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Novo Chevrolet 
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Con toda a tecnoloxía desexable

Audi A3 Sportback
Un deportivo amplo
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Testando. Foi o que fixo o pontevedrés Juan Campos na der-
radeira reunión do nacional de resistencia. Tras proclamarse 
campión de España da División 1 quixo coñecer o Seat Ibiza 
SC Trophy do asturiano Estebán Vallín. A experiencia foi posi-
tiva pois ámbolos dous obtiveron dous podios na cita que 
pechaba o calendario no circuíto do Jarama.

Sen sorte. Desafortunado estivo o ourensán José Luís 
Abadín no seu retorno ó European Open F3. Grazas a unha 
operación de microfinanciamento poido participar na der-
radeira reunión do exercicio, disputada no trazado catalán 
de Montmeló, baixo as cores da escudería madrileña Drivex. 
Abadín pese aos seus intentos non puído rematar ningunha 
das dúas corridas.

Festa. Habitual, organizada 
pola Peña Autocrós Arteixo, 
para poñer fin a temporada 
galega de autocrós. A coñe-
cida e clásica carreira de 4 
horas de resistencia tivo de-
sta volta no Saxo de Álvarez-
Molinos-Varela-Lista o equi-
po mellor clasificado.

Punto e final. O galego de karting tamén baixou a súa ban-
deira axedrezada, desta volta no novo circuíto instalado no 
concello pontevedrés de Valga. Os resultados deron como 
vencedores a Samuel López (Alevín), Yago Cruz (Cadete), 
Hugo Iglesias (KZ2), Yago Jul (X30) e Gara Karting (Escuderías).

Acaparando. Vitorias en mo-
dalidades moi variadas. É o 
caso do equipo coruñés “Ya-
Car Racing” habitual do au-
tocrós galego e estatal. Un 
dos seus pilotos, Javier Rami-
lo, aumentou o seu palmarés 
grazas ao triunfo no treito de 
terra celebrado na localidade 
madrileña de Cobeña.

Chanzo máis baixo. Para o lucense Diego Vallejo no nacional 
de ralis de terra. O de Meira, copiloto do peruano Ramón Fer-
reyros, conseguiu dito galardón tras impoñerse na última man-
ga do ano. Foi nun menguado Rali de Teruel, onde sudamerica-
no e galego foron quen de impoñer o seu coñecido Ford Fiesta.

Terceiro. Título para os irmáns Pedro e Marcos Burgo a nivel ga-
lego. Foi posible grazas ao seu incontestable triunfo no inédi-
to Rali Ribeira Sacra, que se desenvolveu na provincia de Ou-
rense. Na penúltima manga do ano o podio foi completado 
polo Porsche de Ares-Pintor e o Mitsubishi de Vilariño-López.

Voltas por Galicia... de galegos
Gústanos a competición!

■ MIGUEL CUMbrAOS | TexTo  ■ SPrINT MOTOr | FoTos

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
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■ EMILIO bLANCO | TexTo

Os concesionarios gale-
gos seguen acumulando nú-
meros negativos de vendas á 
espera que o Plan PIVE em-
pece a ter efectos positivos 
no mercado. Outubro vol-
veu rexistrar un novo des-
censo nas matriculacións de 
vehículos. En Galicia, a baixa-
da foi dun 24,2 por cento o 
mes pasado, superior ó 21,7 
experimentada no conxunto 
de España.

Os establecementos ga-
legos venderon 2.089 vehí-
culos, polos 44.873 de todo 
o Estado. En ningunha pro-
vincia se alcanzan as mil uni-
dades matriculadas. Na Co-
ruña comercializáronse en 
outubro 917 automóbiles; 

692 en Pontevedra; 254 en 
Ourense; e 226 en Lugo.

Porcentualmente, a 
baixada segue sendo inten-
sa en tódalas cidades e vi-
las de Galicia. Os máis afec-
tados o mes pasado foron 
os concesionarios de Lugo, 
onde a caída das vendas foi 
dun 28,48 por cento. O des-
censo na Coruña chegou ata 
un 27,45; en Ourense foi dun 
22,09; e en Pontevedra, dun 
18,59.

Por comunidades autó-
nomas, Estremadura foi a 
que peor se comportou en 
outubro, ó acumular un re-
troceso dun 36,2 por cento. 
Pola contra, destaca a suba 
das matriculacións dun tres 
por cento nas Canarias.

As vendas volven descender en 
outubro á espera do “efecto PIVE”

A patronal destaca a reserva de mil coches diarios co novo plan

O mercado caeu un 24 por cento o mes pasado en Galicia

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
T 981 807 027 • M 696 936 272

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

981 94 11 86

� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)travesia de Cacheiras nº 25 - 1ºa  -15886 teo (a Coruña)
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Cos datos na man, 
outubro volveu ser un 
mes malo para o sec-
tor comercial da auto-
moción. Non obstante, 
os empresarios empe-
zan a ver brotes verdes 
grazas ó plan de incen-
tivos á compra posto en 
marcha polo Goberno. O 
Plan PIVE, demandado 
pola patronal, fixo que 
en outubro se rexistrasen 
unhas 1.000 reservas dia-
rias de automóbiles, que 
se formalizarán en ven-
das proximamente.

Neste senso, a res-
ponsable da área eco-
nómica de Anfac, Arán-
zazu Mur, afirma que “a 
afluencia de clientes ós 

concesionarios foi cons-
tante nas últimas sema-
nas, e nótase un cambio 
no comportamento do 
consumo” polo Plan PIVE.

Así mesmo, o presi-
dente de Ganvam, Juan 
Antonio Sánchez Torres, 
indica que “o Plan PIVE 
está actuando non só 
como un incentivo eco-
nómico senón tamén psi-
colóxico para o consumi-
dor, que con 2.000 euros 
de axuda directa comeza 
a acariña-la compra dun 
coche”. Os empresarios 
destacan que o tráfico 
de exposición nos con-
cesionarios aumentou en 
200.000 visitas en outu-
bro.

Plan PIVE
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Sobreprodución, todos 
os grandes fabricantes sa-
bían que había un exceso 
de produción de automó-
biles, pero ningún quixo le-
vantar o pé do acelerador 
nas súas respectivas plan-
tas fabrís sementadas por 
todo o globo terráqueo. 
Era unha auténtica tolería. 
Parecía que todos os co-
ches que saían das cadeas 
de montaxe eran poucos. 
E chegou o que tiña que 
chegar. O que algunhas 
voces cualificadas estaban 
anunciando a berros: a in-
dustria fabrica 20 millóns 
de automóbiles máis dos 
que se mercan.

Agora en Europa as 
marcas teñen que come-
zar unha profunda recon-
versión que se prevé “moi 
traumática”. Neste proceso 
xa está o fabricante norte-
americano Ford que de-
cidiu pechar o centro fa-
bril de Bélxica e trasladar a 
produción a Valencia, onde 
posúe unha fábrica onde 
os custos laborais son moi-
to máis reducidos.

As consultoras espe-
cializadas na automoción 
prevén que haberá máis 
peches no Vello Continen-
te. Os números xa avanzan 
esta predición. Este ano 
cerrará cunha caída das 
vendas en Europa do 10%. 
Será o segundo peor perío-
do dos últimos tres lustros, 
e o preocupante é que, se-
gundo todas as previsións, 
2013 non vai ser mellor.

Necesítase discipli-
na e planificación e vi-
sión a longo prazo para 
pasar dunh industria gran-
de a outra forte. Marcas 
que poidan competir sen 
medo no mercado global 
e que teñan números ne-
gros nos seus balances. 
Imaxe, calidade e innova-
ción son das cousas máis 
mencionadas polos presi-
dentes das grandes com-
pañías. Tamén hai que ter 
en conta que distintos vo-
ceiros cualificados do sec-
tor da automoción xa es-
tán advertindo que nun 
futuro só haberá uns sete 
ou oito grupos interna-
cionais de éxito, hai que 
descontar dúas, que serán 
chinesas. Haberá que tra-
ballar pensando neste es-
cenario.

Tamén os distintos go-
bernos dos países pro-
dutores de automóbiles 
teñen moito que dicir para 
poder visualizar como será 
o futuro desta grande in-
dustria que tantos postos 
de traballo mantén. O con-
selleiro delegado do gru-
po Fiat, Sergio Marchion-
ne esixe ós políticos que 
“teñan valentía para tomar 
as medidas necesarias”; 
porque a industria necesi-
ta políticas a longo prazo e 
estándares unificados que 
aforrarían milleiros de mil-
lóns de euros. “As subven-
cións puntuais, ou os plans 
de estímulo específicos, só 
introducen un elemento 

de distorsión que impide 
a toma de decisións acer-
tadas a medio e longo pra-
zo”, comentaba no pasado 
Salón de París o secretario 
xeral da Asociación Chine-
sa de Produtores de Auto-
móbiles, Dong Yang. “Esas 
subvencións imposibilitan 
a reestruturación e son, en 
definitiva, perniciosas para 
a industria”, remata Sergio 
Marchionne.

A solución pasa por 
un brutal recorte na pro-
dución. Actualmente, as 
marcas europeas teñen un 
exceso de capacidade tre-
mendo. Calcúlase entre o 
30% e o 35%. Isto supuxo 
o aumento incesante dun 
“stock” que provoca o des-
censo da marxe de benefi-
cios ata un punto perigoso. 
As deficiencias na produ-
tividade e o exceso de ca-
pacidade son o problema 
real da industria da auto-
moción. Isto veuse agra-
vado pola longa crise que 
estamos a vivir. Un sector 
que na Unión Europea em-
prega a preto de 12 millóns 
de persoas. Agora moitos 
sobreviven grazas ás ex-
portacións, mais, se paí-
ses como China ralentizan 
o seu crecemento, a situa-
ción pódese converter en 
dramática.

Os fabricantes terán 
que tomar medidas duras, 
o futuro que se presenta 
no sector da automoción 
vai ser moi difícil e com-
plexo.

VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES
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T 981 807 027 • M 696 936 272
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Teléfono 981 593 636
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Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos
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Hamburguesas
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Chevrolet 
fai realidade 
o Camaro 
Hot Wheels

Presentado no 
salón americano 
Specialty Equip-
ment Market Association (SEMA) de Las Vegas, o Cama-
ro Hot Wheels® Edition fíxose realidade tomando como 
base un xoguete da marca  Hot Wheels de Mattel. Da 
man de Chevrolet -e a tamaño natural- chegará o pri-
meiro trimestre de 2013 este Camaro que será produci-
do nunha serie especial e limitada, a xeito de xoia para 
coleccionistas.

O coche en cuestión virá nunha versión coupé V8 
cun motor 6.2 l, con transmisión manual (con 432 cv) e 
automática (con 405 cv), mesturando o exterior do Ca-
maro ZL1 cunha cor azul cinética e gráficos personali-
zados. Cómpre salientar: o alerón traseiro de ZL1, a gre-
lla superior frontal de ZL1, o paquete de “efecto chan” 
(con deflector dianteiro e faldróns laterais), lamias ne-
gras de 508 mm, capó con franxa en dobre ton mate e 
blackout nas luces traseiras, debuxo de lamias no gar-
dalamas, logos de Hot Wheels na grella e no deflector 
aerodinámico.

O interior deste Camaro Hot Wheels está tapiza-
do en coiro negro e subliñado por unhas costuras ver-
mellas e negras nos asentos, así como o logo de Hot 
Wheels bordado nos asentos dianteiros, o distintivo 
das lapas estilo Hot Wheels estará en cadansúa por-
ta. Engadir -a xeito de elemento exclusivo- unhas pla-
cas Hot Wheels Edition no limiar das portas. O Camaro 
Hot Wheels® Edition, que traerá unha radio con panta-
lla táctil de sete polgadas en cor e Bluetooth para mans 
libres e transmisión de audio, xa está en Europa a par-
tir deste mes de novembro, o seu prezo aínda se des-
coñece.

Panda 4x4, un 
todoterreo 
económico

Porque o barato 
non ter porqué ser 
sinónimo de mala 
calidade, podería 
ser o lema da marca 
Fiat se pensamos no 
seu modelo Panda, 
ese pequeno turis-
mo ben económico 
que tamén ten a súa 
cara robusta por me-

dio da vertente 4x4 que fora lanzada ao mercado hai 
case trinta anos. Pois ben, a marca italiana decidiuse a 
apostar de novo polo Panda -poñendo a súa terceira 
xeración no mercado o pasado febreiro- e visto o éxi-
to, Fiat recunca e faino engadindo un aquel de forza 
a este modelo e avisa da chegada dunha variante de 
catro rodas motrices, o Climbing 4x4 e dunha versión 
con tracción dianteira, pero tamén con aspecto de to-
doterreo de tamaño reducido, o Trekking.

O Panda 4x4 pode circular por cidade e penetrar en 
terreos máis complexos pois conta cun sinxelo siste-
ma de transmisión de “par baixo demanda”, composto 
por dous diferenciais e un acoplamento controlado a 
través dunha centraliña electrónica, que é a encargada 
de repartir de xeito automático a forza motriz entre os 
dous eixos en función das condicións do terreo.

Dicir que hai dous motores dispoñibles para o Pan-
da Climbing 4x4 e para o Trekking: un de gasolina, o 
TwinAir de 85 cabalos de potencia, e outro diésel con 
75 cv.

O prezo do Fiat Panda 4x4 parte dos 10.500 € con 
Bonus Eco:)Fiat, Plan PIVE e financiamento 4x4: 4 anos 
de garantía e 4 anos de mantemento con FGA Capital.

Beetle 53 Edition
En 1963 aparecía en escena Herbie, un Beetle que se convertería axiña en estrela de ci-

nema pois cinco anos despois (en 1968) a factoría Disney apoderábase del para facelo pro-
tagonista do filme “The Love Bug” (“Aí vai ese bólido”), un Beetle transformado en coche de 
carreiras que participaría en catro películas máis.

Xa no presente, Volkswagen quere renderlle homenaxe a este Beetle e vén de anun-
ciar a estrea dunha edición exclusiva para España, o 53 Edition, ou o Beetle do século XXI. 

Partindo do acabado Design e coa senlleira franxa tricolor en vermello, branco e azul 
-amais do dorsal 53 no capó e a inscrición de “Escaravello”- este Volkswagen virá ben com-
pleto en canto a equipamento, pois contará entre outras cousas con lamias de aliaxe Type 
One Design en branco de 17 polgadas ou bandas con deseño especial Beetle 53 no porta-
luvas. Cómpre informar que este modelo axudarase do asistente de estacionamento Park 
Pilot e do sensor de presión dos pneumáticos.

Os prezos do novo Volkswa-
gen Beetle 53 Edition van 
dende os 22.090 € do 
1.2 TSI 105 cv ata os 
27.980 € do 2.0 TDI 
140 cv DSG de 6 
velocidades.

❱❱ ,a empresa burgalesa Grupo antolín, 
subministrador de compoñentes de 
automóbiles, e a súa filial tailande-
sa, NHK Spring Co. LTD., estableceron 
unha sociedade de risco compartido 
(joint venture), para a produción de 
guarnecidos de teitos destinados a 
coches do mercado do país asiático.

❱❱ Seat anunciou un seguro deseñado 
por bNP Paribas Cardif para facer fron-
te ao desemprego aos clientes que for-
malicen coa súa financeira un Préstamo 
Persoal para a compra dun novo Tole-
do. Mediante este seguro, denominado 
“Condución Non-Stop”, garantirase aos 
clientes o pago dos gastos asociados ao 
seu vehículo en caso de desemprego e 
de incapacidade temporal.

❱❱ a detección de avarías nos automóbiles 
empézase a producir a partir dos 
126.000 quilómetros polo desgas-
te de pezas e dende os 131.000 no 
referente a estropicios máis com-
plexos. Esta é unha das conclusións 
dun informe elaborado por empre-
sas de “renting”.

BreVeS
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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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Nado para conmemorar 
o primeiro triunfo (dos tres 
acadados) por Seat no Cam-
pionato do Mundo de Ralis 
na categoría de 2 litros, apa-
recía o Cupra en 1997. Na 
actualidade, apuntan dende 
a marca, estase a traballar 
nun novo Cupra, un depor-
tivo que chegará ao merca-
do en febreiro de 2013.

O Cupra de 2013 salien-
ta polas súas prestacións: 
unha aceleración de 0 a 100 
km/h en tan só 6,9 segundos 
e unha velocidade máxima 
de 228 km/h combinados 
cun consumo de combus-
tible moi eficiente, só 5,9 li-
tros/100 km. O modelo en 
cuestión ten 180 cv de po-
tencia e un motor 1.4 TSI de 
inxección directa e alimen-
tación combinada por tur-
bocompresor, o dito propul-
sor vai asociado a unha caixa 
de cambios DSG de sete ve-

locidades, diferencial elec-
trónico autoblocante XDS e 
un potente sistema de freos.

De falarmos do equipa-
mento que porta este Seat 
Cupra, salientaríamos: as la-
mias de 17 polgadas, o sis-
tema de estabilidade elec-
trónico (ESC) con función de 
axuda ao prendido en pen-
dente, faros con Leds, faros 
antinéboa con función Cor-
nering, asentos deportivos 
con deseño exclusivo, amais 
do avanzado sistema de au-
dio e do innovador Seat Por-
table System. Dicir que este 
dispositivo tecnolóxico é ex-
traíble e presenta unha pan-
talla de cinco polgadas e 
unha longa listaxe de fun-
cións (navegador, telefonía 
mans libres con activación 
de voz e computador de a 
bordo, opcións de persona-
lización con imaxes ou un 
caderno de notas).

É de todas/os sabido que 
a sociedade actual vai direc-
ta cara a unha conexión glo-
bal vinculada por medio 
das novas tecnoloxías (In-
ternet, etc) e o eido do au-
tomóbil ten que avanzar de 
xeito parello a estas innova-
cións. General Motors toma 
nota disto e está a traballar 
nun proxecto de asisten-
cia ao condutor que é ca-
paz de detectar a presenza 
de peóns e ciclistas nas rúas 
ateigadas ou con pouca vi-
sibilidade, mesmo antes de 
que o propio condutor os 
vexa. Esta axuda baséase 
no Wi-Fi Direct, un contacto 
inalámbrico entre dispositi-
vos, empregado por algúns 
smartphones para comu-
nicarse de maneira directa 
entre si en arredor dun se-
gundo, sen necesidade de 
pasar por un punto de acce-
so compartido, coma un re-
petidor de telefonía móbil. 

Emporiso, a detección 
“sen fíos” de peóns atópa-
se inserida no plan de des-
envolvemento de GM en 
canto a sistemas de comu-
nicación: vehículo-infraes-

trutura (V2I) e vehículo-ve-
hículo (V2V), que terían a 
finalidade de avisar de xei-
to anticipado de perigos, 
como vehículos lentos ou 
parados, estradas escorre-
gadizas ou interseccións e 
sinais de Stop.

Cómpre dicir que a Wi-
Fi Alliance -a asociación in-
dustrial global a cargo da 
certificación de estándares 
sen fíos- afirma que os dis-
positivos compatibles con 
Wi-Fi Direct poden estable-
cer contacto a unha distan-
cia máxima de 200 metros 
(máis de dous campos de 
fútbol). Con este enxeño 
poderíase facer máis doa-
da a transferencia de arqui-
vos, como MP3 ou datos de 
axendas dixitais, entre un 
computador doméstico e o 
sistema de navegación ou 
información e lecer dun ve-
hículo equipado con Wi-Fi 
Direct. Engadir que todas 
as conexións de Wi-Fi Di-
rect  protéxense mediante 
WPA2™, e achegan a posibi-
lidade de mellorar a xestión 
do tráfico e mesmo reducir 
o número de accidentes.

Renault está de celebra-
ción. É o seu Kangoo Z.E., o 
eléctrico da marca france-
sa que chegaba á rede de 
concesionarios en outubro 
de 2011 o que agora está de 
aniversario.

Feito na factoría de 
Maubeuge (Francia) hai un 
ano, este 100% eléctrico 
está na primeira posición en 
canto a vendas de vehículos 
eléctricos en Francia e ares-
tora atópase xa en 15 países 
(tamén España).

O Renault Kangoo Z.E. é 
posuidor de varios premios, 

entre eles o International 
Van of the Year 2012, que foi 
concedido por primeira vez 
a un eléctrico. Cómpre en-
gadir que este vehículo co-

mercial de cero emisións ten 
catro modelos: o Kangoo 
Z.E., o Fluence Z.E., o Twizy 
(fabricado en Valladolid en 
exclusiva mundial) e o Zoe.
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❱❱ as cementeiras radicadas no noso país 
prevén valorizar enerxeticamen-
te unhas 50.000 toneladas de re-
siduos do sector do automóbil ao 
ano no horizonte de 2015, fronte ás 
cotas de entre 3.000 e 15.000 tone-
ladas anuais que se utilizan actual-
mente.

❱❱ Volvo está realizando probas dun novo 
cargador rápido para vehículos 
eléctricos que permite reducir o 
tempo de carga ata unha hora e 
media, este dispositivo tarda seis 
veces menos que un convencional. 
Os curtos períodos de recarga e a 
extensión da autonomía operativa 
son “unha necesidade” para os po-
tenciais clientes dos automóbiles 
eléctricos.

BreVeS O Renault Kangoo Z.E. cumpre un ano

Seat Cupra, 100% deportivo

General Motors emprega o 
Wi-Fi a prol da seguridade
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O salón americano 
NAIAS 2013, que será ce-
lebrado no mes de xaneiro 
en Detroit, é o lugar elixi-
do por Maserati para amo-
sar a súa nova berlina a ni-
vel mundial, falamos da 
Quattroporte. Dende a casa 
italiana apuntan que este 
novo modelo é unha berli-
na de luxo de altas presta-
cións, de meirande tamaño 
(se a comparamos coa súa 
predecesora) e  moi depor-
tiva. O Quattroporte 2013 
conserva aínda elementos 

do seu irmán: a grella dian-
teira, as tres tomas de ven-
to laterais ou o alicerce C 
triangular. Asemade, tamén 
innova e engade elemen-
tos: o perfil agresivo que 
percorre o lateral e as tres 
xaneliñas laterais e as por-
tas sen marcos. Engadir que 
no interior hai sitio para a 
calidade constituída por 
madeiras nobres e peles re-
finadas.

Cómpre dicir que o 
motor foi deseñado po-
los enxeñeiros de Maserati 

e Ferrari, trátase dun pro-
pulsor máis potente e máis 
ecolóxico que nunca.

Para rematar, Masera-
ti quere subliñar que este 
Quattroporte gozará dun-
ha redución de peso e dun-
ha mellora ergonómica de 
cara a axustarse ás diferen-
tes configuracións do sis-
tema de propulsión e de 
transmisión, co obxectivo 
de facer fronte a todo tipo 
de condicións na estrada 
pero sempre dun xeito có-
modo.

Semella que na facto-
ría Citroën de Vigo fan as 
cousas ben, pois logo de 
fabricar o C4 Picasso e o 
Berlingo, anúnciase xa a 
chegada dun novo mode-
lo da marca francesa made 
in Galiza, trátase do C-Ely-
sée. O novo tres volumes é 
unha berlina robusta e am-
pla, un vehículo que que-
re circular por todo o mun-
do, pois ten prevista a súa 
comercialización en Ru-
sia, China, Cuba, Turquía e 
-claro está- España (a finais 
deste ano).

O C-Elysée foi adestrado 
nas máis duras condicións, 
máis de 4 millóns de quiló-
metros percorridos ao lon-
go de todo o mundo... Este 
Citroën estará dispoñible 
cunha gama de 2 mecáni-
cas de gasolina inéditas, a 
VTi de 72 cv, pertencente á 
nova xeración de motores 
de 3 cilindros Pure Tech, cun 
consumo que vai dende os 
5 l/100 km, equivalentes a 

115 g/km de CO2 asociado 
a unha caixa de velocida-
des manual ou pilotada de 
5 marchas. No caso do pro-
pulsor VTi de 115 cv, está 
asociado a un cambio ma-
nual ou a unha transmisión 
automática segundo o país. 
En canto á vertente diésel, 
disporá do propulsor HDi 
de 92 cv e 1.6 litros de ci-
lindrada, cun consumo moi 
contido de 4,1 l/100 km e 
unhas emisións de 108 g/
km de CO2.

O equipamento do que 
disporá o Citroën C-Ely-
sée é ben completo, ache-
gará: ar acondicionado con 
display dixital, axuda ao es-
tacionamento traseiro, regu-
lador-limitador de velocidade 
e radio-CD mp3 con kit mans 
libres Bluetooth, ABS, ESP, ca-
tro airbags e a posibilidade de 
engadir extras se-
gundo as ne-
cesidades re-
quiridas en 
cada país.

Subaru Forester, 
a cuarta xeración

Haberá que agardar 
até marzo de 2013 para 
ver a feitura do novo 
Subaru Forester, que se 
presentaba o pasado 13 
de novembro en Xapón 
pero que se fará agardar 
en Europa. 

O primeiro Fores-
ter nacía en 1997 intro-
ducindo no mercado o 
concepto de SUV (Sport 
Utility Vehicle) e ache-
gando o sistema orixinal 
de Subaru, o Symmetri-
cal All-Wheel Drive.

Arestora estamos 
diante da cuarta xera-
ción do Forester, un mo-
delo máis longo (4595 
mm), ancho (1795 mm) 
e alto (1695 mm) que o 
actual. 

Subliñan dende a 
marca nipoa que este 
Subaru quere mellorar 
en canto a seguridade, 
respecto medioambien-
tal, nivel de condución, 
dirección e freada en 
todo tipo de terreos.

Polo de agora, só 
podemos informar dos 
motores que o novo Fo-
rester terá no mercado 
xaponés, serán un 2.0 
Boxer con cambio ma-
nual de 6 velocidades 
e Lineartronic (CVT) e 
148 cv de potencia; ou 
ben un 2.0 Boxer Turbo 
Inxección Directa con 
cambio Lineartronic 
(CVT) e 280 cv.

Novo C-Elysée, outro Citroën feito en Galicia
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Un novo Quattroporte para 2013
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Logo de amosar 
as súas novidades en canto a 
estilo e equipamento no Sa-
lón do Automóbil de París (do 
29 de setembro ao 14 de outu-

bro), a face máis tecnolóxica 
do C3 Picasso xa se atopa nos 
concesionarios españois. Así, 
o novo equipo do C3 Picasso 

contará con: faros antiné-
boa con función Cornering 
Light, cámara de visión 
traseira, sistema de nave-
gación eMyWay. Cómpre 
dicir que este conxunto de 
elementos tecnolóxicos 

engádenselle aos que este 
monovolume xa posuía, 
é o caso do dispositivo de 

axuda ao estacionamento 
traseiro ou a Connecting Box 
(Bluetooth+USB+toma de au-
dio). 

En canto á feitura exte-
rior deste C3 Picasso, salien-
ta o novo frontal cos chevróns 
da marca francesa e unha ca-
landra máis rechamante e, 
segundo a versión, a posibi-
lidade de achegar faros Led 
diúrnos e dous embelecedo-
res de roda que combinarán 
á perfección coas lamias de 
aluminio. Asemade, dúas co-
res máis súmanse á paleta de 
tons deste Citroën, o branco 
nacarado e o azul encre.

O Citroën C3 Picasso está 
dispoñible en catro acabados 
(Attraction, Seduction, Collec-
tion e Exclusive) a partir de 
12.250 euros.

A finais do vindeiro ano 
será cando vexamos ao 
novo Chevrolet Corvette 
2014, un modelo que será 
propulsado cun motor 6.2L 
V-8, 450 cv, cunha acelera-
ción de 0 a 100 km/h en me-
nos de 4 segundos, sendo o 
Corvette con menor consu-
mo até agora (9 l/ 100 km/h). 
É preciso subliñar que esta 
motorización LT1 é a primei-
ra da familia Gen 5 de moto-
res de bloque pequeno que 
unirá varias tecnoloxías: a 
inxección directa, o Active 
Fuel Management (AFM) e a 
sincronización variable con-
tinua de válvulas, que darán 
como resultado un avanza-
do sistema de combustión.

O motor LT1 pesa 18 
quilos menos que o V-8 

DOHC 4.4 l biturbo con po-
tencia semellante, e ese 
aforro mellora a relación 
potencia-peso e contribúe 
a un mellor manexo e res-

posta da dirección. Ase-
made, o novo propulsor 
deste Chevrolet mide 10 
centímetros menos de al-
tura que o V-8 DOHC da 

competencia, feito que 
mellora a condución e ga-
rante unha visibilidade óp-
tima para o condutor/a.

En resumo, os trazos 
máis característicos e salien-
tados deste motor LT1 V-8 
do Corvette C7 son: o blo-
que e cárter de aceite 100% 
de aluminio, o avanzado 
mecanismo de lubricación 
con sistema de cárter seco, 
a nova árbore de levas de 
triplo lóbulo, a nova bom-
ba de combustible acciona-
da por levas, as tapas de ba-
lancíns con PCV inseridos, o 
colector de admisión e cor-
po do acelerador, os colec-
tores de escape catro nun, o 
sistema de refrixeración e o 
sensor de humidade, entre 
outras cousas.
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Nissan GT-R 2013: 
Máis rendemento

Chega a España a face 
renovada do  

C3 Picasso

Nissan anunciou o lan-
zamento da versión 2013 
do Nissan GT-R, versión que 
se poñerá á venda na rede 
de concesionarios xaponesa 
este mes.

A versión 2013 do Nis-
san GT-R introduce nume-
rosas melloras en distintas 
partes do vehículo para in-

crementar o seu rendemen-
to, a súa manexabilidade e o 
seu comportamento e, ade-
mais, permite un maior grao 
de personalización.

Considerado xa como un 
súper deportivo lendario, o 
GT-R 2013 recibe unha evo-
lución de deseño e melloras 
de enxeñería baseadas na 

experiencia resultante da súa 
participación nas 24 Horas 
de Nürburgring a principios 
deste ano. As notables mo-
dificacións aplicadas inclúen 
unha mellor resposta do mo-
tor tanto a medio como a 
alto réxime, unha carrozaría 
máis ríxida e cambios nas es-
pecificacións de amortece-

dores e barra estabilizadora. 
Como consecuencia destes 
cambios, o vehículo mellora 
notablemente as súas pres-
tacións, gaña en estabilida-
de lineal a alta velocidade e 
ten un comportamento máis 
refinado. Ademais, ofrecera-
se unha versión Premium Edi-
tion cun equipamento que 
inclúe tapicería de pel semi-
anilina, un interior en cor a 
elixir e a posibilidade de per-
sonalizar o habitáculo para 
aumentar a percepción de 
calidade do interior do vehí-
culo.

O GT-R 2013 estará dis-
poñible tamén en América 
do Norte, Europa e, poste-
riormente, noutros merca-
dos dende xaneiro de 2013.

O Corvette C7 estrea motor
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Apuntan dende Seat que 
o Ibiza -na súa gama 2012- 
vén de experimentar diver-
sos cambios como a reno-
vación da radio, compatible 
agora co Seat Portable Sys-
tem e coa conexión Aux-in 
situada na zona frontal. In-
troducirase tamén o devan-
dito Seat Portable System 
que traerá: navegador, co-
nexión Bluetooth con au-
diostreaming, tarxeta micro 
SD, visualización radio CD-

MP3, computador de a bor-
do e dous altofalantes extra 
(o prezo é de 405 € -preins-
talación + navegador- e non 
está dispoñible para o 1.2 
60 cv Reference). Outro ele-
mento que estará presente 
na gama Ibiza -de xeito op-
cional- é o airbag lateral de 
cortina, para os acabados 
Reference, Style e FR cun 
prezo de 215,54 € (0,00% de 
Imposto de Matriculación); 
224,00 € (4,75%).

Por último informar que 
o motor 1.4 de 85 cv será 
substituído polo 1.2 TSI 85 
de cv, nos acabados Refe-
rence e Style, reducindo des-
te xeito as súas emisións a 
119 g/km, contribuíndo isto 
a deixalo exento do Imposto 
de Matriculación.

Os prezos deste novo Ibi-
za van dende os 14.850 € do 
1.2 TSI 85 cv SC Reference 
ata os 17.550 € do Ibiza 1.2 
TSI 85 cv ST Style.
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❱❱ as matriculacións de automóbiles 
eléctricos situáronse en 59 uni-
dades durante o pasado mes de 
outubro, o que supón case triplicar 
(+195%) os datos do mesmo mes 
do exercicio precedente, segundo 
datos do Instituto de Estudos de 
Automoción (IEA). Onde máis me-
draron as matriculacións de coches 
eléctricos foi en Cataluña.

❱❱ a asociación Nacional de empresas do 
Sector de Dúas rodas (Anesdor) 
esixe a inclusión de motocicletas e 
ciclomotores no Plan PIVE, despois 
de que as vendas deste tipo de vehí-
culos caesen máis do 20% en outu-
bro.

❱❱ Peugeot lanza ao mercado a nova 
serie especial 208 Intuitive, que in-
corpora por primeira vez o siste-
ma de asistencia ao aparcamento 
Park Assist, e que conta cun equi-
pamento específico. Inclúe fun-
ción ‘cornering light’ nos faros an-
tinéboa, retrovisores eléctricos 
abatibles, repousabrazos central 
dianteiro e pinas de aliaxe de 16 
polgadas, entre outros. Entre as 
opcións figuran o navegador, as pi-
nas de 17 polgadas ou a tapicería 
de coiro. Este modelo ten un prezo 
de 16.450 euros.

BreVeS

Cambios na gama Ibiza 2012
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A marca Volkswagen 
traballa arreo para conver-
terse na mellor escolla do 
seu cliente potencial. Para 
iso, vén de incorporar va-
rias novidades nalgúns 
dos motores e equipamen-
tos dos seus modelos. Máis 
polo miúdo, a familia Pas-
sat, Passat Variant e Vo-
lkswagen CC van minguar 
a cilindrada dun dos seus 
propulsores de gasolina -o 
TSI 1.8 de 160 cv de poten-
cia- que pasa agora a con-

verterse nun 1.4 (seguindo 
a proposta do downsizing) 
tanto para o cambio ma-
nual coma para o automá-
tico DSG.

Emporiso, cómpre su-
bliñar que esta nova mo-
torización ten un abraiante 
consumo de 5,2 litros aos 
100 km en ciclo combina-
do, amais dunhas emisións 
de CO2 abondo contidas: 
149 gramos de CO2 por qui-
lómetro, segundo datos do 
fabricante.

Informan dende a facto-
ría que Citroën ten en Vigo 
que acaban de producir o 
vehículo 11 millóns do mo-
delo C-Élysée HDi de 92 cv 
en cor gris shark, un coche 
que comezaba a súa andai-
na en 1958. O dito automó-
bil -feito na súa totalidade 
no centro vigués- chegará 
renovado aos concesiona-
rios a finais deste mes de 
novembro. Falamos dun 
tres volumes de 4,43 m de 
longo e 1,75 de ancho, dis-
poñible con dúas opcións 
de motor gasolina inéditas 
até arestora, un VTi de 72 cv 
(pertencente á nova xera-
ción de motores de 3 cilin-
dros Pure Tech) e un VTi de 
115 cv. No caso do propul-
sor diésel, será un HDi de 92 
cv e 1.6 litros de cilindrada.

Dicir que, logo de 54 
anos de actividade, a factoría 
de Citroën en Vigo leva pro-
ducidos 30 modelos diferen-
tes, sendo o “2 cabalos” o mo-
delo que posúe o récord de 
permanencia na planta (25 
anos), seguido do C15. Cóm-
pre engadir que os vehículos 
con meirande produción até 
hoxe son o Xsara Picasso e a 
versión anterior do Berlingo 
con máis de 1.500.000 uni-
dades de cada un deles.

Como dato curioso 
achegan dende Citroën-
Vigo, que das súas portas 
saen cara o mercado 1.600 
vehículos ao día, dos seis 
modelos que alí se fabri-
can: o C-Élysée, o Grand C4 
Picasso, o C4 Picasso, Ber-
lingo e os Peugeot 301 e 
Partner.

O novo vehículo, dispo-
ñible no concesionario ofi-
cial Citroën en Santiago de 
Compostela, é una berlina 
de 4,42 mts de longo. É un 
produto global, destina-
do a venderse en países de 
todo o mundo. Ofrece tres 
motorizacións, dous de ga-
solina da nova xeración Vti 
con potencias de 72 e 115 
cabalos e un diésel Hdi de 
92 cv. Todas as versións 
ofrecen unhas emisións e 
consumos moi baixos, que 
o fan compatible coas axu-
das do Plan PIVE.

Co desenvolvemento 
do novo modelo, Citroën 
deseñou un produto 
100% da marca, ofrecen-
do comodidade, calidade 
de rodadura, habitabilida-
de, custos de utilización 
moi económicos, atrac-
tivo deseño, alto nivel 
de equipamentos e por 
suposto, un prezo moi 
atractivo. A oferta de lan-
zamento é moi agresiva; 
o modelo Seduction Vti 
72, pode comprarse den-
de 9.800 euros, plan PIVE 
incluído.

Volkswagen segue coa súa 
filosofía do “menos é máis”

O mundo do reloxo ne-
gro en primeiro lugar, os 
espectáculos lendarios ex-
clusivos e o Porsche 911; 
durante décadas, todos es-
tes produtos destacáron-
se por un deseño único de 
Ferdinand Alexander Pors-
che. En 1972 fundouse o 
“Porsche Design Studio” 
en Stuttgart, a oficina cen-
tral trasladouse a Zell am 

See, en Austria, en 1974. A 
partir deste mes, o Museo 
Porsche está celebrando o 
40 aniversario da compa-
ñía cunha exhibición espe-
cial: dende o 13 de novem-
bro ata o 17 de febreiro de 
2013, os visitantes poden 
gozar dos deseños dos pro-
dutos máis interesantes e 
extraordinarios realizados 
en Porsche Design.

40 anos de Porsche Design
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O vehículo 11 millóns do 
C-Élysée sae de Vigo 

jeep.es
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Noyamóvil xa dispón da primeira 
unidade do novo Citroën C Elysee
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O novo Kia Optima Hí-
brido está dispoñible, des-
de este mes de novembro, 
en toda a rede de conce-
sionarios Kia do noso mer-
cado.

Este modelo supón 
outro paso importante cara 
aos obxectivos de Kia para 
desenvolver e comerciali-
zar un medio de transporte 
cada vez máis respectuoso 
co medio natural. Non só é 
o primeiro híbrido da marca 
coreana senón que ademais, 
é o primeiro híbrido de ga-
solina no segmento D euro-
peo.

O Kia Optima Híbrido uti-
liza un sistema baseado nun 
propulsor de gasolina acom-
pañado dun pequeno mo-
tor eléctrico. Entre ambos 
motores colocouse un em-
brague especial que permi-
te que o de gasolina poida 
desconectarse da transmisi-
ón para que o vehículo poi-
da circular en modo de con-
dución totalmente eléctrica 
sen emisións dende os 0 aos 
100 km/h.

Este propulsor de 2.0 li-
tros proporciona ao Kia Op-
tima Híbrido unha potencia 
máxima combinada de 190 
cv conseguindo unha ace-

leración ata 100 km/h en 
9,4 segundos e unha veloci-
dade máxima de 192 km/h. 
Destaca pola súa economía 
de consumo de 5,4 l/100 km 

e unhas emisións de 125 g/
km.

O prezo do Optima 2.0 
Híbrido Emotion Automáti-
co é de 34.705 euros.

jeep.es

248,3x173,8 APVMOTOR JEEEPNE.indd   1 27/12/11   11:21

O Kia Optima Híbrido xa está 
nos concesionarios
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Chevrolet desvelará este 
mesmo mes a versión eléc-
trica enchufable do seu po-
pular coche pequeno Spark 
no Salón do Automóbil dos 
Angeles. O Spark EV é un dos 
13 modelos novos ou sustan-
cialmente modificados que o 
fabricante lanzará en 2013.

A marca tamén exhibi-
rá as novas funcións dunha 
versión avanzada de MyLink, 
que debutará na nova berli-
na de gran tamaño Impala 
2014.

«Chevrolet segue apro-
veitando o impulso que dan 
oito trimestres consecutivos 
de récord de vendas mun-
diais coa presentación de 
máis produtos novos, pres-

tacións e tecnoloxías que 
deseñamos para ofrecer aos 
consumidores niveis excep-
cionais de funcionalidade, 
comodidade e sentido prác-
tico», expresou Chris Perry, 
Vicepresidente de Marketing 
Global de Chevrolet.

«O Spark EV e o siste-
ma MyLink de nova xera-
ción demostran o com-
promiso de Chevrolet co 
desenvolvemento de tecno-
loxías avanzadas que os con-
sumidores adoptarán con 
entusiasmo e valorarán moi 
positivamente», sinala Perry. 
A versión eléctrica enchufa-
ble do Spark EV ofrecerá aos 
consumidores o mesmo que 
tanta popularidade brindou 

ao modelo de gasolina, á vez 
que incluirá a tecnoloxía e as 
prestacións da enerxía eléc-
trica pura.

Chevrolet tamén presen-
tará no Salón do Automóbil 
de Los Ángeles o novo Impa-
la, o Malibu Turbo, o compac-
to Sonic/Aveo RS, o crossover 
de tamaño estándar Traverse 
e o Camaro Hot Wheels® Edi-
tion.

Actualmente, MyLink 
ofrece aos consumidores co-

nectividade fácil de usar no 
vehículo. Co lanzamento do 
Impala 2014, MyLink engade 
novos niveis de personaliza-
ción e unha impecable inte-
gración con smartphones.

GM prevé ter, para 2017, 
máis de 500.000 vehículos 
nas estradas funcionando 
con algún tipo de sistema 
eléctrico: tecnoloxía eAssist, 
eléctricos 100%ou ben eléc-
tricos con autonomía esten-
dida (como o Volt).

Volkswagen, na súa ver-
tente de Vehículos Comer-
ciais, vén de anunciar novas 
versións BlueMotion Tech-
nology, ou o que é o mesmo, 
a suma da máis alta tecno-
loxía, das prestacións máis 
elevadas e os niveis de emi-
sión e consumo máis baixos. 
Esta nova achega atinxirá a 
todos os modelos da gama: 
Caddy, Crafter, T5Amarok e 
Transporter, amais de intro-
ducir dous novos acabados, 
o Pro e o Edition.

Así, o acabado Pro está 
encamiñado a un uso máis 
profesional do vehículo e 
conta con: Bluetooth,  Cli-
matic ou Climatronic, faros 
antinéboa con luz de xiro e 
Tempomat (ou control au-
tomático da velocidade). 

Pola súa banda, a liña 
Edition é máis ben conci-
bida para o lecer e o tem-

po libre da gama Caddy, 
as versións Trendline e 
Comfortline. Emporiso, o 
novo Caddy Edition (Tren-
dline) trae de serie: pintu-
ra metalizada, sensores de 
luz e de chuvia, Tempomat, 
faros antinéboa con luz de 
xiro, Bluetooth, Climatronic 
e volante multifunción. Na 
versión Comfortline, engá-
dese o navegador RNS 315.

En canto a motores, o 
Caddy BlueMotion Techno-
logy combínase co TDI de 
75, 102 e 140 cv ou co TSI de 
105 cv, axúdase do sistema 
Start&Stop, da recuperación 
da enerxía de freada, do 
Tempomat e das optimiza-
cións aerodinámicas, consu-
mindo tan só 4,9 l/100 km. O 
Transporter Kombi Pro Blue-
Motion Technology leva 

un 2.0 TDI de 114 cv, con 
Start&Stop, recuperación da 
enerxía de freada, pneumá-
ticos de baixa resistencia á 
rodadura e control da velo-
cidade cruceiro; ten un con-
sumo de 6,8 l/100 km e emi-
te 179 g de CO2/km.

O Crafter BlueMotion 
ten catro opcións de motor, 
de 109, 136 cv e os BiTDI de 
143 e 163 cv cun consumo 
de 7 l/100 km e unhas emi-
sións de 184 g de CO2/km. 
Posuirá tamén Start&Stop, 
recuperación da enerxía de 
freada, control de cruceiro... 

Por último, subliñar que 
o Amarok achegará cambio 
automático de 8 velocidades, 
Start&Stop, recuperación de 
enerxía de freada, control 
automático de velocidade, 
pneumáticos de baixa roda-
dura e todo cunhas emisións 
inferiores a 185 g/km.

Chevrolet presentará o Spark EV e 
o Impala no Salón de Los Ángeles

BlueMotion Technology para a 
gama comercial de Volkswagen

14 Sprint Motor >> Novas

A Academia Galega de 
Seguridade Pública vén de 
convocar un curso de con-
trol de vehículos con tacó-
grafos dixitais destinado ao 
corpo de policía local da co-
munidade galega, en cola-
boración coa Deputación de 
Ourense.

O obxectivo do curso é 
dotar aos policías locais de 

Galicia dun maior nivel de 
coñecementos, habilidades 
e destrezas no manexo dos 
tacógrafos dixitais, así coma 
achegar aos participantes 
unha formación especifica 
respecto ás características, 
funcionamento e correcto 
emprego dos aparellos ta-
cógrafos e a normativa que 
os xestiona relacionada cos 

tempos de condución e des-
canso.

O contido do curso con-
sistirá na lexislación, vehí-
culos obrigados a instalar 
e empregar o tacógrafo, os 
tipos de tacógrafo, as ca-
racterísticas xerais, as súas 
funcións, as placas descriti-
vas, as placas de montaxe, 
as obrigas de empresarios e 

condutores, e os incidentes, 
fallos e manipulacións entre 
outros.

Os destinatarios do cur-
so son os membros do cor-
po de policía local galega e o 
persoal do servizo das enti-
dades locais de Ourense per-
tencente aos corpos de poli-
cía local. A Academia oferta 
30 prazas para este curso.

Curso de control de vehículos con tacógrafos 
dixitais para os policías locais de Galicia
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Sen dúbida, con tres casas de 
poxas presentes nesta 29 Edición de 
Auto Retro Barcelona, a venda públi-
ca de vehículos de colección e com-
petición marcará un dos polos de 
atracción desta edición do salón do 
motor clásico e de colección que se 
desenvolverá do 5 ao 9 de decembro 
en Montjuïc. As firmas francesas Art-
Curial e Pierre Bergé & Associés esta-
rán no certame informando das súas 
próximas poxas e, ademais, Stanislas 
Machoïr será a encargada de rubri-
car a primeira poxa de automóbiles e 
motocicletas en España destas carac-
terísticas, con exposición pública das 
pezas durante todo os días de salón 
ocupando de maneira total a chama-
da zona do triángulo do Palacio 2, e 
con día de poxa marcado para o ven-
res, 7 de decembro.

A colección reservada aos coches 
é realmente espectacular, con máis 
de 60 unidades ás que o mellor pos-
tor poderá optar tras comprobar a 
súa calidade e estado de conserva-
ción en directo. Entre as pezas desta-
cadas, os interesados poderán puxar 

polo Toyota Célica Turbo 4WD ex-
Carlos Sainz co que realizou o Cam-
pionato do Mundo de Ralis de 1992; 
polo único Alfa Romeo Montreal de 
grupo IV fabricado que realizou, en-
tre outros, o Giro de Italia de 2004; un 
elegante BMW Dixie Front; un Pors-
che 356B Cabriolet, o primeiro coche 
deportivo producido pola marca ale-
má; un curioso monopraza de Fór-
mula France chamado GRAC MT12 
con motor Ford que participou en 
VINA Coupe de Vitesse Pau 1969; un 
Mitsubishi Proto ideado por Anto-
nio Zanini co que Jordi Pons gañou 
as GSeries BPA de carreiras sobre xeo 
de 2007.

O apartado dedicado ás dúas 
rodas non será menos espectacu-
lar. Haberá dous grupos diferencia-
dos: as motos clásicas, con unidades 
dende 1900 ata hai pouco máis de 
30 anos; e unha exposición de mo-
tos con base Harley-Davidson pero 
transformadas que son exemplares 
únicos. Un bo lote destas últimas, 
entre as que se atopa unha Campio-
na do Mundo en customización en 

EEUU chamada Panafina, ou a Ra-
mera, produto das mans do mago 
da transformación, Ferry Clot, non 
poderán verse en Auto Retro xa que 
estarán expostas na Asociación de 
Anticuarios de Reais Atarazanas de 
Barcelona, en Paseo de Graza, pero 
igualmente serán poxadas no salón 
o día 7.

Auto Retro Barcelona
As poxas capitalizan boa parte do interese deste evento

■ FErNANDO CUADrADO | TexTo           ■ MONDIAL PrESS | FoTos

Máis de 60 coches e ata 45 moto-
cicletas de colección de gran valor 
histórico serán obxecto dunha 

venda pública pioneira no país

alfamontreal

dedionBouton
Porsche356
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Novo Chevrolet 
Cruze 5 portas

Con toda a tecnoloxía desexable

Ten un deseño moi atractivo. É un pouco 
máis pequeno (5 centímetros) que o 
seu irmán “maior” de catro portas e está 
no noso mercado para competir sen 
complexos con outros vehículos do seu 
segmento que xa levan moitos anos entre 
nós. O novo Chevrolet Cruze 5 portas 
ten un prezo que atrae e unha relación 
prezo/equipamento sen ningún rival 
que lle faga sombra. Para completar a 
súa entrada esplendorosa no noso país, 
tamén ten un toque deportivo que o fai 
moi agradable, sobre todo, aos ollos dos 
máis novos. O director xeral de Chevrolet 
España, Manuel Lumbreras, explicaba, 
con motivo da súa presentación, a 
importancia estratéxica deste modelo 
que, coa súa nova versión diésel e 
axudado polo resto da gama e novidades, 
“debe servir a Chevrolet para situarse 
como a marca non europea máis vendida 
no vello continente”. E non lle faltaban 
razóns.

■ LUíS rIVErO DE AGUILAr | TexTo

■ MAríA FDEz. zANCA | FoTos
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Agora mesmo, por 12.650 
€ podémonos levar un Che-
vrolet Cruze 5 portas, con 
motor de gasolina 1.6 LS+ 
que desenvolve 124 cv, con 
aire acondicionado, freos ABS 
con EBD (reparto electrónico 
de freada), control de estabi-
lidade e control de tracción, 
ordenador de a bordo e radio 
CD MP3 con toma auxiliar. O 
dito, un prezo extraordinario 
cun equipamiento bastante 
completo.

O Cruze de 5 portas está 
dispoñible con cinco moto-
res, tres de gasolina e dous 
turbodiésel con transmisión 
manual de seis velocidades 
e tamén automática de seis 
velocidades. Os motores son 
de catro cilindros con dobre 
árbore de levas, 16 válvulas 
e inxección multipunto ou 
inxección directa por condu-
to común no caso dos diésel.

Respecto ao deseño pó-
dese dicir que o frontal do Cru-
ze conserva a imaxe de berlina 
orixinal, mentres que a zaga 
ten un deseño algo elevado 
e compacto con aspecto de-

portivo e un final de tipo cupé 
ao que sen dúbida lle iría ben 
unha carrozaría de tres portas 
que non está prevista. A cruz 
de Chevrolet domina o fron-
tal e xa nos anuncia que o que 
vén detrás é un produto mo-
derno, atractivo, asequible, fia-
ble e bastante seguro.

Pero se dinamicamen-
te é agresivo, fresco, alegre 
e deportivo, o aspecto eco-
nómico transmítenos unha 
excelente relación calidade/
prezo. É a vantaxe que te-
ñen estes vehículos globais 
que se venden en case todo 
o mundo. Dispón de toda 
a tecnoloxía de seguridade 
que se pode ofrecer hoxe en 
día para un coche do seu seg-
mento, como o Control Elec-
trónico de Estabilidade, o Sis-
tema de Control de Tracción, 
Antibloqueo de freos con 
distribución electrónica da 
freada, seis airbags e o siste-
ma Isofix para fijación de ca-
deiras de seguridade para os 
máis pequenos.

Por dentro nótase un ha-
bitáculo bastante amplo, no 
que cinco pasaxeiros van có-

modos. O maleteiro é bastan-
te grande, 413 litros de capa-
cidade que se poden ampliar 
a máis de 800 se tumbamos 
os asentos traseiros e cunha 
boca de carga bastante an-
cha. Os plásticos son de ca-
lidade razoable e o mesmo 
pódese dicir dos tapizados 
que cobren uns asentos bas-
tante cómodos, que suxeitan 
ben nos laterais e que non fa-
tigan ao condutor.

O motor responde rapi-
damente aos nosos reque-
rimentos, a suspensión res-
ponde perfectamente nas 
nosas “duras” estradas e o 
agarre é impresionante. No 
noso caso, o motor diésel é 
unha marabilla. Sobe ben de 
voltas e non é ruidoso. Un as-
pecto que hai que destacar é 
a freada: impecable, eficaz e 
rápida. Por iso, tranquilízanos 
bastante á hora de conducir, 
xa que sabemos que si hai 
que frear ante un imprevisto, 
a resposta será inmediata, o 
que nos dá moita seguridade 
e confianza.

Sorprende un salpicadei-
ro superagradable de boa 

calidade, cun deseño moi 
actual, con insercións en si-
mil aluminio, zonas en aca-
bado negro brillante e unha 
boa visión para o condu-
tor de todas as informacións 
que necesita para controlar a 
condución. O acceso ao habi-
táculo é bastante cómodo e a 
condución vólvese moi agra-
dable, preparado, como está, 
para facer quilómetros e qui-
lómetros cun consumo bas-
tante razoable.

Os ocos portaobxectos 
por outra banda son suficien-
tes, repartidos polas portas e 
o salpicadeiro, con ocos con 
tapa na parte superior, infe-
rior esquerda e unha guan-
teira bastante capaz. Con 
todo o burato que queda na 
consola central, malia ser o 
máis cómodo, é quizais algo 
pequeno.

18

Motores e consumos

Dimensión

En gasolina dispón de 3 
motores de 1.364 cc (1.4T) de 
140 cv, 1.598 cc (1.6) de 124 
cv e 1.796 cc (1.8 16V) de 141 
cv e dous diésel de 1.686 cc 
(1.7) e 1.998 cc (2.0 VCDI) de 

130 e 163 cabalos respectiva-
mente.

O motor 1.6 de gasoli-
na consume en cidade 9 li-
tros, mentres que en estrada 
baixa ata os 5,3 litros.

Na versión 1.7 diésel (uni-
dade probada) o consumo 
urbano é de 5,5 litros e en es-
trada 3,9 litros, o que nos dá 
unha media de 4,5 litros por 
cada 100 quilómetros.

4.514 metros de lon-
go, 2.067 metros de an-
cho, 1.477 metros de alto, 
1.074 metros de espazo 
para as pernas diantei-
ros, 5 prazas, 413 litros 
de capacidade do male-
tero (cos asentos trasei-
ros abatidos a capacida-
de chega aos 883 litros) e 
depósito de combustible 
de 60 litros.
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è	 Calidade/prezo
è	 Deseño actual
è	 Capacidade

A destacar

O novo CHEVROLET 
CRUZE, atópase xa á ven-
da no centro CHEVROLET, 
NOYAMOTOR, situado no 
Polígono do Tambre de 
Santiago de Compostela, 
cos seguintes prezos:

LS 1.6 16.525 Euros

LS 1.7 diésel 18.210 Euros

LT 1.6 17.240 Euros
LT 1.7 diésel (Unidade 
probada)

18.675 Euros

2.0 VCDI 18.675 Euros

LT+ 1.6 18.525 Euros

LT+ 2.0 VCDI 19.950 Euros

LTZ 1.4T 22.140 Euros

LTZ 1.8 16V AUTO 21.960 Euros

LTZ 2.0 VCDI 21.800 Euros

LTZ 2.0 VCDI AUTO 22.920 Euros
Co Plan Pive e a campaña de novembro, 
poderemos atopar unhas ofertas realmente 
interesantes, cunhas rebaixas sobre o prezo 
de tarifa que poden chegar aos 3.000 euros.

Acabados

Prezos

Preséntase en 4 acaba-
dos: LS+, LT, LT+ e LTZ. Co 
primeiro deles dispoñemos 
de mando a distancia, direc-
ción asistida, función start/
stop (con motor diésel), aire 
acondicionado, kit repara-
ción antipinchazos, radio CD 
integrado compatible con 
MP3 e 6 altofalantes, llantas 
de aceiro de 16”, airbag con-
dutor e acompañante, con-
trol de estabilidade, freos 
ABS con EBD, control de trac-
ción, airbags frontales e late-

rales, lúas tintadas con banda 
solar protectora, ordenador 
de abordo, cenicero diantei-
ro con mechero, posavasos 
dianteiros e traseiros, apo-
yabrazos central traseiro con 
oco portaobjetos, 3 anos de 
asistencia en estrada 24 h, ga-
rantía 3 anos ou 100.000 qui-
lómetros, asentos traseiros 
abatibles 60/40, barras late-
rales anti-intrusión, retroviso-
res cor carrocería con axuste 
eléctrico, plegables e térmi-
cos, spoiler traseiro en cor ca-

rrocería e axuste en altura da 
columna de dirección. 

No acabado LT engadi-
mos luces diurnas, inserción 
cromada en parrilla diantei-
ra, control de crucero, eleva-
lunas eléctricos dianteiros e 
traseiros, pomo cambio de 
marchas forrado en coiro, 
volante forrado en coiro, 
apoyabrazos central diantei-
ro con oco portaobjetos, fa-
ros antiniebla dianteiros e 
sensor de aparcamiento tra-
seiro. Co acabado LT+ temos 

a maiores climatizador au-
tomático, guantera con cha-
ve, radio MyLink e llantas de 
aleación de 16”. 

E xa no acabado superior 
LTZ, separadamente de todo 
o anterior, engadirémoslle 
llantas de aleación de 17”, in-
serción cromada en portelos 
laterales, navegador, servi-
zo de mantemento gratuito 
3 anos ou 100.000 quilóme-
tros, sensor de choiva, sensor 
de luces e teito solar eléctri-
co (en opción).

o salpicadeiro ofre-
ce unha boa visión 
para o condutor de 
todas as informa-
cións que necesita 

para controlar a 
condución

o maleteiro é bastante grande, 413 litros de capacidade
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A marca dos 
catro aros fai-
se eco da súa 
nova aposta, o 
novo Audi A3 
Sportback. Da-
mos todos os de-
talles dun coche 
que quere ser 
algo máis que fa-
chada e potencia, 
pois este modelo 
con carrozaría 
de cinco portas 
acolle de xeito 
cómodo a cinco 
ocupantes e á súa 
equipaxe, xa que 
conta cun male-
teiro de 380 litros 
de capacidade, 
coa posibilidade 
de aumentar até 
1.220 litros. Imos 
ao miolo deste 
Audi!

■ ANTóN PErEIrA | TexTo

■ SPrINT MOTOr | FoTos

Cunhas medidas de 4.310 

mm de longo, 1.780 mm de 

ancho e 1.425 mm de alto, 

este A3 Sportback chega ao 

mercado español con ca-

tro motores, dous TFSI con 

1.4 e 1.8 litros de cilindra-

da, e dous TDI con 1.6 e 2.0 

litros, todos con inxección 

directa, turbosobrealimen-

tación, xestión térmica e sis-

tema de prendido e parada, 

que fan minguar o consumo 

en case un 10% se o com-

paramos co seu predecesor. 

Cómpre subliñar que a mo-

torización máis aforradora e 

ecolóxica da gama e a 1.6 TDI 

de 105 cv, que consume uns 

3,8 litros de combustible aos 

100 km e ten unhas emisións 

de 99 gramos de CO2 por 

km, permitindo ao Audi A3 

Sportback 1.6 TDI con cam-

bio manual de 6 marchas 

acelerar até os 100 km/h en 

10,9 segundos con saída pa-

rada, sendo a súa velocidade 

máxima 194 km/h. Pola súa 

banda o 2.0 TDI -na súa ver-

sión de 150 cv- ten un consu-

mo medio homologado de 

4,2 l/100 km, unha velocida-

de máxima de 216 km/h e un 

tempo de 8,7 segundos para 

acelerar de 0 a 100 km/h. En-

gadir que como alternativa 

ao cambio manual de 6 ve-

locidades, de xeito opcional, 

esta versión pódese combi-

nar cunha caixa de cambios 

de dobre embrague S tronic 

de 7 marchas.
Na vertente gasolina, te-

remos o propulsor 1.4 TFSI 

de 122 cv con cambio ma-

nual de 6 velocidades que 

fai que o A3 Sportback pase 

en 9,5 segundos de 0 a 100 

km/h, cunha velocidade pun-

ta de 203 km/h e un consu-

mo medio de 5,3 litros aos 

100 km. No caso do 1.8 TFSI, 

rende 180 cv, e está asociado 

ao cambio S tronic de 7 mar-

chas sendo quen de pasar de 

0 a 100 km/h en 7,3 segun-

dos, cunha velocidade pun-

ta de 232 km/h e un consu-

mo medio de 5,6 litros aos 

Audi A3 Sportback
Un deportivo amplo
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100 km. Dicir que nun futu-

ro, Audi ampliará a gama A3 

Sportback con novas moto-

rizacións e transmisións, in-

cluíndo a tracción integral 

permanente quattro.
De falarmos de equipa-

mento, este novo Audi trae 

de serie (dende o acabado 

Attraction): climatizador ma-

nual, repousabrazos central 

dianteiro e lamias de aliaxe 

lixeira de 16”. Nas liñas Am-

bition e Ambiente, achéga-

se de serie: climatizador au-

tomático confort, MMI radio, 

conexión Bluetooth, volante 

de coiro multifunción, sen-

sor de luz e chuvia con acen-

dido automático das luces e 

o sistema de información ao 

condutor con display en cor, 

que amais da función de re-

comendación de pausa, insire 

o programa de eficiencia con 

indicador de cambio de mar-

cha.
Neste A3 Sportback ta-

mén hai espazo para os siste-

mas de infotainment como o 

dispositivo de manexo MMI 

con monitor de alta resolu-

ción, o pulsador xiratorio MMI 

touch con roda táctil e unha 

boa oferta de equipos multi-

media, o control activo de ve-

locidade de cruceiro por radar 

(Audi adaptive cruise control), 

o Audi side assist e o Audi ac-

tive lane assist, distintos siste-

mas de axuda ao aparcamen-

to, o sistema de seguridade 

Audi pre sense basic con fun-

ción adicional pre sense front 

ou o asistente de recomenda-

ción de repouso no caso de 

esgotamento.
Os prezos do novo Audi 

A3 Sportback van dende os 

25.430 euros do 1.4 TFSI de 

122 cv con acabado Attrac-

tion e cambio manual de 6 ve-

locidades até os 32.660 euros 

do 2.0 TDI 150 cv con cambio 

S tronic e acabados Ambiente 

ou Ambition. Informar de que 

xa se poden realizar pedidos 

do A3 Sportback e as primei-

ras unidades entregaranse a 

comezos de 2013.
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As 5 razóns polas que 
o PIVE non triunfa

É certo que aumentou a 
afluencia de público ós con-
cesionarios e que algunhas 
marcas fixeron verdadeiros 
esforzos para aproveita-la 
inercia do anuncio do plan, 
pero aínda así non está 
funcionando. 

■ ANTóN PErEIrA | TexTo

Por que? “Para empezar 
–apunta o analista Igna-
cio G. Rojí- nace malogrado 
en orxge, xa que non abor-
da o problema real do sec-
tor. Tal e como comentei en 
anteriores ocasións, non se 
trata dun problema de es-
tímulo, senón de falta de 
crédito”. Este feito tan ob-
vio cobra maior importan-
cia se temos en conta que 
a maioría das campañas 
actuais están condiciona-

das ó financiamento to-
tal ou parcial do vehículo 
coas financieiras dos distin-
tos fabricantes, unha for-
ma de que esas marcas e 
ós seus concesionarios re-
cuperen no prezo final par-
te do aportado. Esta políti-
ca, ademais de supeditar 
a compra á aprobación do 
crédito, deixa fóra destas 
ofertas a potenciais clien-
tes con capacidade de 
pago ó contado, ben por 
dispoñer de aforros sufi-
cientes, ben porque encon-
tren financiamento pola 
súa conta.

O segundo punto con-
flictivo é o requisito de ex-
tender a antigüidade mí-
nima a 12 anos en vez dos 
10 habituais dos plans ante-
riores (ou os 8 desexables), 
o que descarta outro bo 

feixe de potenciais compra-
dores. “Tendo en conta que o 
parque automobilístico na-
cional ten 22 millóns de vehí-
culos, -conclúe G. Rojí- esta 
medida deixa fóra a nada 
menos que 2,5 millóns de tu-
rismos. Certo é que, ó abrigo 
do plan, a prioridade é elimi-
nar vehículos pouco eficien-
tes, e que o límite de ope-
racións se sitúa en 75.000 
unidades, pero ampliar ó es-
pectro a un maior número 
de compradores potenciais 
nunca é mala idea”.

O terceiro punto con-
flictivo é o etiquetado dos 
modelos que poden aco-
llerse ó plan. Segundo este 
experto, “a fórmula empre-
gada polo IDAE para o eti-
quetado dos vehículos deixa 
fóra modelos tan sorpren-
dentes e eficientes como a 
totalidade da gama Smart, 
case toda a gama do Fiat 500 
e incluso a maioría da gama 
dun supervendas como o 
Nissan Qashqai. Neste pun-
to, sería convinte substituir 
a fórmula que se emprega 
para o etiquetado por unha 
máis pragmática ou recorrer 
ó mesmo baremo utilizado 
para o cálculo do imposto de 
matriculación (emisións de 
CO2)”. Tamén resulta para-
doxal que o corte do prezo 
máximo deixe fóra a mode-
los con mecánicas híbridas 
tan populares como o Peu-
geot 3008 Hybrid ou o novo 
Toyota Prius+.

Outro aspecto espiño-
so é o importe final real 
da axuda. Ó tratarse dunha 
axuda gubernamental, os 
1.000 euros aportados polo 
Goberno están suxeitos a 

tributación no IRPF do exer-
cicio seguinte, “co que -fina-
liza este experto-, no mellor 
dos casos, o desconto real se-
ría de tan só 750 euros.”

Para terminar, se a todo 
o anterior sumámoslle 
unha contorna socioeco-
nómica hostil, cunha taxa 
de paro superior o 25%, 
teremos como resultado un 
estímulo moi reducido para 
a compra. “Precisamente 
unha proba dese pouco es-
tímulo –engade G. Rojí- son 
os datos da Enquisa de Or-
zamentos Familiares realiza-
da polo INE, que indican que 
nos últimos cinco anos as fa-
milias españolas reduciron 
un 51,9% o presuposto desti-
nado á adquisición de auto-
móbiles”.

As 5 razóns polas que 
o PIVE non triunfa

Análise do experto en automoción Ignacio G. Rojí

A pesar das declaracións autoindulxentes realizadas por algunhas voces autorizadas 
do sector do automóbil acerca do poder reanimador do Plan PIVE, posto en marcha o 

pasado 1 de outubro, o certo é que as vendas non acaban de despegar. 

Ignacio cre que o Plan PIVE pódese mellorar moito

A antigüidade do 
vehículo esixida 

é excesiva2
Hai modelos básicos 

que non poden 
acollerse ó plan3

O importe real da 
axuda é máis baixo 

do anunciado4
O contexto xeral 
do mercado non 
incita á compra5

Non aborda o 
problema real 

do sector1
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Calendario  
de  probas DECEMBRO  2012

 

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

1 de decembro Cto.  Cantabria de Rallysprint-Ribamontán al Mar “Mil Cruces” Rali Ribamontán al Mar, bahía de Santander Cantabria España

1-2 de decembro Cto. Galego de Ralis de Asfalto- Rali Botafumeiro Rali Asfalto Santiago de Compostela A Coruña España

2 de decembro Slalom de Zuera Slalom Circuíto Internacional de Zuera Zaragoza España

6-9 de decembro Cto. Galego de Rali 2ª Categoría R. Show Santiago Rali 2ª Categoría Santiago de Compostela A Coruña España

8 de decembro Slalom de Fene Slalom Fene A Coruña España

9 de decembro Campionato Galego de Resistencia/Enduro do Porriño Resistencia/Enduro O Porriño Pontevedra España

15 de decembro Trofeo RACE de Nadal Turismos Velocidade Circuíto do Jarama Madrid España

16 de decembro Rali Show Zuera (Non puntuable) Rali Show Circuíto Internacional de Zuera Zaragoza España

29 de decembro GSeries BPA de Andorra Circuíto neve Grandvalira Circuit de Andorra Andorra

Dacia renova tres modelos 
ao mesmo tempo, os tres pre-
sentan un deseño con maior 
personalidade. Incorporan as 
luces de día e novas cores. Por 
riba, tanto Logan, que medra 
6 cm, como Sandero, que o 
fai en 4, ou Sandero Stepway, 
que aumenta a súa lonxitude 
en 2cm, melloran as súas di-
mensións. O interior tamén 
recibiu numerosas modifica-
cións, ofrecendo un deseño 
máis moderno do salpicadeiro 
e a consola, así como a incor-
poración dunha instrumenta-
ción máis completa. Ademais, 
realizouse un traballo en pro-
fundidade sobre a insonori-
zación acústica do habitáculo 
e sobre a calidade sonora dos 
aparellos de audio.

En canto ás motorizacións, 
incorpórase ás tres gamas a úl-
tima xeración de motores dCi, 
que incorpora un sistema de 
inxección e de turbo máis efi-
caz, diminuíndo o consumo e 
as emisións, á vez que aumen-
ta o par. Así mesmo, as gamas 

Sandero e Sandero Stepway 
acollen ao novo motor TCe 3 
cilindros turbo gasolina de 90 
cv, que aumenta un 30% a au-
tonomía fronte ao seu predece-
sor. Tanto Sandero como Logan 
tamén presentan unha oferta 
de motor 1.2 75 cv con GLP.

No que concerne á segu-
ridade, as tres gamas reciben, 
de serie, o control de traxec-
toria ESP con sistema anti-
patinado ASR e os airbags 
laterais. Sandero incorpora 
novos equipamentos de se-
guridade, segundo versións, 
como o regulador/limitador 
de velocidade ou o radar de 
proximidade traseiro.

A gama Sandero mantén 
o seu prezo de entrada en 
7.200 euros, que se pode si-
tuar por baixo de 5.000 euros 
se se accede ás condicións 
do plan Pive e Logan, que 
presenta unha única versión, 
equipada con aire acondicio-
nado de serie, está dispoñi-
ble desde 8.950 euros (7.700 
con plan Pive).

Nissan acaba de pre-
sentar o primeiro sistema 
de dirección que permite 
o control do ángulo das 
rodas de maneira inde-
pendente aos movimen-
tos do volante. Esta direc-
ción de nova xeración foi 
desenvolvida por Nissan.

Os sistemas de direc-
ción convencional dirixen 
o movemento das rodas 
de acordo coas ordes da-
das polo volante median-
te unha conexión mecá-
nica entre ambos. A nova 
xeración da tecnoloxía de 
dirección de Nissan anali-
za as intencións do condu-
tor a través dos movimen-
tos do volante e decide o 
ángulo de xiro apropiado 
das rodas do vehículo me-
diante sinais electrónicas. 
Con iso, consíguese trans-
mitir as intencións do con-
dutor ás rodas de maneira 

máis rápida que co siste-
ma mecánico tradicional, 
e aumenta a calidade de 
condución ao establecer 
unha comunicación máis 
rápida e directa entre o 
condutor e o que se trans-
mite dende a superficie 
da estrada.

O sistema controla e 
aílla o vehículo eliminan-
do as distorsións xeradas 
pola estrada e traspasa 
ao condutor únicamen-
te as sensacións necesa-
rias para a condución. Por 
exemplo, en estradas cun-
ha superficie rugosa ou 
con pequenas fochancas 
o condutor xa non terá 
a necesidade de suxei-
tar con forza o volante ou 
realizar pequenas correc-
cións da traxectoria, polo 
que lle será moito máis 
doado manter a dirección 
desexada.

Novos Dacia: máis e 
mellor ao mesmo prezo

Primeira tecnoloxía de control 
independente da dirección
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O faro de Cabo Touriñán atópase na localidade 
de Muxía en plena Costa da Morte e foi construído 
no ano 1898. Está formado por unha torre cilíndrica 
branca duns 14 metros de altura e a súa luz é bran-
ca. Ten un alcance de 24 millas. En Touriñán hai dous 
faros, o antigo de 1898 e o novo de 1981. O antigo é 
unha casiña cadrada pintada de branco de cuxo tella-
do sobresae a torre. En 1981 comezou a funcionar o 
novo faro, un cilindro de formigón de tres metros de 
diámetro e once de altura. O cabo Touriñán é o pun-
to máis occidental de Galicia, e da España peninsu-
lar, a súa altitude máxima son 93 metros sobre o ni-
vel do mar.

O faro de Fisterra é un faro situado no cabo Fis-
terra construído en 1853. A torre é de cantería e base 
octogonal, de 17 metros de alto cunha cornixa sobre 
a que se apoia a balconada. A bóveda ten unha lan-
terna poligonal. A súa luz, situada a 143 metros sobre 
o nivel do mar, acada máis das 23 millas náuticas. A 
constante néboa do inverno provocou que se lle en-
gadise unha sirena en 1888, a Vaca de Fisterra, para 
avisar aos navegantes do perigo existente. O feito de 
que esta punta fose o Finis Terrae para os antigos fixo 
que nacesen sobre ela unha serie de lendas. Malia a 
existencia do faro, a zona foi escenario de naufraxios, 
como en 1870, cando afundiu o Monitor Captain, le-
vando 482 persoas da súa tripulación no suceso máis 
lutuoso desta costa. O Cabo Fisterra é un promonto-
rio de granito dunha altura de 600 m situado no con-
cello de Fisterra, na provincia da Coruña, constituído 
por unha península que penetra no mar 3 km.

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte IV: De Touriñán a Fisterra

Dende estas páxinas de Sprint Motor 
continuamos coa nosa particular caza de 
faros, recollemos o fío onde o deixamos 

no pasado número e seguimos a ruta po-
los faros da Costa da Morte, desta volta 

é a quenda do de Touriñán e Fisterra.
 Na Peaxe aberta que nos ocupa neste 
mes de novembro volvemos subliñar 

un par de aspectos que xa forman parte 
deste espazo, un deles é o feito de fuxir 

das grandes estradas ateigadas de tráfico 
e outro deles é a escolla de meternos de 
cheo na beleza que se agocha nos cami-
ños pequenos que conducen a grandes 

lugares como é o caso dos faros que 
visitaremos neste número... Touriñán e 

Fisterra, alá imos!

24 Sprint Motor >> Peaxe aberta

o Faro de touriñán, visto por Headzsquare
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■ SONIA PENA | TexTo

■ VArIOS | FoTos

Tomando como punto 
de partida Santiago de Com-
postela, a nosa viaxe terá un 
total de 203 quilómetros 
(ida e volta) e un custo de 
combustible de arredor de 
37 euros para un vehículo 
diésel e de 38 euros para un 
gasolina.

Primeira parada: 
Nemiña, muxía (Punto 
B no Googlemaps). 
distancia compostela-
Nemiña: 81 km. 
tempo  aprox: 1 hora e 33 min.

A nosa primeira parada 
é Nemiña, parroquia que se 
localiza no oeste do conce-
llo de Muxía. Aproveitamos 
para ver a súa pequena igre-
xa parroquial -a máis peque-
na das igrexas románicas da 
comarca (13x6 m)- que aínda 
conserva algún elemento da 
súa estrutura orixinal romá-
nica. E logo temos a opción 
de ir até a fermosa e solitaria 
praia de Nemiña, un areal de 
máis de 2 km de lonxitude.

Segunda parada: 
touriñán, muxía (Punto c)
distancia Nemiña-
touriñán: 4,6 km. 
tempo aprox: 5 minutos.

Chegamos a Touriñán, 
lugar dende o que accede-
remos até o faro. Xunto co 
cabo A Nave, moi preto de 
Fisterra, o cabo Touriñán é 
a punta máis occidental de 
Galiza. Veremos unha lingua 
de terra de 2 km de longo 

por 250 metros na súa par-
te máis estreita, conformado 
a partir de penedos e rocha 
granítica, sen case lugar para 
a vexetación. Albiscaremos a 
curiosa feitura das rochas, la-
bradas pola erosión, que dan 
fe da bravura do mar nesta 
zona, unha das máis perigo-
sas para a navegación, pero 
tamén das máis fermosas en 
canto á paisaxe. Cando es-
teamos no faro de Touriñán, 
situado no extremo, teremos 
ocasión de admirar a ensea-
da de Cuño e gozar das me-
llores vistas, especialmente 
fermosas á tardiña.   

terceira parada: 
estorde, cee (Punto d)
distancia touriñán-
estorde: 18 km. 
tempo aprox: 22 min.

Estorde é un lugar da pa-
rroquia de Toba pertencen-
te ao concello de Cee, na 
comarca de Fisterra. A par-
tir deste punto da nosa ruta 
bordearemos primeiro o 
treito apracible da costa da 
península de Fisterra -cun-
ha sucesión de miradoiros 
na estrada- ao longo do cal 
se asentarán unha serie de 
recollidas e coidadas praias 
como a de Estorde, que ten 
bandeira azul. 

cuarta parada: 
Sardiñeiro, Fisterra (Punto e)
distancia 
estorde-Sardiñeiro: 3 km. 
tempo aprox: 6 minutos.

Sardiñeiro atópase no 
sur do concello de Fisterra 

e ten tamén -coma no caso 
de Estorde- unha praia no 
contorno urbano cun pa-
seo marítimo construído en 
madeira polo que pasear, 
e cun pequeno e coidado 
parque. 

Quinta parada: 
langosteira, Fisterra (Punto F)
distancia Sardiñeiro-
langosteira: 6 km. 
tempo aprox: 9 minutos.

É de obrigada parada a 
praia da Langosteira, cun 
inmenso areal situado xus-
to antes da entrada ao nú-
cleo de Fisterra. Engadir 
que, neste punto, á altura 
da metade da praia tómase 
o desvío á dereita que per-
mite acadar a outra cara da 
península, onde é impres-
cindible achegarse até o 
que constitúe un dos espa-
zos naturais máis fermosos 
e abraiantes do litoral gale-

go, a senlleira praia do Ros-
tro, salvaxe areal de 2 km 
de lonxitude que aínda se 
conserva virxe grazas a non 
poder acceder a ela en co-
che. Para chegar, 1 km des-
pois de tomar o desvío, de-
beremos seguir de novo á 
esquerda e logo continuar 
un pouco máis de 3 km por 
treitos de pista asfaltada e 
sen asfaltar.  

Sexta parada: 
Fisterra (Punto G)
distancia langosteira-
Fisterra: 850 m. 
tempo aprox: 2 minutos.

De regreso ao desvío to-
mado na praia da Langos-
teira, o percorrido segue 
retomando a estrada C-552 
até chegar á localidade de 
Fisterra. Aquí é obrigado 
percorrer a pé a parte an-
tiga da vila, con estreitas 
ruelas en costa e casas con 

25Peaxe aberta << Sprint Motor

o camiño a 
seguir para 
esta peaxe, 
visto co 
googlemaps

o mar da costa da morte visto dende o monte Facho, da man de iBito.jpg
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balcóns, que conservan o 
encanto da súa estrutura 
tradicional, construídas en 
torno ao centro neurálxi-
co constituído polo porto. 
O punto de maior interese 
de Fisterra é sen dúbida a 
igrexa de Santa María das 
Areas, situada nun extremo 
do núcleo urbano, no inicio 
da estrada que conduce ao 
faro. Antes de chegar a esta 
igrexa, pásase polo desvío 
á dereita que conduce até 
a praia de Mar de Fóra, ta-

mén na cara occidental da 
península, menos extensa 
cá do Rostro, aínda que co 
mesmo encanto que esta 
pero igualmente perigosa. 

Sétima parada: 
cabo Fisterra (Punto H)
distancia Fisterra-cabo 
Fisterra: 2,6 km. 
tempo aprox: 5 minutos.

Continuando pola es-
trada do faro, que bor-
dea o literal e daranos un-

has fermosas vistas da Ría 
de Corcubión, pódese subir 
até o cumio do Monte Fa-
cho, lugar privilexiado para 
captar as mellores panorá-
micas da zona, elevado 242 
metros sobre o nivel do mar. 
Volvendo á suba do Mon-
te Facho, dende o miradoiro 
natural da curva de Punta 
Cabanas, pódese ver o mo-
derno cemiterio de Fisterra, 
que proxectou César Portela 
e que lle valeu o Premio Na-
cional de Arquitectura, que 

ocupa unha posición espec-
tacular na ladeira oriental do 
monte, dirixindo ao mar os 
xeométricos cubos de for-
migón nos que se aloxan os 
nichos. Ao extremo da estra-
da, vemos o faro, situado na 
punta máis extrema do Cabo 
Fisterra, sinalado dende an-
tigo como o último lugar da 
Terra. Cara ao sur, pódese 
ver toda a costa de Carno-
ta, a península do Barbanza 
e nos días máis claros parte 
das Rías Baixas.

“Descubrindo
os nosos faros”
Parte IV: De Touriñán a Fisterra

a salvaxe praia do rostro, en Fisterra, por amaianos

Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez ulla
Santiago de compostela

tfno.: 981 561 740
981 562 001

fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA
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Pero os que “cantan” 
no asento da dereita te-
ñen que ter sempre o seu 
recoñecemento, nós té-
molo craro. 

Por iso parte do espa-
zo racing desta publica-
ción é para un galego de 
aínda que teña unha curta 

traxectoria xa ten méritos 
amplamente contrastados. 
Salou, epicentro do Rali 
de España-Catalunya, viu 
como o valor da canteira 
asturiana “Cohete” Suárez 
levábase o subcampiona-
to da World Rally Academy, 
dentro do mundial de ralis, 

e como un galego de Sal-
vaterra do Miño facíase co 
título de copilotos. Sprint 
Motor tivo ocasión de falar 
co protagonista, Cándido 
Carrera, poucos días des-
pois de obter semellante 
galardón.

Sprint Motor: Que su-
pón este título?

Cándido Carrera: O 
premio a once anos de 
duro traballo, tanto meu, 
como da xente que me 
axuda e axudou.

SM. A quen llo ofrece-
mos?

CC. A toda a xente que 
me apoiou ao longo da 

miña carreira deportiva e 
que fixo posible este mo-
mento, así como aos pa-
trocinadores, a miña fa-
milia, a familia de José 
Antonio e, por suposto, a 
miña moza.

SM. Definamos a José 
Antonio “Cohete” Suárez 
como piloto.

CC. É un piloto con 
moita determinación, 
dunha enorme capacida-
de de improvisación e que 
mantén sempre un ritmo 
alto e moi regular. Dá o 
máximo en cada rali.

➝ SEGUE NAS PÁXINAS 28 E 32.

www.trameve.es
central@trameve.es

Fax: 981 557 156
central@trameve.es

Fax: 981 557 156
central@trameve.es
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Sempre se considerou que o copiloto 
levaba menos parabéns que os pilotos, 

máis culpas se había un erro e altas 
posibilidades de lesións se acontecía un 

accidente. 

Suárez, subcampión, cándido, campión, da World rally academy 2012

Cándido Carrera
Campión do mundo de copìlotos na WRC Academy

“A evolución que tivemos ao longo do ano foi determinante”

■ rEPOrTAXE DE MIGUEL CUMbrAOD | TexTo ■ SPrINT MOTOr| FoTos
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Hoxe vinculado a acti-
vidades varias e con apari-
cións esporádicas no mundo 
dos ralis, sobre todo en clá-
sicos ou funcións de “coche 

0”, o coruñés Luís Rodríguez 
Moya é o único copiloto na-
cional que tamén acadou 
logros mundiais. O fixo con 
Carlos Sáinz nos anos 90 e 

92, cando ámbolos dous lo-
graron dous títulos absolu-
tos no mundial de ralis, as 
dúas veces aos mandos dun 
Toyota.

28 Sprint Motor >> Copilotos
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Nado hai 32 anos 
en Salvaterra de 
Miño –sur da pro-
vincia de Ponteve-
dra, zona moi de 
carreiras – Cándi-
do Carrera Este-
ve é de profesión 
copiloto. Dunha 
afección fixo un 
traballo este afec-
cionado que se 
iniciou no, de mo-
mento, desapa-
recido Rali do La-
cón, no asento da 
dereita do Panda 
de Luís Lemos, na 
temporada 2001. 
Dende ese mo-
mento ata actuali-
dade uns vinteún 
pilotos e case os 
mesmos coches 
de carreiras tive-
ron neste galego 
o encargado das 
sempre complexas 
tarefas do nave-
gante. Entre eses 
pilotos nomes 
moi coñecidos do 
a u t o m o b i l i s m o 
galego como Ós-
car Garre, Alberto 
Meira, Álvaro Mu-
ñiz, Diego Caba-
nela, Pablo Pazó, 
Luís Vilariño, amén 
doutros foráneos 
como o actual, 
“Cohete” Suárez 
ou o todocoraxe 
Albert Llovera.

Traxectoria 
curta pero 
vitoriosa

Moya o referente
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a choiva que deixou moita 
lama foi un condicionante 
na primeira etapa, onde o 
mellor resultou ser o piloto 
de Ford mats otsberg. 

Pero unha saída de 
estrada e o forte ata-
que de Loeb colocaron 
o campión do mundo na 
cabeza do rali ó inicio 
do segundo día de com-
petición. Desa posición 
o francés de Citroën, no 
seu último Rali RACC, 
non se baixou para asi-
nar unha nova vitoria. 
Foi flanqueado no podio 
final por Latvala e Hir-
vonen. A cita española 
para o mundial de ralis 
deu outros froitos, como 
o título de grupo N para 
o mexicano Benito Gue-
rra, copilotado polo ma-
drileño Borja Rozada, ou 
o citado subcampionato 
na WRC Academy para o 

asturiano Suárez. Outro 
vencedor na cita catala-
na foi Craig Breen, pri-
meiro en S2000. Como 
sempre miles de afeccio-

nados seguiron a proba 
que pechaba o mundial, 
que desta volta buscou 
un maior achegamento 
á sociedade, recurrindo 

a catedral de Barcelona 
como escenario da ceri-
monia de saída ou dispo-
ñendo dun treito urbano 
nas rúas de Salou.
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Rali de España: 
Loeb, claro que si!
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30 Sprint Motor >> Competición

Nesta primeira edición do 
campionato do mundo Fia 
de resistencia (Wec), cam-
pionato que consta de oito 
carreiras, celebradas en oito 
países e en tres continentes, 
audi apuntouse dous tantos 
e fíxose tamén con cinco das 
oito carreiras. o intre álxido 
de audi foi o éxito recollido 
nas 24 Horas de le mans, 
que amais serviu para 
probar -por primeira vez- 
que un coche híbrido tamén 
pode ser gañador. 

Cómpre informar que xa 
dende a carreira de Silvers-
tone (Gran Bretaña), o 25 
de agosto de 2012, Audi era 
campioa do mundo de Re-
sistencia para que logo, na 
última carreira da tempada 
(levada a cabo en Xangai), 
os pilotos oficiais da marca 
Marcel Fässler, André Lot-
terer y Benoît Tréluyer se 
proclamaran vencedores 
tamén no campionato de 
Pilotos. Engadir que esta úl-
tima competición chinesa 
-no circuíto de Xangai- es-
tivo ben disputada polos 
dous equipos Audi, que ao 
final non puideron conse-

guila, sendo o segundo pos-
to para o equipo formado 
por Tom Kristensen e Allan 
McNish, que remataron por 
diante do trío Fässler-Lotte-
rer-Treluyer. 

Os campións do mundo 
de Resistencia teñen xa no 
seu haber un total de tres 

vitorias (se incluímos a de 
Le Mans) e un total de 13,5 
puntos de vantaxe sobre 
Kristensen-McNish, gaña-
dores da carreira que abría 
a tempada o 17 de marzo 
de 2012, as 12 Horas de Se-
bring en Florida (EE.UU.). 

É xusto mencionar os tí-
tulos acadados por Audi 
no WEC, que serviron para 
completar unha tempada 
perfecta para a marca en 
canto a Resistencia, xa que o 
Audi R8 LMS GT3 gañou as 
12 Horas de Bathurst (Aus-
tralia) e as tres probas clá-
sicas de Resistencia de Tu-
rismos: as 24 Horas de Spa 
(Bélxica), Nurburgring (Ale-
maña) e Zolder (Bélxica).

A marca alemá faise con dous títulos da proba de Resistencia. Marcel Fässler, André Lotterer 
e Benoît Tréluyer son os responsables do triunfo a nivel mundial de Audi. Asemade, dende 
Sprint Motor queremos dar conta deste e outros éxitos da casa dos catro aros, pois tamén 

acadaron un pódium os dous Audi R-18 e-tron quattro na proba de Xangai.

Audi proclámase vencedora por partida dupla 
do Campionato do Mundo de Resistencia

Clasificación do Campionato Mundial de Resistencia de Xangai:
1º posto: Wurz/Lapierre (Toyota) 191 v.

2º posto: Kristensen/McNish (Audi R18 e-tronquattro) + 58.570s 
3º posto: Fässler/Lotterer/Tréluyer (Audi R18 e-tronquattro) + 1m 42.814s 

4º posto: Belicchi/Cheng/Primat (Lola-Toyota) – 6 v.
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Falamos dende estas 
páxinas de Sprint motor 
da “fazaña” acadada por 
laia Sanz, mellor piloto fe-
minina de enduro no Gran 
Premio de Francia logo de 
loitar contra a francesa lu-
divine Puy. trece son xa os 
títulos a nivel mundial que 
posúe a piloto catalá: doce 
de trial e un de enduro, un 
currículo equiparable ao de 
Ángel Nieto... deseguida 
damos conta de todo.

■ XAbIEr VILArIÑO | TexTo

■ SPrINT MOTOr | FoTos

A pluricampioa de KH-7 
Laia Sanz vén de apuntarse 
un novo éxito á súa xa lon-
ga listaxe de éxitos. Máis 
en detalle, a deportista de 
Corbera de Llobregat pro-
clamouse por primeira vez 
mellor piloto feminina de 
enduro, a nivel mundial, 
logo da segunda carreira 
do Gran Premio de Francia, 
que se celebrou os días pa-
sados en Brignoles. Este re-
sultado permitiulle rematar 
a tempada con 151 puntos, 
que son seis máis cós da 
súa principal contrincante, 

a defensora do título Ludi-
vine Puy. A piloto catalá re-
petiu dous días consecuti-
vos en segunda posición a 
un minuto e 14 segundos 
de Ludivine. A piloto france-
sa salientou na proba pola 
intensidade da súa partici-
pación, un ritmo que Laia 
decidiu non seguir para 
centrarse na finalidade pri-
meira e básica da súa pre-
senza en Brignoles: facerse 
co título no canto de facer-
se coa vitoria da proba. Con 
todo, si que houbo diferen-
zas entre as dúas xornadas 
devanditas: a segunda foi 
algo mellor cá primeira, tal 
e como a piloto catalá fixo 
saber, aínda que non todo 
o que a ela lle tería gusta-
do. En contra tiña o feito 
de que Ludivine Puy corre-
se no seu propio país, cousa 
que lle axuda a sacar o me-
llor de si mesma. Laia re-
coñeceu non ter estado ao 
cen por cen, non de abondo 
cómoda en toda a fin de se-
mana na que se desenvol-
veu a competición. En par-
te tamén polo período de 
inactividade polo que vén 
de pasar, logo dunha man-

cadura que a mantivo lonxe 
das competicións máis im-
portantes. Neste senso, e 
dado que tiña tanto na súa 
contra, decidiu non seguir 
o intenso ritmo imposto 
pola piloto francesa e cen-
trarse en non arriscar e su-
mar os puntos precisos para 
obter o campionato: o nú-
mero trece dos seus títu-
los mundiais (12 de trial e 
1 de enduro), un currículo 
envexábel que a equipara 
ao mesmísimo Ángel Nieto. 
Máis aínda: o éxito de Laia 
en Francia sitúaa como a 
primeira deportista, abran-
guendo tanto á categoría 
feminina como á masculi-
na, que acada o triplete do 
off-road: gañar o Dacar, o 
mundial de trial e o devan-
dito mundial de enduro. 
Volvendo á proba de Brig-
noles, sinalar tamén que foi 
máis accidentada para a pi-
loto de Corbera do que se-
ría desexábel, xa que malia 
a súa vontade de ir sobre se-
guro, chegou a caer varias 
veces durante a proba de 
cross test e máis no enduro 
test da primeira volta, aín-
da que, iso si, sen grandes 

consecuencias. Asemade, a 
súa moto chegou a recibir 
danos dunha pedra ao voo 
que lle perforou o radiador, 
cousa que lle obrigou a ir 
aínda con máis tento, até 
que foi posíbel arranxalo en 
asistencia. Segundo sinalou 
Laia, a súa satisfacción logo 
da experiencia francesa foi 
ben grande, e máis tendo 
en conta “todo o que tiven 
que pasar coa mancadura 
que me fixen en Italia; foron 
tres meses moi difíciles nos 
que xurdiron algunhas dúbi-
das, pero por sorte todo re-
matou ben, levei o mundial 
de trial e agora o de enduro 
(...). A principios de ano non 
pensaba que puidera ga-
ñar este título, porque é moi 
complexo compaxinar tres 
modalidades tan diferentes 
e, ademais, Ludivine Puy está 
moi forte, isto aínda lle dá 
máis valor ao triunfo”.

Laia Sanz, campiona do 
mundo de enduro

A piloto catalá xa ten trece títulos mundiais

Laia Sanz Pla-Gi-
ribert, máis coñecida 
como Laia Sanz, (Corbera 
de Llobregat, Barcelona, 
11 de decembro de 1985) 
é piloto de trial española. 
Aos 14 anos e contra todo 
prognóstico, proclamá-
base campioa de Espa-
ña cadete (2000), sendo a 
única moza inscrita. Den-
de aquela, o seu palmarés 
non deixou de medrar. 
Foi 13 veces campioa 
do mundo (2000-2006, 
2008-2012), 10 veces 
campioa de Europa con-
secutiva (2002-2011), e 5 
veces gañadora no Trial 
das Nacións. Laia Sanz co-
rre co equipo Montesa-
HRC cunha Cota 4RT.
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➝ VÉN DA PÁXINA 27.

SM. Falemos do Ford 
Fiesta, os seus pros e 
contras.

CC. É unha unida-
de moi boa, ideal para o 
que está pensado. A pe-
sares de estar un pouco 
limitado de potencia 
dispón dun bo chasis, 
caixa secuencial, freos 
e demais compoñentes 
que o fan moi divertido 
e competitivo.

SM. Lembremos os 
malos e bos momentos 
deste vitorioso 2012.

CC. Para esquecer, 
dende logo, a lesión 
a principios de tem-
pada que me impediu 
correr o Rali de Portu-
gal. En canto ao resto 
do ano coido que de-
bemos lembrar a tre-
menda evolución que 
tivemos, cada proba 
foi unha grande expe-
riencia. Por exemplo, 
en terra progresamos 
moitísimo, chegando 
a marcar un scratch no 
Rali de Grecia e loitan-
do pola posición de po-
dio en citas como Fin-
landia.

SM. Que sensacións 
sacamos pois desta se-
gunda temporada no 
Mundial?

CC. Moi boas. Des-
pois dun primeiro ano 
de aprendizaxe o 2012 
servíunos para rodar 
rápido en todo tipo de 
chan e con moita con-
fianza en nós mesmos. 
Isto permitíunos mello-
rar moito en todas as 
probas, sobre todo nas 
de terra.

SM. Cales deben ser 
as boas cualidades dun 
copiloto?

CC. Ter unha enorme 
sensibilidade para sentir 
movimentos que moitas 
veces non se ven e per-

mitan levar ao piloto a 
un ritmo alto. Ademais 
debe ser capaz de saber 
que necesita o condutor 
en cada momento.

SM. Visto isto, que lle 
diríamos a un copi que 
comeza?

CC. Que teña moi-
tas ganas de aprender e 
que faga o maior núme-
ro de quilómetros posi-
bles, ben sexa corren-
do, recoñecendo, ou 
como sexa. Eu recoñe-
cín ralis que non ía co-
rrer sinxelamente para 
adquirir táboas e coñe-

celos, ademais de coller 
máis ritmo coa lectura 
das notas.

SM. Soa un S2000 
para o 2013, canto hai 
de certo niso?

CC. Agora mesmo o 
que toca é facer un bo 
rali nos despachos para 
dispor dun bo presu-
posto. A partires diso 
tocará elixir o mellor 
programa, pero a data 
de hoxe non hai nada 
decidido, aínda que ben 
sei que a José Antonio 
gustaríalle subirse a un 
S2000.

Cándido Carrera
Campión do mundo de copìlotos na WRC Academy

Na carreira de casa Suárez e carrera lideraron a academy
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