centro. Nas aletas 
laterais ten unhas “bran-
quias” que lle confiren cer-
to aquel de deportividade. 
As lamias xigantescas de 
21” e as dúas saídas do es-
cape non fan máis que su-
bliñar o aspecto deportivo 

deste todoterreo Premium 
xaponés.

Dende o posto de condu-
ción, a sensación de dominio 
é abraiante e a visibilidade 
perfecta. Unha vez dentro, fa-
miliarízase un co vehículo en 
poucos minutos e dun xeito 
bastante intuitivo se atopan 
decontado todos os botóns 
e mandos que nos farán máis 
doada a condución. O volan-
te multifunción manéxase 

de maneira cómoda, poden-
do acceder desde el a varias 
funcións, entre elas a radio e 
o teléfono, así como a outras 
de seguridade. Pódese regu-
lar en altura e profundida-
de electricamente. A calida-
de dos materiais é moi boa e 
respira luxo por todas partes.

Os asentos dianteiros 
son -como se di agora- “su-
percómodos” e envolventes, 
e aparte dos axustes eléctri-

cos habituais nestes mode-
los, ten dous máis que son 
ben útiles e que serven para 
achegar ou afastar os bordos 
do asento ou do lombo. De-
trás, o mesmo en comodida-
de e amplitude, sendo a visi-
bilidade total dende calquera 
asento que ocupemos.

O maleteiro, sen ser xi-
gante, cumpre amplamente 
coa súa función: 410 litros de 
capacidade ata a cuberta da 

equipaxe, que se poden am-
pliar ata os 1.305 litros se dei-
tamos os asentos traseiros. A 
lonxitude total do noso FX 
30dS acada os 4,865 metros 
e ten unha anchura total (cos 
retrovisores despregados) de 
2,134 metros.

Para poñer en marcha o 
motor non é preciso meter 
a chave, xa que se acende 
premendo un botón. O pro-
pulsor é un V6 que se des-
envolveu partindo de cero 
especificamente para o FX. 
Desenvolve, como xa comen-
tamos, 238 cabalos de po-
tencia cando sobe ata 3.750 
revolucións por minuto, 
mentres que os 550 Nm de 
par que achega a 1.750 rpm 
fan que desde que premes 
o acelerador fiques “apega-
do” ao asento. Cando un que-
re adiantar ou incorporarse 
a unha autovía, a resposta é 
inmediata ao pisar o acele-
rador. Un todoterreo lixeiro 
e áxil o novo FX, con este ex-
traordinario motor que, por 
certo, para a potencia que 
ten é ben silandeiro.

A tracción é integral e “in-
telixente” repartindo, segun-

do as necesidades de cada 
intre, a forza entre o eixo 
dianteiro e o traseiro. O ama-
rre é abraiante en todo intre 
e en todo tipo de estrada ou 
camiño de terra.

Con respecto á suspen-
sión, pouco hai que dicir, xa 
que é a axeitada a cada mo-
mento e a cada estilo de con-
dución. Preto da panca de 
cambios, hai un botón que 
nos pasará (se así o preferi-
mos)  á suspensión deporti-
va, o que fará que esta se faga 
máis dura para este tipo de 
condución. De preferirmos 
que sexa suave e confortable, 
non teremos máis que volver 
á posición habitual. Máis non 
se pode pedir: comodidade á 
carta.

Outro “inventazo” é a cá-
mara de visión periférica de 
360º que serve para ver des-
de dentro toda a contorna 
do coche, un trebello ben útil 
para aparcar e para ver todo 
o que hai arredor do noso ve-
hículo sen ter que baixarnos. 
É como se tivésemos unha 
cámara enriba do teito que 
nos dá unha visión total de 
toda a contorna.

Tamén todas as versións 
Premium achegan de serie o 
control de cruceiro intelixen-
te (ICC) que, como o seu pro-
pio nome indica, nos permite 
manter a distancia co coche 
que nos precede de xeito au-
tomático sempre que o con-
trol de cruceiro estea activa-
do. E mentres o dito sistema 
está apagado, o asistente de 
freada intelixente (IBA) e a ad-
vertencia anti-colisión (FCW) 
mantéñense alerta para que, 
no caso dunha situación de 
urxencia, o equipo de freos 
estea preparado para facer a 
mellor freada posible.

A velocidade máxima nas 
versións de gasolina é de 233 
e 250 km/h, mentres que na 
versión que nos ocupa en 
diésel é de 212 km/h. O con-

sumo, para este tipo de vehí-
culos, non é moi alto: en mix-
to (cidade e estrada) para os 
modelos de gasolina está en-
tre 12 e 13 litros por cada 100 
quilómetros, mentres que na 
versión diésel consume tan 
só 9 litros por cada 100 qui-
lómetros. Respecto á  acele-
ración, diremos que acada 
os 100 quilómetros en 5,8 se-
gundos (gasolina) e en 8,3 se-
gundos na versión diésel. Hai 
que ter en conta que o noso 
crossover pesa pouco máis 
de 2.150 Kg. O depósito ten 
unha capacidade de 90 litros 
de combustible, o que nos 
dará autonomía abonda para 
circular polas estradas (arre-
dor de 1.000 quilómetros sen 
encher o depósito na versión 
diésel).
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O Infiniti FX presénta-
se en catro acabados: GT, 
GT PREMIUM, S e S PRE-
MIUM. Como mostra do 
acabado básico GT: di-
rección asistida segundo 
a velocidade, sistema de 
control de presión de pneu-
máticos con indicación da 
presión, seis airbags, sen-
sores de chuvia e luz, con-
trol de cruceiro, limitador 
de velocidade, sistema an-
tirroubo, cámara de visión 
traseira con sensores dian-
teiros e traseiros con mo-
nitor, tecnoloxía Bluetooth, 
I-key (chave) con acceso in-
telixente, apertura remo-
ta do capó do maleteiro e 
posta en marcha intelixen-
te, climatizador automáti-
co adaptativo, teito solar 
eléctrico, volante multi-
función en coiro, asentos 
tapizados en coiro, fun-
ción de memoria do asen-
to do condutor con axuste 
eléctrico de dez posicións, 
asentos dianteiros con ca-
lefacción e ventilación, bo-
tiquín de primeiros auxi-
lios, retrovisores eléctricos 
e con calefacción, luces bi-
xenon, pintura autorrepa-
rable, roda de reposto de 
urxencia, adaptativa front 
lighting system, autonivela-
dor e lavafaros, retrovisores 
laterais inclinables mentres 
circula marcha atrás, cris-
tais tintados en portas tra-

seiras e portón maleteiro, 
rieis de teito de aluminio 
pulido, etc.

A versión probada S 
conta, amais do dito, con: 
dirección traseira activa, 
suspensión con control ac-
tivo de amortiguación, la-
mias de aliaxe de 21”, fa-
ros afumados, advertencia 
anti-colisión, asistencia á 
freada intelixente, sistema 
de navegación con reco-
ñecemento de voz, siste-
ma de aviso de abandono 
involuntario de carril e de 
prevención de cambio de 
carril, control de cruceiro 
intelixente con función de 
mantemento a baixa velo-
cidade…

ACABADOS

è	Comodidade
è	Prestacións
è	Seguridade

A salientar

A gama mantén os 
seus prezos respecto ao 
modelo anterior e come-
za a partir de 68.500€. En-
gadir que todos os mo-
delos están equipados co 
sistema de tracción inte-
gral intelixente, así como 

co cambio automático 
de sete velocidades, con 
modo secuencial e levas 
de cambio de magnesio. O 
novo Infiniti FX 30d, ató-
pase xa á venda para toda 
Galicia no centro Infiniti 
A CORUÑA, pertencente 
ao grupo CAEIRO e situa-
do na Avenida das Xubias, 
cos seguintes prezos:

Unidade probada:  FX30d S 71.500 €
FX30d GT 68.500  €
FX30d GT Premium 75.200  €
FX30d S 71.500  €
FX30d S Premium 78.200  €
FX37 GT 69.000  €
FX37 GT Premium 75.700  €
FX37 S 72.000  €
FX37 S Premium 78.700  €
FX50 S Premium 89.900  €
*A pintura metalizada custa 1.074 € e o pack 
Multimedia 3.671 €

Prezos

o maleteiro ten 410 litros de capacidade ata a cuberta da equipaxe
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Á pregunta que leva 
por título este apartado 
-”Híbrido ou eléctrico?”- 
podemos contestar do se-
guinte xeito: a propulsión 
deste Volt é sempre eléc-
trica malia que conte cun 
pequeno motor de gaso-
lina que actúa só como 
xerador de electricidade. 
Deste xeito, o vehículo é 
capaz de ter unha auto-
nomía de uso superior 
aos 500 quilómetros.

Porén, a innovación 
que supón un coche eléc-
trico que pode percorrer 
tal cantidade de quilóme-
tros fai dubidar a moitos. 
De que coche se trata?, é 
un híbrido?, é certo que é 
eléctrico? 

18 Sprint Motor >> 

Chevrolet Volt
Un vehículo verde con futuro

Hai unhas sema-
nas Chevrolet 
presentaba no seu 
concesionario ofi-
cial en Santiago 
de Compostela, 
Noyamotor, toda 
a súa gama. Entre 
todos os seus mo-
delos había un que 
salientaba pola súa 
singularidade: o 
Volt. Un automóbil 
de autonomía esten-
dida, como lle gusta 
chamalo á marca. 
Probalo foi un au-
téntico pracer por-
que combina como-
didade e silencio. Un 
coche distinto que 
pode ter unha viabi-
lidade máis real que 
os eléctricos 100%.

■ AnTón PereIrA | TexTo

■ SPrInT MOTOr | FoTos

Híbrido ou eléctrico?
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Xa a bordo do Volt ve-
remos que existen ata ca-
tro xeitos de utilización: 
normal, eléctrico e axuda 
do de gasolina (para pro-
ducir carga na batería); 
Sport, que varía o tento 
do acelerador para acadar 
maiores prestacións; Reter, 
que preserva a carga eléc-
trica amoreada empregan-
do a producida polo mo-
tor de gasolina para usar a 

outra cando sexa realmen-
te necesaria (en cidade, 
por exemplo); e Montaña, 
para dispoñer da máxima 
potencia se hai que supe-
rar grandes pendentes.

Cómpre sinalar que a 
mecánica do Volt está aso-
ciada a un cambio auto-
mático convencional que 
non dá problemas. E o co-
che compórtase na estra-
da como un vehículo nor-

mal... É suave, totalmente 
silandeiro en modo eléc-
trico e silencioso abondo 
mesmo cando o motor de 
gasolina cumpre a súa fun-
ción. Resulta equilibrado 
no seu comportamento, 
cun bo nivel de estabilida-
de e unha comodidade de 
marcha irreprochable. As 
súas prestacións non son 
elevadas, pero si suficien-
tes.

Todo isto que vimos de 
expoñer está moi ben mais, 
na práctica, dá lugar a outras 
dúbidas. Unha delas a de: 
para que un coche así cando 
nunha viaxe longa o motor 
de gasolina consume tan-
to ou máis que un de gasó-
leo? E abofé que si, pois nun 
traxecto de 480 quilóme-
tros realizado por nós, so-
brounos gasolina para facer 
115 quilómetros máis, pero 
o consumo de gasolina su-
biu aos sete litros, e non aos 
1,2 que comunica a marca. 

A explicación tamén é 
sinxela. En realidade, o Volt 
é un coche para ser empre-
gado na contorna das cida-
des. É dicir, se un vive a uns 
30 quilómetros do seu cen-
tro de traballo na cidade, por 
exemplo, pode utilizar só o 
propulsor eléctrico, sen in-
tervención do de gasolina e, 
ao retornar a casa, volver a 
recargar as baterías (de ións 
de litio). Emporiso, se fai al-
gún quilómetro de máis -a 
electricidade aguanta como 
moito uns 74 quilóme-

tros- entra en acción a mo-
torización de gasolina para 
permitir volver a casa sen 
problemas. Neste senso, só 
haberá que encher o depósi-
to de gasolina (35 litros) moi 
de cando en vez. Así, si que 
notaremos que o consumo 
de gasolina é moi baixo, o 
mesmo acontece coas emi-
sións; case inexistentes. Iso 
si, de facer unha viaxe longa, 
o automóbil tornaríase tan 
convencional coma un de 
gasolina puro aínda que fun-
cione só de xeito eléctrico.

Moitas son as pregun-
tas que ocasiona un coche 
cualificado por Chevro-
let e Opel (pois o Ampera 
é xemelgo do Volt) como 
eléctrico de autonomía 
estendida; ou dito do-
utro xeito: este Volt permi-
tirá viaxar sen necesidade 
de deterse para recargar 
o propulsor eléctrico. Con 
todo, isto -que dito así se-
mella pouco claro- resul-
ta doado de explicar. A 
mecánica que impulsa ao 
Volt é eléctrica, e polo tan-
to o coche móvese sem-
pre de maneira eléctrica. 
Asemade, leva unha mo-
torización de gasolina, de 
catro cilindros e pequena 
cilindrada (1,4 litros) que 
non orixina tracción nas 
rodas senón que funciona 
cando a enerxía que pre-
cisa o motor eléctrico se 
acaba, como un xerador 
desa enerxía necesaria. 
Deste xeito, a viaxe pode 
continuar sen problema 
ningún.

O Volt na estrada

Ideal para traxectos curtos Volt = eléctrico de
autonomía estendida
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motor: V6
motores: 
eléctrico + 4 cilindros gasolina

combustibles: Gasolina
Potencias (cv): 
151 (eléctrica) e 86 (gasolina)
dimensións: 
4.489 x1.787 x 1.439 mm

Batalla: 2.685 mm
capacidade maleteiro: 310 litros

Velocidade máxima: 160 km/h

consumo medio: 1,2 l/100 km

co2: 27 g/km

ficha técnica

Sistema de propulsión eléctrica Voltec
Tipo unidade de propulsión eléctrica
Potencia kw/PS 111 / 150
Par máximo Nm 370

Sistema de batería

Tipo
sistema de almacenamento de enerxía 

recargable

Carcasa
forma de T; composto estrutural de poliéster 
reenchido con vidro, con illante de radiación 

térmica de aluminio e bandexa de aceiro
Peso kg 198
Química de batería ións de litio

Sistema térmico
sistema activo de control térmico mediante 

líquidos (calefacción ou refrixeración)
Celdas 288 prismáticas
Enerxía (capacidade instalada) kWh 16
Tempo de recarga (con toma doméstica de 
230 V/16 A)

horas
menos de 4 (o tempo de recarga real pode 

variar) 
Motor para autonomía estendida 1.4 ECOTEC
Cumprimento de normativa de emisións Euro 5
Combustible gasolina 
Número de cilindros/válvulas por cilindro 4 / 4
Cilindrada cm³ 1.398
Diámetro x carreira mm  73,4 x 82,6
Material do bloque ferro forxado
Material de culata de cilindro aluminio forxado 
Relación de compresión 10,5:1
Potencia kW/cv 63 / 86

a rpm 4.800
Par máximo Nm 130

a rpm 4.250

Chevrolet Volt: Ficha técnica (motores)

O deseño do Volt é, 
ante todo exclusivo, den-
de o noso punto de vis-
ta agradable á primei-
ra ollada e cun formato 
compacto que lle permi-
te moverse con axilidade 
no tráfico urbano. Salien-
ta, no seu interior, un ex-
celente equipamento e 

unha moi boa calidade. A 
disposición do posto de 
condución permite ma-
nexalo con total facilidade 
e a instrumentación, con 
pequenos botóns na con-
sola case invisibles, esixe 
un certo tempo de adap-
tación para que o seu uso 
sexa intuitivo.

Independentemente 
da especial mecánica que 
o move, o Volt é un coche 
100% utilizable. É certo 
que o seu habitáculo está 
só configurado para ca-
tro prazas, pero estas son 
abondo amplas e cómo-
das, mesmo as dúas trasei-
ras. Tamén é verdade que o 

seu maleteiro só ten 310 li-
tros de capacidade, pero o 
abatemento independen-
te dos respaldos dos asen-
tos traseiros aumenta a súa 
capacidade por enriba dos 
1.000 litros se é preciso, e 
poucas veces se viaxará 
con el a carga completa de 
pasaxeiros e equipaxe.

Deseño

Práctico e adaptable

<< Sprint Motor 21Chevrolet Volt
Un vehículo verde con futuro
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de “éxito total” pode 
catalogarse á II Edición 
das Xornadas 
de Patrimonio-
Concentración de 
Vehículos Históricos, 
organizada pola asociación 
de comerciantes 
Compostela 
Monumental e o 
Automóbil Club de 
Galicia o pasado sábado 
día 22 de setembro en 
Santiago de compostela.

Arredor das once da mañá 
comezaban a chegar á Praza do 
Obradoiro os vehículos partici-
pantes, ata un total de 52, que 

ficaron alí expostos ata ás cinco 
da tarde. De entre todos os ve-
hículos participantes cómpre 
salientar a presenza dun “Pac-
kard” con máis de 100 anos ás 
costas, un Citroën 5 cv de 1913, 
un fermoso Auburn dos anos 
20, varios Rolls Royce, Ferra-
ris, Alfa Romeos, Cadillacs… e 
mesmo vehículos militares e de 
policía, coma un Willys Jeep, da 
Segunda Guerra Mundial e un 
Cadillac da Policía de estradas 
do estado de California.

Máis de quince millei-
ros de seareiros do motor 
seguiron esta concentra-
ción, entre os que se ato-
paban Alberto Núñez Fei-
joo, Presidente da Xunta 
de Galicia; o Ministro de 
Xustiza de España, Alber-
to Ruíz Gallardón ou a Al-
caldesa de Madrid, Ana Bo-
tella.

Os propietarios destas 
xoias automobilísticas celebra-
ron un estupendo xantar de 

II Xornadas de Patrimonio de 
Compostela Monumental e do 
Automóbil Club de Galicia
Cita para máis de cincocentas xoias do mundo do automóbil

■ XAbIer VIlArIñO | TexTo

■ AnXO blAncO | FoTos

Bonito citroën!

a marca italiana alfa romeo estivo presente con este precioso convertible
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confraternidade no Hostal dos 
Reis Católicos, para logo dirixir-
se á Cidade da Cultura de Gali-
cia, onde diante de moitísimo 
público continuaron e remata-
ron coa concentración.

Por último, é preciso su-
bliñar a presenza de va-
rias unidades do Club 123 
de Mercedes, do Seat 1200 
Sport/128 de España ou do 
Club Escaravello de Galicia.

Todos os participantes 
coincidiron en que estas 
citas son unha estupenda 
oportunidade para reca-
bar información moi im-
portante sobre os vehícu-
los. Tamén é son unha boa 
ocasión para dar a coñecer 
ao público en xeral esta 
bonitas xoias que son his-
toria viva das últimas dé-
cadas.

Foi na segunda cidade 
máis importante de Portu-
gal (logo de Lisboa) onde se 
celebrou do 5 ao 7 de outu-
bro o X Salón Internacional 
do Automóbil e Motocicle-
ta Clásica e de Época, fala-
mos do AutoClássico Por-
to, levada a cabo no recinto 
feiral Exponor da cidade 
lusa de Porto.

Xa van 10 anos de Auto-
Clássico e precisamente nes-
ta edición festexouse o déci-
mo aniversario do evento, 
que recibiu a máis de 30.000 
persoas. Con máis de 300 
expositores chegados de 
nove países, hai que salien-
tar a exposición de Ferra-
ri que conmemoraba os 65 
anos da marca italiana, que 
trouxo vinte modelos entre 
os que se atopaban o 195 In-
ter, de comezos dos 50.

Alén de Ferrari, até Por-
to tamén foron outras mar-
cas de prestixio como Har-
ley-Davidson que xa conta 
con cincuenta anos de vida 
ou Renault que levou con-
sigo ao seu modelo Alpi-
ne. Porén, no AutoClássico 

tamén houbo lugar para 
aqueles que foran á procu-
ra de recambios para vehí-
culos clásicos, para poxar 
por un vehículo senllei-
ro ao un prezo adquirible 
ou para apreciar de preto 
unha exposición de apare-
llos antigos como cámaras 
fotográficas ou radios.

Tamén este ano se elixiu 
“Mellor Coche do Salón” en-
tre 11 candidatos, sendo ga-
ñador o Packard 533 Roads-
ter de 1928, acadando o 
segundo posto o Chrys-
ler Plymouth de 1939 e o 
terceiro un Fiat 500 de 1954.

Emporiso, neste encon-
tro tamén houbo outras acti-
vidades como un circuíto de 
coches teledirixidos, unha 
pista xigante de slot, simu-
ladores de condución, ou o 
popular “Motorshow”onde 
un grupo de sobranceiros pi-
lotos e máquinas compiten 
contrarreloxo durante tres 
días, con vitoria para Adruzi-
lo López, segunda praza para 
Pedro Leal e último chanzo 
do podio para o campión do 
mundo StigBlomqvist

Dez anos de AutoClássico Porto
■ AnTón PereIrA | TexTo ■ SPrInT MOTOr | FoTos

a empresa mosquera estivo presente con este histórico autobús

a Cidade da 
Cultura foi parada 
obrigada da carava-
na automobilística

a Praza do obradoiro volveu ser o escenario ideal da historia do automóbil
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En Sprint Motor porfia-
mos en atopármonos de 
cheo co fermoso que temos 
preto, decidimos dende este 
espazo saírmonos das estra-
das amplas e cómodas para 
meternos en pistas estrei-
tas e sinuosas que nos irán 
amosando devagar a bele-
za dos lugares elixidos nes-
te capítulo da nosa Peaxe: 
Camelle, Camariñas, Cabo 
Vilán, Muxía... Mans ao vo-
lante!

Saímos de Compostela 
guiados pola luz dos faros 
que descubriremos nesta 
viaxe, que terá un total de 
216 quilómetros (ida e vol-
ta) e un custo de combusti-

ble de 39,23 euros para un 
vehículo diésel e de arredor 
de 40,91 euros para un ga-
solina.

Primeira parada: Vimianzo 
(Punto B no Googlemaps).
distancia Santiago-
Vimianzo: 59,7 km. 
tempo aprox.: 
1 hora e 12 minutos.

A vila de Vimianzo é 
unha das máis importantes, 
demograficamente, da Cos-
ta da Morte (ten preto de 
9.000 habitantes). Dende o 
punto de vista patrimonial 
(todas esas cousas empra-
zadas no noso camiño que 
cómpre visitar),Vimianzo 
é celebre polo seu caste-
lo, tamén chamado Torres 

de Martelo, un dos mellor 
conservados da nosa terra, 
arestora en perfecto esta-
do. Trátase dunha constru-
ción de orixe medieval que 
comezou a erguerse a finais 
do século XII, probablemen-
te da man da familia Mari-
ño de Lobeira. É sen lugar 
a dúbidas unha das gran-
des xoias patrimoniais ga-
legas, e ben merece que fa-
gamos unha parada na nosa 
ruta para visitalo. A nova 
andaina do castelo vén da 
man da Deputación da Co-
ruña ao seu acubillo man-
tense dende hai anos unha 
mostra permanente de ar-
tesanía. En Vimianzo tamén 
temos outro monumento 
medieval de grande valor: 
as Torres de Cereixo, for-
taleza defensiva do sécu-
lo XVI localizada moi preto 
dunha igrexa románica que 
ten moita sona por acubi-
llar a primeira das represen-
tacións do traslado do cor-
po do apóstolo Santiago o 
Maior.

Segunda parada: 
camelle (Punto c).
distancia Vimianzo-
camelle: 14,7 km. 
tempo estimado: 20 min.

Na Costa da Morte hai 
moitas capitais, epicentros e 
centros culturais, e non falta 
(sexa da Costa da Morte ou 
non) quen sinala a Camelle 
coma un deses puntos refe-
renciais. O motivo? Pois basi-
camente a súa posición cen-
tral na comarca e, tamén, a 
sona que lle deu un veciño 
especialmente ilustre, a ni-
vel mundial: Manfred Gnä-
dinger, máis coñecido como 
“Man, o Alemán de Came-
lle”, un artista que converteu 
a vila costeira que o acolleu 
nunha pequena xoia esté-
tica á altura das mellores 
manifestacións artísticas de 
Gaudí. De feito, consciente-
mente ou non, hai moito de 
Gaudí no seu recuncho artís-
tico, un espazo que logo da 
súa morte (motivada proba-

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

Nesta Peaxe aberta volvemos á descuberta 
dos faros. Continuamos a ruta da Costa da 
Morte que deixamos no anterior número, 
sendo agora a quenda dos faros de Cabo 

Vilán e Punta da Barca.

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte III: De Cabo Vilán a Punta da Barca
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blemente polo sufrimento 
que lle causou a catástrofe 
do Prestige), ficou no esmo-
recemento, esborrallándose 
por mor da falta de apoios 
de conservación. Segun-
do vemos na Rede (no blog 
mandecamelle.blogspot.
com.es), a ruína que afecta 
dende hai anos ao museo 
de Man, situada no rema-
te do peirao de Camelle, se-
gue imparábel a día de hoxe. 
Agardamos que se poña xa 
remedio a este desleixo, non 
só pola memoria de Man e 
da súa obra senón tamén 
porque hai un gran poten-
cial turístico-cultural no seu 
legado que as institucións 
non están sabendo aprovei-
tar. Con todo, Camelle mere-
ce unha visita por máis moti-
vos que por visitar o museo 
do alemán. Ten aínda o en-
canto das pequenas vilas 
mariñeiras, e unha situación 
privilexiada nunha fermosa 
enseada, co mar aberto por 
unha banda e unha praia re-
colleita pola outra. Preto de 

Camelle está Arou, outra 
vila de grande interese non 
só pola feitura tradicional e 
xeitosa disposición, senón 
tamén pola súa praia (130 
metros de lonxitude e 455 
metros de anchura) e polo 
bonito paseo marítimo que 
a abeira. Outro punto curio-
so é o que se atopa no cabo 
Tosto, onde se pode ver o co-
ñecido Cemiterio dos Ingle-
ses, onde están soterrados 
os 172 membros da tripu-
lación do buque Serpent, fi-
nados ao naufragar no cabo 
Tosto en 1890, o que consti-
túe o máis tráxico dos múl-
tiples naufraxios acaecidos 
nesta Costa da Morte, que 
a fixeron merecedora de tan 
funesto nome.

terceira parada: 
camariñas (Punto d)
distancia camelle-
camariñas: 14,3 km. 
tempo aprox.: 21 min.

Chegamos a Camariñas, 
coñecida dende antigo po-
los seus encaixes de palillos. 
Dicir que esta tradición par-
te do século XVI e que na ac-
tualidade aínda se mantén 
con forza, gañando prestixio 
grazas á Mostra do Encaixe 
que se celebra anualmen-
te durante a Semana Santa. 
Do mesmo xeito que acon-
teceu coa maioría das vilas 
mariñeiras da costa gale-
ga, Camariñas viuse altera-

da nas últimas décadas pola 
construción de novas edifi-
cacións que substituíron ás 
típicas vivendas mariñeiras 
perdendo parte do seu en-

canto. Con todo, se nos per-
demos polo interior da vila, 
poderemos ver algúns re-
cunchos que aínda fan lem-
brar como debeu ser o lugar 

25Peaxe aberta << Sprint Motor

Faro de cabo Vilán, por Javier corto

o camiño a 
seguir para 
esta peaxe, 
visto co 
googlemaps

O Cabo Vilán é un cabo situado na Costa da Morte, 
concretamente no concello de Camariñas. O enclave foi 
declarado de Interese Nacional no ano 1933 por ser un 
lugar rochoso e escarpado e hoxe en día é Monumen-
to Natural. Cómpre dicir que o faro do Cabo Vilán, por 
outra banda un dos máis fermosos da nosa costa (por 
emprazamento, disposición e estética) sinala un treito 
especialmente perigoso da Costa da Morte, pero tamén 
de gran beleza. Erguido a 125 metros de altitude e unido 
ao antigo edificio dos fareiros, posúe un potente canón 
de luz capaz de acadar os 55 km. É o faro eléctrico máis 
antigo de España. 

Pola súa banda, o faro de Punta da Barca atópase en 
Muxía, concello da provincia da Coruña, pertencente á 
comarca de Fisterra. O concello de Muxía ten un impor-
tante patrimonio cultural no que podemos sinalar como 
predominante o patrimonio relixioso de época románi-
ca. Mais de entre todos os edificios relixiosos muxiáns o 
máis coñecido é o santuario da Virxe da Barca.

castelo de Vimianzo, nunha imaxe de Javier Pais
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no seu día, cando as rúas es-
treitas de casas caleadas a 
fixeron merecedora do cua-
lificativo de Pombiña do Vi-
lán. Paga a pena que nos 
deixemos ir até a igrexa pa-
rroquial de San Xurxo (de es-
tilo barroco do século XVIII), 
até o Museo do Encaixe (na 
praza do Concello), ou até 
dous puntos de interese na 
zona do porto como son as 
ruínas do castelo Sobera-
no ou o barómetro do cita-
do navío Serpent, encaixa-
do no muro dunha das casas 
que ollan cara o porto. De 
querermos a mellor pano-
rámica da ría de Camariñas, 
Muxía e o faro de Punta Bar-
ca teremos que subir até a 
capela da Virxe do Monte 
(para chegar haberá que to-
mar o desvío cara o campo 
de fútbol na estrada do faro 
e alí deixar o noso vehículo 
para camiñar até o cumio do 
monte).

cuarta parada: cabo 
Vilán, Faro (Punto e)
distancia camariñas-
cabo Vilán: 4,6 km. 
tempo estimado: 9 min.

Continuamos bordean-
do a costa e albiscamos xa o 
Cabo Vilán, pasando por un 
dos primeiros parques eóli-

cos de España (do ano 1988). 
No alto do promontorio ro-
choso, elevado a máis de 
100 metros sobre o nivel do 
mar vemos o faro de Cabo 
Vilán, que substituíu en 1896 
ao antigo que funcionaba a 
vapor. Engadir que foi o pri-
meiro faro de España en fun-
cionar con luz eléctrica, e 
dita luz acada as 40 millas 
sendo un dos faros máis po-
tentes da costa.

Quinta parada: 
muxía (Punto F)
distancia Faro cabo 
Vilán-muxía: 47,9 km. 
tempo aproximado: 
1 hora e 4 minutos. 

Pisamos a capital do 
concello que leva o mes-
mo nome, asentada ao lon-
go da península que remata 

no outro punto subliñado 
da nosa Peaxe: Punta da 
Barca. En Muxía recomen-
damos deterse na zona do 
porto e na parte antiga da 
vila, onde se poden ver al-
gunhas construcións tra-
dicionais e representativas 
do que fora a vila antes da 
“metamorfose” sufrida nos 
anos 60. Emporiso, Muxía 
é coñecida pola igrexa pa-
rroquial de Santa María, si-
tuada nunha zona elevada 
aos pés do Monte Corpiño 
e, como non, polo santuario 
da Virxe da Barca, cuxa his-
toria está vinculada á Ruta 
Xacobea. É un dos santua-
rios máis antigos de Galiza 
e a el acoden unha morea 
de fieis. 

Moi preto da ermida, se-
guindo cara ao extremo de 
Punta da Barca, temos o 

faro co mesmo nome, si-
tuado nun lugar privilexia-
do de vistas abraiantes, que 
tamén agocha un lado es-
curo na lembranza de bar-
cos naufragados.

Sexta parada: ozón (Punto G)
distancia muxía-ozón: 7,5 km. 
tempo estimado: 13 min.

Logo de vermos o faro 
e para pechar esta folla do 
caderno de bitácora, pode-
mos pasarnos por Ozón, pa-
rroquia ao norte de Muxía. 
Aquí, nesta vila, podemos 
aproveitar e ver a igrexa de 
San Martiño de Ozón e un 
hórreo enorme de máis de 
22 pares de pés e case 28 
metros de longo, no cal se 
gardaban as rendas cobra-
das polo antigo mosteiro da 
zona.

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte III: De Cabo Vilán a Punta da Barca

Santuario da Nosa Señora da Barca en muxía, por Bernt rostad

legado do alemán de camelle, por Quique macía
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Calendario  
de  probas NOVEMBRO  2012

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1 de novembro Campionato de España de Trial Indoor de Girona Trial Indoor Girona Girona España

3-4 de novembro Cto. De España Circuítos F3/ GP Open/ GT de Catalunya Circuítos F3/ GP Open/ GT Circuit de Catalunya Barcelona España

4 de novembro Cto. De España de Motocross de Almenar Motocross Almenar Lleida España

4 de novembro Slalom de Arzúa Slalom Arzúa A Coruña España

4 de novembro Campionato Galego de Karting da Pastoriza Karting A Pastoriza Lugo España

4 de novembro Cto. Galego de Trial Clásicas de A Espenuca Trial Clásicas A Espenuca, Coirós (Betanzos) A Coruña España

4 de novembro Cto. Galego de Resistencia Enduro de Lalín Resistencia/ Enduro Lalín Pontevedra España

8-11 de novembro Rali de España Ralis
España

10-11 de novembro Cto. De España de Montaña- Subida ao Tamaimo Montaña Tamaimo, Santiago do Teide
Sta. Cruz de 

Tenerife
España

11 de novembro Cto. do Mundo de Velocidade -MotoGP- “Ricardo Tormo” Moto GP- Velocidade Circuíto Ricardo Tormo, Cheste València España

11 de novembro Cto. Galego de Trial de Cangas Trial Cangas Pontevedra España

17-18 de novembro Cto. De España de Montaña- Subida a Arona/ La Escalona Montaña Arona/ La Escalona
Sta. Cruz de 

Tenerife
España

17-18 de novembro Rali Moucho do Condado
Rali 2ª Categoría  
(Regularidade)

Salvaterra de Miño Pontevedra España

18 de novembro G.P. De F1 de Estados Unidos Fórmula 1 Circuíto de las Américas, Austin EE.UU.

18 de novembro Cto. De España de Trial de Colonia Cal Rosal Trial Cal Rosal Barcelona España

18 de novembro Cto. De España de Quadcross de Puertollano Quadcross Puertollano Ciudad Real España

18 de novembro Cto. De España de Velocidade (CEV) Buckler- “Ricardo Tormo” Velocidade Circuito Ricardo Tormo, Cheste València España

18 de novembro Cto. Galego de Resistencia Enduro de Coristanco Resistencia/ Enduro Coristanco A Coruña España

24-25 de novembro Cto. De España de Asfalto- Rali RACE da Comunidade de 
Madrid

Asfalto Madrid Madrid España

24-25 de novembro Cto. Galego de Montaña Serra da Groba Montaña Serra da Groba Pontevedra España

25 de novembro Cto. Galego de Resistencia Enduro de Taragoña Resistencia/ Enduro Taragoña, Rianxo A Coruña España

25 de novembro G.P. De F1 de Brasil Fórmula 1
Autódromo Jose Carlos Pace  

(Interlagos)/ São Paulo
Brasil

28 de outubro G.P. De Australia Mundial de Motos Phillip Island Australia
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O fin de tempada non foi 
nin o vistoso nin o emocio-
nante que previra Antonio 
Albacete, que quería despe-
dirse da tempada primeiro 
loitando ata o final polo títu-
lo, e logo, dedicando algun-
ha vitoria á afección que tan-
to lle apoia, pero a incesante 
choiva caída sobre Le Mans e 
os múltiples incidentes que 
ocorreron en pista compli-
caron moito as cousas. Se na 
primeira carreira xa se deci-
diu o título en favor de Hahn 
trala rotura da dirección no 
camión de Albacete, nas 
dúas carreiras do domingo 
foi imposible loitar pola vi-
toria. Na Carreira 3, unhas re-
glaxes de suspensión pouco 
adecuadas foron atrasando 
ao piloto, que acabou facen-
do un trompo tras saírse le-
vemente da pista para ter-
minar sétimo, aínda que na 
clasificación figura en quin-
to lugar polas sancións a Kiss 
e Korber. Na Carreira 4, a últi-
ma, Antonio Albacete arrin-
cou á perfección e do tercei-
ro lugar da grella pasou a 
liderar a proba, pero Nor-

bert Kiss pasouse de freada, 
golpeoulle e picou unha das 
rodas do camión de CEPSA. 
A carreira foi detida nese 
momento por un acciden-
te múltiple ocorrido en me-
tade do pelotón, e Antonio 
Albacete aproveitou para ir 
a boxes a cambiar a roda pi-
cada. Ata aí todo ben, pero 
nese momento a dirección 

de carreira pechou a saí-
da do pit lane condeando a 
Antonio a arrincar dende os 
boxes, e ante a imposibilida-
de de facer nada positivo en 
carreira, o equipo decidiu re-
tirarse. Fin de semana pobre 
en resultados, pero positivo 
no seu balance porque o bo 
traballo da tempada xa esta-
ba feito, e ninguén podía as-

pirar a arrebatar ao piloto de 
CEPSA o Subcampeonato de 
Europa de Camións.

“É pronto para facer un 
balance”, explica Albacete, 
“temos que repousar o fei-
to e analizar ben todos os 
resultados e os datos que 
temos, pero en conxunto 
estou moi satisfeito. Non é 
doado chegar ata aquí e ser 
Subcampión de Europa de 
Carreiras de Camións. É duro 
porque tivemos ao alcance 
o título absoluto, que era o 
noso obxectivo, de feito loi-
tamos por el toda a tempa-
da, e iso só conseguímolo 
dous pilotos. En canto ao fin 
de semana de Le Mans, pois 
feliz de que termine, porque 
apenas conseguín puntos e 
pasoume de todo, pero hai 
que asumilo, así son as ca-
rreiras”.

jeep.es
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28 Sprint Motor >> Camións

Clasificación final Campionato  
de Europa FIA  de Carreiras de Camións

1º JOCHEN HAHN (DEU) 517
2º ANTONIO ALBACETE (ESP) 468
3º MARKUS ÖSTREICH (CHE) 324
4º ADAM LACKO (CZE) 314
5º MARKUS BÖSIGER (CHE) 284
6º DAVID VRSECKY (CZE) 283
7º MIKA MAKINEN (FIN) 162
8º DOMINIQUE LACHÈZE (FRA) 161
9º ANTHONY JANIEC (FRA) 145

10º NORBERT KISS (HUN) 98

Subcampión de Europa e Campión de España de Carreiras de Camións

Bo balance de tempada para Antonio Albacete
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Ford Europa anunciou 
que abandonará a partici-
pación oficial no Campio-
nato do Mundo de Ralis 
FIA cando finalice a tempa-
da 2012. A compañía dixo 
que tomou esta decisión 
como parte dunha revisión 

do seu negocio en Europa, 
dada a difícil situación eco-
nómica.

“Ford ten unha longa e 
orgullosa historia no mun-
dial de ralis e tomar esta 
decisión non foi fácil”, dixo 
Roelant de Waard, Vicepre-

sidente de Marketing, Ven-
das e Servizo de Ford Eu-
ropa. “Con todo, decidíuse 
que é mellor para a com-
pañía e a marca reducir o 
seu compromiso co WRC e 
utilizar os nosos recursos 
noutras áreas”.

O socio a longo prazo 
de Ford no Equipo Oficial 
de ralis, M-Sport, planea se-
guir competindo no WRC 
co Festa. A marca está ne-
gociando con M-Sport os 
términos para proporcionar 
un apoio continuo tanto no 
desenvolvemento do ve-
hículo como en enxeñería, 
incluíndo o recentemente 
anunciado Festa R5 para a 
nova serie WRC-2 de 2013, 
e os Festa R2 para progra-
mas de pilotos nacionais e 
rexionais.

“Temos un gran respec-
to por M-Sport e Malcolm 
Wilson, que dirixiu o equi-
po Ford WRC desde 1997, 
e non hai ningunha orga-
nización con máis expe-
riencia e compromiso para 
gañar”, dixo de Waard. “Tra-
ballando xuntos chegamos 
a un punto onde o Ford Fes-
ta converteuse nun vehícu-
lo de referencia no mundo 
dos ralis e queremos que 
isto continúe no futuro”.

jeep.es
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Ford abandonará o Campionato do Mundo 
de ralis ao finalizar a tempada 2012
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De novo. O presente 
ano volveu a coroar nos 
ralis de terra naciona-
is ao catalán Xevi Pons. 
O piloto do equipo ga-
lego ACSM non tivo rival 
sobre este tipo de chan, 
revalidando desta forma 
o logro acadado anos 
atrás.

Dobrete. O que acadou 
o piloto coruñés Edu 
Mosquera no eido do 
autocrós. O piloto de Ya-
Car obtivo o título na cat-
egoría Kart-Cross tan-
to a nivel galego como 
a nivel nacional. A nivel 
autonómico, por outra 
banda, os mellores entre 
os turismos foron Sergio 
Cancela, en +1.600, e Ga-
briel Serrano, en -1.600.

Campión. E continuan-
do coa velocidade en 
pista éxito para un piloto 
galego. Estamos a falar 
de Juan Campos, que se 
proclamou campión de 
España de resistencia na 
División 1. Vitorioso ano 
para o de Cerdedo, que 
recurriu a un efectivo 
207 e que xa ten postas 
as súas ilusións en miras 
maiores no 2013.

No podio. Limitada a súa 
participación no mun-
do dos circuítos, o piloto 
compostelán Pedro Luís 
Castañón sigue com-
petindo noutras modal-
idades. Así, rampa de 
Vilanova da Cerveira, vál-
ida para o portugués de 
subidas, obtivo a segun-
da praza absoluta aos 
mandos dun Silver Car.

A primeira.  Na penúlti-
ma manga do galego 
de montaña estreno 
no apartado de vitorias 
para César Rodríguez. 
O piloto do concello de 
Pontedeva aproveitou 
diversas circunstan-
cias para ser o mellor 
en Poio, onde o Audi de 
Abad volveu reinar en-
tre os carrozados.

Correndo… e correndo
Competición pura

■ MIGUel cUMbrAOS | TexTo  ■ SPrInT MOTOr | FoTos
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Alternancia. A que se deu 
nas dúas probas asturianas 
do campionato de España 
de ralis de asfalto. Nun con-
trovertido Príncipe de As-
turias, tristemente tocado 
pola morte dun espectador, 
vitoria de Hevia, mentres 
que nun difícil Llanes primei-
ra praza para os irmáns Valle-
jo. Espadas aínda en alto no 
que atinxe ó titulo, que se 
decidirá no asfalto de Córdo-
ba e Madrid.

Nove. Estes son os 
campionatos do 
mundo que xa ten 
Sébastien Loeb, tras 
vencer no Rali de 
Francia deste exerci-
cio, sen ter que agar-
dar os ralis restantes. 
Récord para o piloto 
alsaciano, que o ano 
que ven limitará as 
súas participacións e 
mira xa cara o mun-
dial de turismos.

Movementos. E falando 
do mundial de ralis, moi-
tas cousas en pouco tem-
po. A retirada parcial de 
Loeb, o abandono de fir-
mas como Mini e Ford, ou 
a fichaxe de Latvala por 
Volkswagen, onde terá de 
compañeiro a Sébastien 
Ogier nun Polo que Sáinz 
e Moya estrearon en San 
Marino, oficiando de co-
che 0 nun rali destinado 
aos antigos grupos B.

Na casa. Así logrou 
outro piloto da nosa au-
tonomía un novo título. 
Foi o caso do melidense 
Jesús Ferreiro que, pese 
a ter que correr… e moi-
to, liderou o Rali de Gali-
cia de Históricos, resul-
tado que lle deu o título 
nacional desta modali-
dade. O seu copiloto Ja-
vier Anido e o potente 
Porsche 911 tamén “ti-
veron culpa”.
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A partir de 2013, Con-
tinental espera comezar a 
produción en serie dos pri-
meiros pneumáticos que 
incorporarán sensores di-
rectamente baixo a banda 
de rodadura para recoller 
datos das rodas. Grazas á 
conexión inalámbrica en-
tre o vehículo e o smar-
tphone do condutor, será 
posible coñecer estes da-
tos. O “asistente de infla-
do” da división de Interior 
de Continental ofrecerá a 
presión exacta para cada 
pneumático. A App avisa-

rá con sons e intermiten-
cias cando o pneumático 
alcance a presión correcta. 
Os requisitos técnicos para 
utilizar esta aplicación de 
Continental consisten en 
contar cun sistema de con-
trol de presión -cos seus 
correspondentes sensores 
nos pneumáticos- e que o 
vehículo incorpore de fá-
brica sistemas electrónicos 
con interfaz inalámbrico. 
Con esta aplicación, o con-
dutor recibirá un aviso no 
seu móbil se o seu pneu-
mático perde presión.

Unha vez reservado o 
vehículo, o usuario recibi-
rá unha mensaxe de texto 
no seu móbil, no que apa-
recerá tanto a matrícula do 
vehículo á súa disposición 
como un número de teléfo-
no ao que terá que chamar 
unha vez que se encontre 
ao carón do coche para que 
este se abra e se proceda a 
desbloquear o vehiculo. 

Esta chamada é unha cha-
mada perdida ao vehículo, 
polo que non ten custo adi-
cional para o usuario.

Ao final, cando decida 
abandonalo, o usuario só 
terá que deixar as chaves 
dentro e volver a chamar ao 
mesmo número de teléfono 
para que se peche o coche. 
A chamada non ten custo 
ningún para o usuario.

www.trameve.es
central@trameve.es

Fax: 981 557 156
central@trameve.es

Fax: 981 557 156
central@trameve.es

Control de presión 
dos pneumáticos 

mediante Smartphone

HelloByeCars converte o 
móbil na chave dos seus 

coches compartidos

HelloByeCars quere facilitar ao máximo 
o acceso de cualquera persoa aos seus 

vehículos compartidos
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