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Para participar na XI Edición dos Premios Sprint Motor hai 
que cubrir o boletín e envialo á redacción da publicación. 
Este boletín sairá neste número e no de xaneiro. Os nomes 
dos gañadores, vehículos e persoas ou entidades premiados, 
publicaranse no número de febreiro (nº 192).

Con esta nova edición queremos unha vez máis premiar 
o traballo e a ilusión das persoas que contribúen a diario a 
facer máis grande e mellor este mundo tan apaixoante do 
motor. Con esta � losofía naceron xa hai sete anos os galar-
dóns Sprint Motor, para premiar sobre todo, a través dos no-
sos lectores, a todos eses homes e mulleres que traballan por 
mellorar o noso deporte e a nosa industria. Nesta edición os 
premios que se outorgarán son os seguintes:

Coche 
Sprint Motor 2013

Monovolume 
Sprint Motor 2013

Todoterreo 
Sprint Motor 2013

Piloto 
Sprint Motor 2013

Galardón 
Sprint Motor 2013

Todos os trofeos serán elixidos polos lectores, agás o “Ga-
lardón Sprint Motor 2013” que será concedido pola redacción 
do xornal á persoa ou entidade que co seu labor contribuíse 
a mellorar o mundo do motor nalgún dos seus diversos as-
pectos.

A participación dos nosos lectores e amigos nas vota-
cións ten unha compensación en forma de premios, exac-
tamente temos tres estupendos “pack racing” xentileza de 
APV Motor (Concesionario O� cial Alfa Romeo en Santiago 
de Compostela) que sortearemos entre todos os participan-
tes. Concursar é moi sinxelo só hai que cubrir o boletín e en-
vialo á redacción de Sprint Motor. Este cupón sairá nos nú-
meros 190 e 191. Tamén poderá facerse a través da páxina 
web do xornal:

www.sprintmotor.com

Hai que enviar o boletín a redaccion@sprintmotor.com

O resultado das votacións publicaranse no número 192, co-
rrespondente ao mes de febreiro de 2013.

Máis información en www.sprintmotor.com

  Coche SM 2013:

  Monovolume SM 2013:

  Todoterreo SM 2013: 

  Piloto SM 2013: 

Para participar no sorteo de tres estupendos agasallos racing xentileza de APV Motor, 
enviar o cupón a:   SPRINT MOTOR - Rúa do Choupelo, 21

C.P. 15880 TEO (A Coruña)

Coche Sprint Motor 2013

Monovolume Sprint Motor 2013

Todoterreo Sprint Motor 2013

Piloto Sprint Motor 2013

Galardón Sprint Motor 2013

 Nome:

Teléfono: 

Enderezo: 
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■ EMILIO BLANCO | TEXTO

O sector comercial da au-
tomoción padeceu en 2012 
un período desastroso. Os 
concesionarios afondaron 
na caída que levan sufrindo 
nos últimos anos. De feito, 
as vendas baixaron un 15,30 
por cento en Galicia, ao ma-
tricularse 28.146 coches. Trá-
tase da peor cifra da historia 
e non hai elementos que fa-
gan pensar que esta situa-
ción negativa vaia mudar en 
breve. Nin tan sequera o Plan 
PIVE está conseguindo reac-
tivar o mercado, ó rexistrarse 
un descenso de máis do 25 
por cento no mes de decem-
bro na comunidade galega.

A Coruña foi a provincia 
onde se matricularon máis 
unidades durante o 2012: un 
total de 12.629. Mentres, os 
concesionarios pontevedre-
ses lograron sacar das súas 
instalacións 8.943 coches. 

Lugo e Ourense continúan 
sufrindo moi directamente 
a falta de liquidez das fami-
lias pola crise. Durante o ano 
pasado en Lugo vendéronse 
3.396 automóbiles e en Ou-
rense, 3.178.

Precisamente estas dúas 
últimas provincias encabe-
zan a baixada do mercado 
galego en 2012. Os conce-
sionarios lugueses comer-
cializaron un 17,47 por cen-
to menos respecto ó 2011. A 
caída nos establecementos 
ourensáns foi dun 16,57 por 
cento. Algo menos negati-
vas foron as cifras nas pro-
vincias atlánticas. O descen-
so na Coruña quedou nun 
15,67 por cento e en Ponte-
vedra, nun 13,50.

Comunidades
Pero os malos resultados 

do pasado exercicio non fo-
ron exclusivos de Galicia. As 

matriculacións caeron en tó-
dalas comunidades autóno-
mas. As Canarias liderou as 
perdas, cun 25,2 por cento. 
Pola contra, as Baleares foi 
a autonomía co menor des-
censo rexistrado, cun 7,5. En 
total, as vendas caeron un 
13,4 por cento en 2012 no 
conxunto de España, ó co-
mercializarse 699.589 vehí-
culos.

A situación é tan grave 
para o sector que hai marcas 
que empezan a considerar 
que España xa non é un mer-
cado de referencia. De feito, 
o grupo francés PSA anuncia 
que pechará este ano un de 
cada cinco concesionarios 
que ten na actualidade.A 
única boa nova é que a com-
pañía gala garante o futuro 
da planta de Citroën-Peu-
geot en Vigo pola óptima 
marcha das vendas nos “paí-
ses emerxentes”.

Galicia remata 2012 cunha 
caída histórica de vendas

O grupo PSA anuncia peches de concesionarios este ano

O mercado galego baixa un 15,3 por cento
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Seat liderou un ano máis 
o sector comercial da auto-
moción en 2012 en Galicia. 
Os concesionarios da marca 
de orixe española matricula-
ron 2.585 automóbiles. Non 
obstante, trátase dunha ci-
fra sensiblemente inferior á 
rexistrada no exercicio an-
terior. A medalla de prata foi 
para Renault, que vendeu 

2.347 coches.  O podio pe-
chouno co terceiro posto Ci-
troën, como 2.270 unidades.

A seguir quedaron Peu-
geot, con 2.245 vehículos 
vendidos; Volkswagen, con 
2.196; e Ford, con 2.000. Xa 
máis distanciados situáron-
se  Opel, con 1.830; Toyota, 
con 1.662; Audi, con 1.601; e 
Dacia, con 1.066.

A patronal pide 
prorrogar o Plan PIVE

■ EMILIO BLANCO | TEXTO

A patronal da auto-
moción considera “ab-
solutamente necesario” 
manter os incentivos á 
compra do Plan PIVE en 
2013 para reactivar o 
mercado. O presidente 
da asociación dos con-
cesionarios Faconauto, 
Jaume Roura, a�rma que 
“este programa do Go-
berno está cumprindo 
con creces os obxectivos 
para o que foi creado e, 
por iso, cremos que de-
bería continuar en vigor 
este ano”.

A responsable da 
Area Económica de An-
fac, Aránzazu Mur, a�rma 
que “o PIVE supuxo unha 
inxección na con�anza 
do consumidor e o seu 
mantemento contribui-
rá, ademais, a posicionar 
o mercado español como 
un dos máis e�cientes 
tecnoloxicamente de 
toda Europa”.

Na mesma idea afon-
da o presidente de Gan-
vam, Juan Antonio Sán-
chez Torres, que sinala 
que “o Plan PIVE conse-
guiu atemperar a per-
da de tecido empresa-
rial nas nosas redes onde 
nestes cinco anos de lon-
ga crise quedaron polo 
camiño máis de 3.500 pe-
mes e 40.000 empregos”.

Os empresarios  fun-
damentan a súa defen-
sa deste tipo de incenti-
vos, xa que esperan un 
2013 aínda difícil. Arán-
zazu Mur, de Anfac, agoi-
ra que “este ano será no-
vamente complicado no 
que se re�re ó consumo”. 
Juan Antonio Sánchez 
Torres, de Anfac, vaticina 
que “será aínda moi duro 
para a economía españo-
la, pero será o preámbu-
lo dunha recuperación 
próxima que chegará a 
�nais do exercicio ou na 
primeira parte de 2014”.

Os empresarios esperan un 
2013 complicado

Seat encabeza o mercado galego MERCADO GALEGO 2012
Marca Unidades

Seat 2.585

Renault 2.347

Citroën 2.270

Peugeot 2.245

Volkswagen 2.196

Ford 2.000

Opel 1.830

Toyota 1.662

Audi 1.601

Dacia 1.066
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Ver as estatísticas 
anuais de accidentes é 
dramático, porque detrás 
dos números hai persoas. 
Vidas truncadas e fami-
lias rotas. Así e todo, hai 
esperanza cando vemos 
a redución de vítimas 
nos últimos anos. Aínda 
incrementándose o par-
que móbil, reduciuse o 
número de vítimas mor-
tais. Unha batalla gaña-
da dentro dunha guerra 
cruel.

En Galicia 2012 pe-
chouse con 117 falecidos, 
27 menos que en 2011. 
Estes datos recollen os si-
nistros ocorridos nas pri-
meiras vinte e catro ho-
ras e nas estradas, xa que 
nesta primeira valoración 
non se inclúen os sinistros 
urbanos. En todo caso, a 
cifra do ano pasado é a 
máis baixa dende que se 
teñen datos e a primeira 
vez que na nosa comuni-
dade autónoma se baixa 
da cifra de 120 vítimas 
mortais.

Tendo en conta a di-
minución de falecidos 
en 2012 respecto ao ano 
anterior, podemos dicir 
que gañamos unha bata-
lla. Non debemos confor-
marnos con só iso, temos 
que seguir pelexando por 
conseguir menos vítimas 
e máis seguridade viaria. 
Sabemos que non é doa-
do, pero hai que ser cons-
cientes de que depende 
de todos nós.

Os responsables da 
seguridade viaria galega 
din, coincidimos con eles, 
que cada vez será máis di-
fícil reducir a cifra de mor-
tes nas estradas. Pero ta-
mén é certo que aínda hai 
moito por facer. O alcohol, 
o uso do cinto de seguri-
dade e os atropelos son 
unhas das principais pre-
ocupacións. A Garda Civil 
ten que apartar todos os 
meses a 1.300 condutores 
bébedos e cada ano mo-
rren na nosa Comunidade 
ao redor de 20 peóns en 
atropelos evitables. O cin-
to de seguridade segue a 
ser unha materia penden-
te. Moitas vítimas sono 
por non utilizar este ele-
mento “salvavidas”.

Como aspectos positi-
vos nesta cruenta batalla 

temos que destacar unha 
maior concienciación dos 
condutores, isto contri-
buíu a mellorar notable-
mente os índices de segu-
ridade nas nosas vías. As 
campañas de publicidade 
levadas a cabo pola Direc-
ción Xeral de Trá� co den-
de hai máis dunha década 
in� uíron positivamente 
nesta concienciación.

O ano pasado gañou-
se unha batalla, gañamos 
unha batalla, pero que-
dan moitas por diante. 
Son batallas importantes 
porque delas dependen 
moitas vítimas e vidas hu-
manas. A guerra remata-
rá cando os accidentes 
de trá� co deixen de ser 
noticia. Quizais nese fu-
turo tan difícil de albis-
car, agás para visionarios 
como Xulio Venre, poida-
mos ter accidentes “cero” 
grazas ás novísimas tec-
noloxías e aos vehículos 
intelixentes que farán que 
sexa imposible que os co-
ches impacten ou saian 
da vía. Mentres ese mo-
mento non chega, depen-
derá de todos nós seguir 
gañando batallas. Cousas 
como conducir libres de 
alcohol, co cinto de segu-
ridade ou o casco posto e 
cun gran sentido da res-
ponsabilidade serán ne-
cesarias ata que chegue 
ese futuro onde os nosos 
vehículos serán tan “listos” 
que non nos deixarán ter 
un sinistro.

Aínda quedan moitas batallasAínda quedan moitas batallas
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Audi A1 e A1 Sportback, agora “Attracted”
Os Audi A1 (3 portas) e o A1 Sportback están de 

estrea pois a marca dos catro aros vén de incorporar a 
estes dous modelos unha edición especial denomina-
da “Attracted”, asociada aos motores 1.2 TFSI de 86 cv 
e ao 1.6 TDI de 90 cv, este último con cambio manual 
ou automático S tronic. Emporiso, esta nova serie que-
re de� nirse como vehículo á medida e deportivo ante 
todo, para iso achega elementos novos incluídos nos 
paquetes Kult, Style e Connect (que non implican un 
sobreprezo), salientamos: o volante multifunción re-
vestido en coiro de alta calidade, as lamias de aliaxe de 
16 polgadas en deseño de 10 radios, os faros antiné-
boa ou as aplicacións de aluminio no interior, repou-
sabrazos central dianteiro, arcos, teito en cor contraste 
(segundo o modelo), e no A1 Sportback engádeselle 
a pintura metalizada. Os “Attracted” contan co equipo 
de radio Concert con 6 altofalantes e regulación auto-
mática do volume segundo a velocidade, sistema FIS 
de información ao condutor e conexión mans libres 
Bluetooth.

O prezo do Audi A1 “Attracted” 1.2 TFSI é de 16.400 
euros, e 17.450 euros no caso do A1 Sportback. En 
canto á versión 1.6 TDI de 90 cv, chega cun prezo de 
17.990 euros para o A1 “Attracted” con carrozaría de 
3 portas, e de 19.050 euros no caso do A1 Sportback 
“Attracted”.

Michelin celebrou os 25 anos 
do seu pneumático X Radial

O Michelin X Radial de moto estivo en 2012 de ce-
lebración. De feito, o pneumático de serie cumpriu un 
cuarto de século, revolucionando ao longo dese tem-
po o ámbito do motociclismo (a nivel de rodas pero ta-
mén de compoñentes e motorizacións, ao posibilitar-
lles un chan máis � rme para o seu desenvolvemento) 
dende que foi posto no mercado, alá polo 1987. Nese 
ano, a casa francesa decidiuse a universalizar un pneu-
mático radial para moto que dende 1984 � cara limita-
do a competicións.

A radialización foi unha das principais característi-
cas deste pneumático, que apareceu no mercado cos 
modelos A59X e M59X, pero non foi unha achega pre-
cisamente nova. De feito, remóntase a 1946, cando Mi-
chelin rexistrou a patente para turismos. A liña de in-
novación sobre esta base segue en activo hoxe en día, 
co vindeiro lanzamento, ao longo deste 2013, de ca-
tro pneumáticos de moto de estrutura radial: Miche-
lin Power Super Sport, Pilot Power 3, Anakee 3 e Pilot 
Street Radial. Cómpre lembrar -para concluír e para fa-
cernos unha idea do alcance desta innovación que se 
está a celebrar- que a día de hoxe tódalas motos de 
estrada, deportivas e superdeportivas, equipan pneu-
máticos radiais.

Galicia conta xa co seu Club do Automóbil Ecolóxico 
Nace en Galicia o “Clube do Automóbil Ecolóxico de Galicia”, unha asociación creada 

por un grupo de seareiros do automobilismo encargados de levar a cabo o chamado 
Rali Ecolóxico de Galicia. Emporiso, os obxectivos deste club non son só organizar este 
tipo de probas do motor (que vai xa pola segunda edición), senón que queren dar a co-
ñecer os vehículos ecolóxicos, realizar actividades anuais como cursos de condución 
e� ciente (coa Escola PTC) e outro tipo de 
probas nas que teñen que ver os vehículos 
eléctricos, híbridos ou de baixas emisións 
contaminantes.

Entre as actividades deste novo club 
está a de organizar o III Rali Ecolóxico de 
Galicia que se celebrará a � nais de abril 
na comarca da “Eurocidade Verín-Chaves”, 
no sureste da provincia de Ourense, nes-
ta proba participarán vehículos ecolóxicos 
e terá como protagonista “A Vía da Pra-
ta” e as estacións de ferrocarril do INOR-
DE. Dicir que o Rali Ecolóxico promociona 
tamén os produtos ecolóxicos das comar-
cas nas que fai acto de presenza, en anos 
anteriores na Ribeira Sacra e en Terra de 
Montes. Porén, este ano o Rali contará coa 
novidade de elixir ao vehículo gañador da 
proba como “Coche ecolóxico do ano en 
Galicia”.

❱❱ O 41,17 % dos pneumáticos fóra de uso 
convértese en España en novos 
materiais que son empregados en 
numerosas aplicacións, a meta-
de delas na construción de chans 
deportivos e de seguridade. Outro 
46,22 % dos pneumáticos recolli-
dos transfórmase en enerxía, un 
destino que limita o consumo de 
combustibles fósiles como unha 
forma de loita contra o cambio cli-
mático e o quecemento global.

❱❱ O Departamento de Transporte de 
Estados Unidos realizou unha pro-
posta para que os vehículos híbridos 
e eléctricos cumpran cuns requisitos 
de sonoridade mínimos, co � n de 
evitar atropelos. Esta proposta ten 
o obxectivo de axudar aos peóns a 
que sexan conscientes de que un ve-
hículo, tanto híbrido como eléctrico, 
se está aproximando, xa que estes 
automóbiles, ao utilizar motoriza-
cións eléctricas, non emiten ningún 
son durante o seu funcionamento a 
baixas velocidades.

BREVES



Kia vén de anunciar 
que será a mediados de 
2013 cando cheguen a Eu-
ropa os modelos de altas 
prestacións pro_cee'd GT 
de 3 portas e cee'd GT de 
5 portas. Os vehículos en 
cuestión moveranse gra-
zas a un motor gasolina 
1.6 litros GDI (inxección di-
recta de gasolina) equipa-
do cun turbocompresor 
de dobre entrada e com-
poñentes internos reforza-
dos, sendo a potencia de 
204 cv e o par máximo de 
265 Nm. Estes Kia GT con-
tarán cunha transmisión 
manual de seis velocida-
des, cunha aceleración de 
0 a 100 km/h en tan só 7,9 
segundos.

Outra das característi-
cas destes novos modelos 
son os elementos exclusi-
vos que traerán co gallo de 
marcar distancias cos seus 
irmáns, salientamos entre 
eles: as novas grellas e gru-
pos ópticos, os parachoques 
máis avultados, as lamias 
de 18 polgadas, as pinzas de 
freo en cor vermella, a luz 
de circulación diúrna tipo 
Led de 4 diodos, os asentos 
deportivos Recaro, os pe-
dais de aliaxe e os materiais 
e acabados específicos.

Dicir que a fabricación 
do Kia pro_cee'd GT e do 
cee'd GT está prevista para 
mediados de maio deste 
2013 na fábrica de Zilina 
(Eslovaquia).

O 14 de xaneiro presen-
tábase na Feira Mundial do 
Automóbil de Detroit (EE.
UU.) o novo descapotable 
de Bentley, o Continental 
GT Speed Convertible. O 
modelo de luxo da mar-
ca inglesa chega rachan-
do con todo, pois di ser o 
descapotable de catro pra-
zas máis rápido do mundo, 
cunha velocidade máxima 
de 325 km/h. Cun motor 
W12 de 625 cv de 6 litros 
e dobre turbocompresor, 
este Bentley posúe unha 
mellora do quince por cen-
to no consumo de com-
bustible. Asemade, a trans-
misión de oito velocidades 
con relacións de cambio 
curtas, a suspensión me-

llorada e de posición máis 
baixa e a dirección reaxus-
tada fan que a acelera-
ción sexa abraiante. En-
gadir que a tracción total 
permanente garante unha 
tracción e unha transmi-
sión da potencia óptimas 
independentemente das 
condicións da estrada.

Por último, salientar al-
gúns dos trazos deportivos 
cos que conta este desca-
potable, é o caso das ex-
clusivas lamias de aliaxe 
de 21 polgadas, as grellas 
de tinguidura escura, os 
tubos de escape estriados 
e o habitáculo artesanal do 
GT Speed Convertible, que 
incorpora de serie a Mulli-
ner Driving Speci�cation.

Bentley fabrica o convertible 
máis rápido do mundo

Kia pro_cee'd GT e cee'd 
GT, de altas prestacións
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Citroën: resumo 2012

O 2012 veu cheo de acti-
vidade para Citroën. A marca 
francesa lanzou ao mercado 
tres novos modelos -o C4 
Aircross, o C4 L e o C-Elysée- 
seis restylings -o C1, o C3 Pi-
casso, o C5, o C8, o Berlingo 
e o Jumpy- novos servizos 

e fíxose cun oitavo título de 
Construtores no WRC. Outro 
feito a subliñar para Citroën 
neste 2012 foi a internacio-
nalización da �rma fóra de 
Europa, salientando o éxi-
to do DS en China (o seu se-
gundo mercado). Asemade, 

tamén houbo tempo para 
subir de gama de xeito de�-
nitivo á liña DS, que acadou 
un total de 300.000 vendas, 
amais de mellorar e moder-
nizar a gama C. Emporiso, e 
malia a crise que azouta o 
mercado, Citroën foi quen 

de liderar o segmento dos 
vehículos comerciais, o de 
particulares no conxunto 
dos mercados de turismos 
máis comerciais, conseguiu 
aumentar a súa cota de mer-
cado en turismos e o peso 
da súa liña DS.



Cómpre dicir que 
co Audi A8 L hybrid es-
tamos perante o úni-
co híbrido europeo da 
súa clase que é capaz 
de percorrer até 3 km a 
unha velocidade de 60 
km/h, cunha velocidade 
máxima de 100 km/h en 
modo exclusivamente 
eléctrico.

Cunha carrozaría 
de aluminio, pesando 
1.920 kg, a nova achega 
de Audi conta cun mo-
tor 2.0 TFSI de 211 cv e 
ten un propulsor eléc-
trico que -xunto á outra 
motorización- se atopan 
montados un detrás do 
outro para actuar de xei-
to conxunto se fora pre-
ciso. A potencia do sis-

tema chega aos 245 cv, 
� uíndo as forzas até as 
rodas dianteiras a través 
dun cambio tiptronic de 
oito relacións modi� ca-
do que traslada as for-
zas ás rodas dianteiras. 
Asemade, dicir que in-
tegra un motor eléctrico 
combinado cun embra-
gue multidisco bañado 
en aceite coa función de 
axustar ou desaxustar o 
motor eléctrico e o mo-
tor TFSI. En canto á ba-
tería de ións de litio, si-
tuada na parte traseira 
do vehículo, achega 1,3 
kWh de enerxía e un sis-
tema de refrixeración 
por aire que en caso ne-
cesario cambia entre 
dous niveis.

O A8 hybrid acelera 
de 0 a 100 km/h en só 
7,9 segundos e acada 
unha velocidade punta 
de 228 km/h. O consu-
mo medio da gran berli-
na no ciclo normalizado 
ascende a 6,4 litros aos 
100 km.

Por último, informar 
que o A8 traerá neste 
2013 un paquete op-
cional Connect con: sis-
tema MMI navegación 
plus con MMI touch, sis-
tema Audi Bluetooth 
online e os faros com-
pletos LED, dispoñible 
en todas as versións 
agás nos A8 hybrid, A8 
W12 e S8. Xa se atopa 
nos concesionarios cun 
prezo de 94.330 euros.
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Opel Antara, máis e mellor

Audi A8 L... híbrido!

A gama dos Antara 
vén de sufrir melloras en 
canto a equipamento e 
prezo. As versións 2013 
do todoterreo con ca-
rácter urbano achegan 
un equipo renovado que 
consta de: radio CD40 
(con conexión USB e 
Bluetooth), climatizador 

bizona de serie (en todos 
os acabados), luces de 
ambiente no limiar das 
portas, lamias de aliaxe 
de 17 polgadas para to-
dos os Selective 4x2, con 
deseño de 5 radios; no 
caso dos Excellence, vi-
rán con lamia de 18 pol-
gadas, con deseño de 5 

radios dobres, que tamén 
incorpora o Selective 4x4.

As cores exteriores e 
as tapizarías do Antara 
tamén se viron amplia-
das, pois aparecen dúas 
novas cores -Marrón 
Area e Branco Neve- e o 
acabado Excellence está 
dispoñible cunha nova 
tapizaría de coiro Verme-
llo Morello que se enga-
de ás tapizarías de coiro 
Negro, Tabaco e Titanio 
Claro (de serie neste aca-
bado).

Emporiso, estas me-
lloras fan que a versión 
Selective custe só 95 eu-
ros máis nas versións 4x2 
e 295 euros máis nas ver-
sións 4x4. Engadir que na 
versión Excellence 4x4 o 
prezo aumenta en só 95 
euros máis.

PREZOS VOYAGER
MODELO EUROS

SPARK   2013

1.0 16v LS 9.200
1.0 16v LT 10.780

1.2 16v LT+ 11.450
1.2 16v LTZ 12.000

"Novo AVEO 5P 2013"

1.2 LS 11.705
1.2 LT 12.605

1.4 LT+ 13.255
1.4 LT+ Auto. 14.255

1.4 LTZ 14.255
1.6 LTZ 14.655

1.3 75CV LT 13.955
1.3 95CV LT+ 14.655
1.3 95CV LTZ 15.655

"Novo AVEO 4P 2013"

1.2 LS 12.325
1.2 LT+ 13.475

1.4 LT+ Auto. 14.875
1.4 LTZ 14.875

1.3 75CV LT+ 14.825
1.3 95CV LTZ 16.275

"CRUZE 5 puertas 2013"

1.6 LS+ A/A 16.010
1.6 LT 16.725

1.6 LT+ Clima 18.010
1.4T LTZ 21.625

1.8 LTZ Auto. 21.445
1.7 LS+ A/A 17.695

1.7 LT 18.160
2.0 VCDi LT 18.160

2.0 VCDi LT+ Clima 19.445
2.0 VCDi LTZ 21.285

2.0 VCDi LTZ Auto. 22.405

"CRUZE 4 puertas 2013"

1.6 LT 17.055
1.6 LT+ Clima 18.490

1.8 LTZ 20.655
1.8 LTZ Auto. 21.775

1.7 LT 18.490
2.0 VCDi LT 18.490

2.0 VCDi LT+ Clima 19.925
2.0 VCDi LTZ 21.615

2.0 VCDi LTZ Auto. 22.735

"CRUZE SW 2013"

1.6 LS+ A/A 17.000
1.6 LT+ Clima 19.150

1.4T LTZ 22.615
1.7 LT 19.150

2.0 VCDi LT+ Clima 20.585
2.0 VCDi LTZ 22.275

2.0 VCDi LTZ Auto. 23.395

ORLANDO   2013

1.8 LT 20.860
1.8 LT+ 21.885
1.8 LTZ 23.695

1.8 LTZ Auto. 24.805
2.0 VCDi LT 22.030

2.0 VCDi LT+ 23.055
2.0 VCDi LTZ 25.780

2.0 VCDi LTZ Auto. 26.890
Volt 2013 Volt 47.600

CAMARO 2013

Coupe 45.900
Cabrio 51.900

Coupe Auto. 48.150
Cabrio Auto. 54.150



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 Ofi cial: 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



›› A reprodución musi-
cal tamén foi punto de 
atención por parte de 
Audi, pois a marca xer-
mana quere converter-
se no primeiro fabricante 
do mundo en incluír un 
sistema de son 3D para 
automóbil que na CES foi 
exhibido nun prototipo 
técnico Audi Q7 chama-
do para a ocasión “Audi 
Q7 sound concept”. 
Esta tecnoloxía reprodu-
ce o son estéreo e o son 
envolvente 5.1, tamén 
reproduce a terceira di-
mensión, a altura. Como 
base tomouse o actual 
Advanced Sound System 
do Audi Q7 e dotouse ao 
equipo de 23 altofalan-
tes e máis de 1.400 vatios 
de potencia.

Por último mencio-
nar outro aspecto trata-
do na Feira Electrónica 
de Consumo, o da tec-
noloxía da ilumina-
ción. Dicir que Audi vén 
de introducir na fabrica-
ción en serie o intermi-
tente con indicación di-
námica, que acende os 
Led de xeito secuencial 
e por bloques na direc-
ción de xiro, dende o in-
terior cara o exterior do 
vehículo. Como proxec-
tos futuros Audi anun-
ciou que os seus vehí-
culos do mañá contarán 
con: luz traseira xerada 
por diodos láser, os faros 
Audi Matrix Led, a tecno-
loxía Oled (que empre-
gará material orgánico) 
ou a Amoled (proceden-
te da electrónica de con-
sumo).

Co 2008, Peugeot capi-
taliza a experiencia adqui-
rida co éxito do crossover 
3008 para crear unha oferta 
automobilística inédita no 
segmento B. O novo crosso-
ver by Peugeot é o primei-
ro vehículo da marca des-
envolvido dende o inicio e 
de xeito simultáneo por e 
para diferentes zonas xeo-
grá�cas.

O novo crossover ofrece 
no segmento B unha rica e 
variada experiencia. Así, en 
apenas 4,16 metros de lon-
go, o 2008 innova asociando 
de xeito único a condución 
dunha berlina e a robustez 
dun SUV cun espazo a bordo 
que ten unha habitabilidade, 
modularidade e confort que 
invitan a gozar del en cada 
instante, segundo a marca.
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Peugeot 2008, novo crossover urbano

A marca dos catro aros 
quixo estar presente na pa-
sada edición da CES, que se 
levou a cabo en Las Vegas 
do 8 ao 11 de xaneiro baixo 
o lema “Tendencias electró-
nicas da  próxima década”. 
Alí quixo demostrar que a 
tecnoloxía é o seu e para 
iso amosou a súa postura a 
prol da condución pilotada, 
o primeiro sistema de son 
3D e a Audi virtual cockpit, 
entre outras cousas. Dende 
este espazo de Sprint Motor 
damos conta do que se pui-
do ver na feira americana 
da man de Audi.

E que é iso da condu-
ción pilotada? Pois Audi 
ensinou na CES que peran-
te unha situación de atasco 
e a unha velocidade inferior 
a 60 km/h, esta condución 
pilotada axudará ao con-
dutor a realizar manobras 
de xiro e de estacionamen-

to, acelerará e freará de xei-
to autónomo, servíndose 
dunha análise da velocida-
de do vehículo e dos vehí-
culos de arredor. Esta con-
dución pilotada baséase no 
Audi Adaptative Cruise Con-
trol con función Stop&Go, 
apoiándose en dous senso-
res de radar que rexistran a 
zona dianteira do vehículo 
(35º e 250 m), nunha cáma-
ra de vídeo, en oito senso-
res de ultrasons e nun escá-
ner láser.

Outra achega que Audi 
estreou na feira de Las Ve-
gas foi o Audi connect, ou 
sexa: Internet no coche. A 
comunicación coa World 
Wide Web lévase a acabo 
mediante a telefonía móbil 
Long Term Evolution (LTE), 
que fai posible o rápido in-
tercambio de datos (até 
150 Mbit/s en baixada). Ou-
tro importante aspecto de 

Audi connect é a comunica-
ción car-to-X: automóbiles 
interconectados que se po-
den advertir mutuamente 
de perigos na estrada.

Tamén se puido ver no 
CES o Audi virtual cock-
pit, un cadro de instrumen-
tos de libre con�guración 
no que o condutor/a pode 
cambiar os indicadores vir-
tuais ao seu antollo na pan-
talla deste dispositivo que 
foi construída coa tecno-
loxía TFT. Dicir que en se-
gundo termo traballa un 
rápido procesador grá�co 
da serie Tegra de Nvidia. En 
canto aos displays, Audi ex-
puxo a súa variante: os dis-
plays en tecnoloxía 3D, 
compostos por un campo 
de pequenas lentes ópticas 
na pantalla que fractura as 
imaxes en varias direccións 
para os ollos esquerdo e 
dereito.

Audi leva á Feira Electrónica de Consumo 
(CES) as súas novidades



O súper-deportivo Nis-
san GT-R chega a España na 
súa versión 2013 cunha res-
posta mellorada, máis esta-
bilidade e un comportamen-
to aínda máis sorprendente. 
O GT-R 2013 dispón dunha 
nova evolución do motor V6 
biturbo de 3.8 litros con 550 
cv capaz de proporcionar 
unha mellor resposta tan-
to en réximes medios como 
altos. Tamén equipa novos 
amortecedores e barra esta-
bilizadora dianteira para au-
mentar a estabilidade a alta 
velocidade, mellorar a tracci-

ón, re�nar a calidade de ro-
dadura e proporcionar unha 
experiencia ao volante aínda 
máis apaixonante.

A aceleración de 0 a 100 
km/h conséguese en tan só 
2,7 segundos, 0,1 décima 
máis rápido que na versión 
2012. O novo modelo 2013 é 
tamén máis rápido no tempo 
por volta no famoso circuí-
to alemán de Nürburgring 
onde logrou un crono de 7’ 
19”1 en maio do ano pasado. 
Kazutoshi Mizuno, creador 
do GT-R, revelou que se per-
deu medio segundo a causa 

do trá�co na volta máis rá-
pida polo que indicou que 
o GT-R 2013 podería virar en 
7’ 18” 6, un tempo claramen-
te mellor que os 7’ 21” conse-
guidos polo GT-R 2012.

O GT-R 2013 xa se pode 
pedir na rede de concesio-
narios especializados en 
GT-R Nissan High Performa-
ce Center de España. A gama 
compoñerase das versións 
Premium Edition, Black Edi-
tion e Track Pack. Os prezos 
parten desde 106.000 euros 
da versión 3.8G V6 Premium 
Edition.
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A última evolución 
do GT-R xa está nos 

concesionarios

A medio camiño entre o 
Fabia e o Octavia é onde se 
sitúa o novo Skoda Rapid. 
Este modelo vén asociado 
a catro motores de gasoli-
na e dous diésel, todos eles 
cumpren coa Normativa EU 
5. Os propulsores de gasoli-
na son: o 1.2 MPI tricilíndri-
co de 75 cv, o 1.2 TSI de 85 
cv, o 1.2 TSI de 105 cv e o 1.4 
TSI de 122 cv con cambio 
automático. Pola súa ban-
da, os diésel son un 1.6 TDI 
con inxección directa e sis-
tema common-rail, ademais 
do �ltro de partículas, dis-
poñible con dúas potencias: 

unha de 90 cv, prevista para 
a segunda metade de 2013 
e dispoñible cunha caixa de 
cambios DSG de sete velo-
cidades, e o 1.6 TDI CR con 
105 cv. Dicir que este mode-
lo achega de serie no mo-
tor 1.2 TSI de 105 cv o Pack 
Green Tec que reduce as 
emisións deste motor por 
baixo dos 120g/km, �can-
do exento do imposto de 
matriculación. O dito Pack 
Green Tec inclúe: o sistema 
Start&Stop, pneumáticos de 
baixa resistencia á rodaxe e 
recuperación de enerxía de 
freada. De xeito adicional, 

os motores TSI e TDI tamén 
poderán contar con este 
Pack Green Tec, chegando a 
reducir até medio litro cada 
100 quilómetros os consu-
mos do motor 1.6 TDI CR de 
105 cv.

En canto aos acabados, 
o Rapid dispón de tres op-
cións a elixir: Active, Am-
bition e Elegance. Subliñar 
que este novo Skoda con-
seguiu as 5 estrelas da Eu-
roNCAP, grazas a un amplo 
equipamento de segurida-
de: até seis airbags (para 
condutor e pasaxeiro, late-
rais e de cortina), ESC (ABS 
+ ASR + MSR + EDL + HBA), 
dúas �xacións Iso�x nos 
asentos traseiros, terceiro 
repousacabezas, freos de 
disco traseiro (agás no mo-
tor MPI), luces antinéboa 
dianteiras e Day Lixeiro (lu-
ces diúrnas) e unha boa lis-
taxe de elementos opcio-
nais para personalizar o 
coche ao gusto do cliente.

O Skoda Rapid comer-
cialízase a partir de 14.990 
euros.

Malia que moitos se 
neguen a recoñecelo, o 
cambio climático é unha 
realidade... Non é o caso 
de Seat, que traballa arreo 
para combatelo e por este 
motivo vén de entregar 
dous modelos eléctricos 
-os prototipos Altea XL 
Electric Ecomotive (100% 
eléctrico) e o híbrido en-
chufable León TwinDrive 
Ecomotive- á compañía 
Endesa co �n de realizar 
unha proba para promo-
ver a mobilidade eléctrica.

Os vehículos en cues-
tión foron cedidos a oito 
empregados de Catalunya 
que os empregarán duran-
te un ano como parte dun-
ha �ota urbana e durante 
tres meses por condutor. 
Subliñar que Endesa será 
a primeira compañía en 
España en integrar na súa 
�ota estes modelos eléc-
tricos de Seat.

Os empregados que 
participan no proxec-
to teñen o compromiso 
de achegar información 
sobre a súa experiencia 
na condución dos vehí-
culos. Cos resultados de 
Endesa, Seat avaliará os 
datos de uso antes de ini-
ciar a fabricación en serie 
e Endesa, pola súa parte, 
comprométese a empres-
tar soporte técnico nas in-
fraestruturas de recarga 
necesarias para a realiza-
ción de probas piloto.

Seat e Endesa, a 
prol do eléctrico

Skoda Rapid, o compacto para toda a familia



As condicións meteoro-
lóxicas desfavorables pro-
pias desta estación inver-
nal non son atranco ningún 
para os vehículos de Opel: 
Ampera, Mokka e outros 
modelos contan coa axuda 
de un bo número de siste-
mas e elementos que garan-
ten a comodidade a bordo. 
As tecnoloxías de chasis e 
transmisións son moi im-
portantes á hora de atopar-
se perante unha estrada con 
xeo, tamén a tracción to-
tal activa (AWD) que asegu-
ra un bo amarre ao �rme... 
o novo Opel Mokka conta 
con todo isto e faise coa es-
trada nas peores condicións. 

A mesma importancia ten o 
Control Electrónico de Esta-
bilidade (ESP Plus), que ta-
mén se atopa no Mokka e 
inclúe un control de trac-
ción de última xeración de 
serie que desacelera o mo-
tor para previr a escorrega-
da das rodas. A iluminación 
adaptativa AFL+, coa op-
ción de incluírse no Mokka e 
noutros modelos Opel, vén 
con faros bixenón e ten até 
9 funcións intelixentes de 
iluminación. Amais desta 
iluminación, o espello retro-
visor electro cromático anti 
cegueira xoga un papel ben 
importante, xa que prote-
xe ao condutor fronte á ce-

gueira provocada polos co-
ches que circulan detrás. A 
función do sensor de chuvia 
para limpar os parabrisas ta-
mén asegura unha boa visi-
bilidade cara adiante. Mes-
mo a temperaturas baixo 
cero, os espellos retroviso-
res con calefacción ofrecen 
unha boa visibilidade cara 
atrás.

Opel tamén reparou no 
interior do coche, ou sexa, 
na comodidade dos que van 
dentro del, para iso pódese 
solicitar un volante con ca-
lefacción, os asentos tamén 
con calefacción quentados 
grazas ao sistema Quickheat, 
que acelera a calefacción do 
habitáculo e reduce a con-
densación nos portelos.
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A campaña de Nadal 
2012/2013 de Compostela 
Monumental rematou coa 
entrega dun Renault Twin-
go á clienta do casco histó-
rico, Majú Besada Sola.

O encargado de retirar a 
papeleta do sorteo (de en-
tre un total de 100.000 par-
ticipantes) foi Manuel Caei-
ro -presidente de Dacia e 
Renault Caeiro- quen esti-
vo acompañado no sorteo 
levado a cabo na Praza do 
Obradoiro (Hostal dos Reis 
Católicos) por José Manuel 
Bello Rey -presidente de 
Compostela Monumental-, 
Sol Mª Vázquez Abeal -sub-
directora xeral de Comercio 

da Xunta de Galicia-, Albino 
Vázquez Aldrey -concellei-
ro de Trá�co e Seguridade 
Cidadá do Concello de San-
tiago-, Luís Penido -cam-
pión galego de ralis-, Julio 
Castro -director do Hostal 
dos Reis Católicos- e o no-
tario Carlos de La Torre.

Majú Besada Sola conse-
guiu o premio grazas a ter 
realizado as súas compras 
de Nadal no establecemen-
to comercial Deportes Ca-
neda (situado en Fonte de 
Santo Antonio) e recibiu a 
nova vía telefónica por par-
te de José Manuel Bello Rey, 
presidente de Compostela 
Monumental.

Compostela Monumental 
festexa o Nadal cun Twingo

Lexus pón no mercado 
a versión GS 250 de gaso-
lina cun motor 4GR-FSE V6 
2.5 de 209 cv con tracción 
traseira, inxección directa 
D-4, un consumo combi-
nado de 8,9 l/100 km e un-
has emisións de 207 g/CO2. 
Estamos a falar do motor 
que actualmente mon-
ta o IS 250, con optimiza-
ción da admisión (caudalí-
metro, válvulas e conduto 
de admisión), e o escape 
(novo catalizador para re-
ducir as emisións, en liña 
coa normativa Euro5). 
Cómpre informar que o GS 
250 traerá unha caixa de 
cambios de 6 velocidades 
Auto, que achega levas no 
volante e un modo M para 
un control manual. Así, en 
modo M, o condutor pode 
seleccionar as marchas du-
rante a condución por "+ 
(UP)" e "-(DOWN)", empre-

gando a panca de cambios 
ou as levas no volante.

Do interior deste Lexus 
salientamos a panca de 
cambios forrada en coiro, o 
botón de prendido, display 
(sen potenciómetro híbri-
do), e os asentos de tea 
(dispoñible no acabado GS 
250 Drive).

Os acabados cos que 
contará este Lexus son o 
Drive, o Plus e o F Sport, 
que veñen de serie cun 
equipamento amplo abon-
do que contará, entre ou-
tras cousas, con: nave-
gador, pantalla de 12.3 
polgadas, sistema de au-
dio Mark Levinson, luces 
Bi-xenon, Smart Entry, alar-
ma, asentos eléctricos, la-
mias de aliaxe de 17 pol-
gadas. 

O prezo do Lexus GS 
250 parte dos 59.600 euros 
da versión Drive.

GS 250, a nova face de Lexus

Opel prepárase 
para o inverno



O 2012 foi un ano de 
celebración por partida 
dupla para a marca xapo-
nesa que festexaba o seu 
60 aniversario e o feito de 
acadar a cifra un millón 

de unidades da súa gama 
GSX-R, que nacía en 1985 
dándolle unha viraxe ao 
concepto de moto de-
portiva. Co gallo de con-
memorar estes acontece-

mentos, Suzuki deseñou 
unha edición limitada 
deste modelo, falamos 
da GSX-R1000Z 1 millón, 
achegando unha deco-
ración exclusiva basea-

da nas cores dos modelos 
producidos en 1985.

Indo ao miolo da GSX-
R1000Z edición especial 
1 millón, trátase dunha 
serie numerada de 1985 
unidades para todo o 
mundo, conta cunha de-
coración especial coas 
cores clásicas de Suzuki 
Racing e trae: unha cha-
pa conmemorativa con 
número de serie, tapóns 
da pinza anodizados en 
cor vermella, barras de 
pinza en cor dourada, re-
sorte do amortecedor en 
cor vermella, pinza de 
freo en cor negra co logo 
“Brembo” en cor verme-
lla, adhesivo conmemo-
rativo nas lamias, chave 
de contacto orixinal co 
logo “R” impreso, tapa a 
xogo do colín (para eli-
minar o asento traseiro), 
etc.

A GSX-R1000Z edición 
especial 1 millón xa está 
dispoñible, baixo pedido, 
nos concesionarios Suzu-
ki.

Suzuki GSX-R1000Z edición 
especial 1 millón
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Será no mes de marzo 
cando Opel estree o seu novo 
Cabrio no Salón de Xenebra. 
Trátase dun descapotable 
de tamaño medio (case 4,70 
m de longo), de catro pra-
zas, capota de tea de gran-
de calidade cun bo illamen-
to acústico (que se abre até a 
50 km/h en só 17 segundos) 
e un motor 1.4 Turbo gasolina 

de 140 cv con caixa de cam-
bios manual de 6 velocidades 
e Start&Stop.

Este modelo conta coa 
tecnoloxía de chasis de Opel 
que se inclúe no tren diantei-
ro do Cabrio con suspensión 
con HiPerStrut (torretas de 
altas prestacións). Ten unha 
capacidade de maleteiro de 
280 litros coa capota quitada 

e até 380 litros cando o teito 
está pechado. Por se isto non 
abondase, o Cabrio posúe ele-
mentos como o sistema Flex-
Fold que libera e encarta de 
xeito eléctrico os respaldos 
do asento posterior en sec-
cións 50:50, lamias de aliaxe, 
pilotos traseiros con Led, ca-
dro de mandos forrado de 
Morrocana co volante en coi-

ro, aproximadores automáti-
cos dos cintos de seguridade 
dianteiros, climatizador elec-
trónico de dobre zona, tapiza-
ría dos asentos en Morrocana 
cos pespuntes en contraste e 
Asistente de Aparcadoiro.

O Opel Cabrio chegará aos 
nosos concesionarios en abril 
só co acabado Excellence e a 
un prezo de 29.900 euros.

Foi no Salón do Auto-
móbil de América do Nor-
te, celebrado en xaneiro en 
Detroit, onde Volkswagen 
estreou o seu CrossBlue. 
Estamos perante un proto-
tipo SUV (Vehículo Depor-
tivo Utilitario) diésel, híbri-
do e coa posibilidade de 

ser enchufado. O CrossBlue 
ten 6 prazas e foi fabricado 
co sistema de Plataforma 
Modular Transversal MQB, 
achega 306 cv e ten un 
consumo de 35 mpg (mi-
lla por galón) en ciclo com-
binado e de 89 mpg (milla 
por galón)en modo eléctri-

co; ou sexa, o consumo de 
combustible sería de arre-
dor de 2,1 litros cada 100 
km. Cómpre dicir que este 
modelo foi pensado de xei-
to exclusivo para EE.UU. e 
Canadá e virá cun sistema 
de propulsión conforma-
do por un motor TDI Clean 

diésel, dous propulsores 
eléctricos, cambio automá-
tico de dobre embrague 
DSG® e un sistema de trac-
ción total eléctrico  sincro-
nizado por unha “árbore de 
cardán eléctrica”.

Salientar que o 
CrossBlue convértese de 
xeito temporal nun vehí-
culo de cero emisións de 
maneira automática ou 
ben mediante a pulsación 
dun botón.

A autonomía do 
CrossBlue en xeito eléc-
trico é de 14 millas cunha 
batería de ión-litio de 9,8 
kWh completamente car-
gada. A  autonomía total 
co depósito de Clean dié-
sel cheo (cunha capacida-
de de 18,5  galóns) é de 
661 millas.

Opel Cabrio, un 
convertible de luxo
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CrossBlue, o todoterreo 
híbrido de Volkswagen

O Fabia e o Roomster xa contan co novo logo de Skoda
Skoda daba a coñecer no 

Salón Internacional de Xene-
bra de 2011 a súa nova imaxe 
e o seu novo logo. Emporiso, 
o primeiro modelo en  lucir 
o logo renovado era o Citigo, 
seguido do Rapid... Arestora 
chega a quenda do Fabia e do 
Roomster, terceiro e cuarto 
modelo en sumarse á listaxe 
Skoda, que vai aumentando.

Dicir que o novo logoti-
po -cunha frecha alada en 

cromo sobre un fondo ne-
gro- da marca checa ató-
pase en diferentes puntos 
exteriores e interiores dos 
vehículos: no parachoques, 
na parte posterior, nas ro-
das, no volante, na cuberta 
do motor ou na chave. Ase-
made, o Fabia e o Roomster 
incorporan a nova tipografía 
no maleteiro que levará por 
primeira vez o nome Sko-
da na parte posterior. Enga-

dir que as designacións  TSI, 
TDI, “GreenLine” ou “RS” ta-
mén mudaron de deseño.

Apuntan dende Skoda 
que este cambio de imaxe 
responde a un obxectivo 
claro de facer medrar á mar-
ca até comercializar máis de 
1,5 millóns de vehículos ao 
ano en todo o mundo en 
2018, presentando un novo 
modelo cada seis meses ao 
longo dos vindeiros anos.
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Nissan Resonance, 
o crossover 
do futuro

Cun sistema de propulsión 
híbrido-eléctrico de baixo 
consumo e un deseño fu-
turista chega o concepto 
crossover de Nissan, o Re-
sonance. Presentado este 
mes de xaneiro no Salón do 
Automóbil de Detroit, a pri-
meira ollada vaise ao fron-
tal que subliña o motivo en 
“V” típico dos crossovers da 
marca e á cor da carrozaría 
-Laranxa Flare- que fai me-
drar a sensación de enerxía 
do exterior. Salientamos ta-
mén a grella vernizada con 
detalles cromados satina-
dos e as lamias de aliaxe li-
xeira de 22 polgadas.

En canto ao interior, 
para concibir a este Reso-
nance pensouse nun ha-
bitáculo futurista cheo de 
luxo, unha chamada “Sala 
VIP”, chea de luz, cos asen-
tos tapizados en coiro e 
con costuras contrastadas, 
decoración en madeira 
natural, teito de cristal, etc.

O Resonance de trac-
ción ás catro rodas inclúe 
o sistema Nissan “dun mo-
tor, dous embragues" que 
combina un motor de gaso-
lina de combustión interna 
de baixa cilindrada cun mo-
tor eléctrico alimentado por 
unha batería de ións de litio, 
un avanzado sistema de xes-
tión e a próxima xeración de 
caixas de cambios Xtronic 
CVT® (Transmisión Continua 
Variable) de Nissan.

Coa chegada deste novo 
ano Chevrolet lanza o seu 
Corvette Stingray 2014, o 
máis potente até o de agora 
con 450 cv e a posibilidade 
de acelerar de 0 a 100 km/h 
en menos de catro segun-
dos. Asemade, este Corvet-
te tamén quere ser o máis 
aforrador, agárdase que o 
seu consumo non supere os 
11,05 km/l. Emporiso, o de-
vandito modelo só compar-
te dúas pezas co seu prede-
cesor e achega unha nova 
estrutura de bastidor e cha-

sis, tamén un tren motriz, 
tecnoloxías auxiliares e un 
deseño renovado. 

Así, contará cun motor 
V-8 LT1 6.2L con inxección 
directa, Active Fuel Mana-
gement, sincronización va-
riable continua de válvulas 
e un sistema avanzado de 
combustión con máis po-
tencia e menos consumo.

De todas as novidades 
deste Stingray, salientar: o 
interior que inclúe �bra de 
carbono real, aluminio e coi-
ro forrado a man, dúas no-

vas opcións de asentos, dúas 
pantallas de oito polgadas 
con�gurables (para condutor 
e para información e lecer), 
un selector de xeito de con-
dución de cinco posicións 
que adapta 12 atributos do 
vehículo á contorna do con-
dutor, unha transmisión ma-
nual de sete velocidades con 
Active Rev Matching, un sis-
tema que anticipa a escolla 
da marcha e axusta as revo-
lucións do motor para execu-
tar sempre cambios de mar-
cha perfectos. 

Cómpre subliñar que 
o novo Corvette axudara-
se do Performance Package 
Z51, apto para as carreiras, 
que inclúe: un diferencial de 
escorregamento limitado 
electrónico, un sistema de 
lubricación con cárter seco, 
freo integral e refrixeración 
de diferencial e transmisión 
e un paquete aerodinámico. 
Chegará ao mercado no ve-
rán de 2013.

Renault anuncia que 
en marzo levará ao Salón 
de Xenebra ao seu Captur. 
Alí poderá verse o primeiro 
crossover urbano da marca 
que tenta uni�car a condu-
ción elevada dun todote-
rreo máis a modularidade 
dun monovolume e a axi-
lidade dunha berlina com-
pacta. Informan dende Ren-

ault que este Captur provén 
da plataforma do novo Clio 
e contará con motores dié-
sel ou gasolina inspirados 
na Fórmula 1 e terá especial 
coidado no referente a con-
sumo e emisións de CO2.

Este todoterreo virá cun 
parabrisas adiantado e in-
clinado, caracterizado pola 
súa distancia ao chan sobre-

elevada, as súas grandes ro-
das e pola opción de poder 
personalizalo ao gusto (pin-
tura bi-ton...), o dito mode-
lo posúe dimensións ben 
compactas (4m12) pero o 
seu interior amósase amplo 
e exclusivo (cores e materiais 
especí�cos, gran maleteiro...). 
En canto ao seu equipamen-
to, o Captur achega de serie: 
tarxeta Renault mans libres, 
axuda ao prendido en cos-
ta (Hill Start Assist), cámara e 
radar de marcha atrás, siste-
ma Renault R-Link, a tablet 
táctil multimedia integrada 
e conectada, que se comple-
ta cun sistema audio de 6 al-
tofalantes, Bluetooth® e au-
dio-streaming  Arkamys® , de 
alta calidade de son. O Cap-
tur será producido na facto-
ría que a marca francesa ten 
en Valladolid.

Captur: todoterreo, monovolume 
e berlina compacta?

Stingray 2014:  
o Corvette máis potente

www.trameve.es

Fax: 981 554 156

central@trameve.es

Fax: 981 554 156

central@trameve.es
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A experiencia de probar o novo Seat 
León, dende logo, foi inesquecible. Por 
unha banda, unha pracenteira viaxe á 
Costa da Morte, no extremo máis occi-
dental de Galicia, cun océano Atlántico 
embravecido, que abraia e asusta á vez. 
Alí, moi preto de Corme, atopámonos 
cun faro modesto que nos amosa or-

gulloso o mar que nos azouta: o faro de 
Punta Roncudo -chamado así polo ruído 
que fan as ondas cando rompen nos seus 

cantís- onde se ven os percebes máis 
fermosos e saborosos do mundo. Doutra 
banda, alí estaba o escenario ideal para 
inmortalizar como se merece ao novo 

Seat León, recentemente chegado, neste 
caso da man de BREA MOTOR, concesio-

nario Seat en Santiago de Compostela.

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TEXTO

■ Mª FDEZ. ZANCA | FOTOS

Novo concepto e máis tecnoloxía
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A verdade é que nos abraiou 
gratamente este novo Seat León, 
integramente deseñado no noso 
país. En total, a � rma española in-
vestiu preto de 800 millóns de eu-
ros no novo coche, xa que pretende 
ser un vehículo estratéxico para im-
pulsar a expansión internacional de 
Seat. O novo modelo competirá no 
segmento dos compactos e aspira 
a repetir a historia de éxito do Ibiza 
para converterse na segunda panca 
de crecemento da marca.

Seat presume de ser a única 
compañía do sector con capacida-
de para deseñar, desenvolver, fa-
bricar e comercializar automóbi-
les en España. Integrada no Grupo 
Volkswagen, a multinacional -con 
sede central en Martorell (Barcelo-
na)- exporta ao redor do 80% dos 
seus vehículos a 75 países. En 2011 
acadou un volume de negocio de 
máis de 5.000 millóns de euros, 
cunhas entregas totais de 350.000 
unidades.

Este modelo emprega a última 
tecnoloxía do Grupo Volkswagen, 
como a nova plataforma modular 
transversal MQB (a que serve tamén 
para o Audi A3 e o Volkswagen Golf), 
que permite reducir signi� cativamen-
te o tempo de fabricación respecto 
da segunda xeración do León. Un dos 
avances conseguidos é a redución de 
peso da carrozaría. A versión de acce-
so á gama agora pesa só 1.113 quilos, 
90 kg menos que o modelo anterior. 
A carrozaría utiliza en moitas pezas 
aceiros de alta resistencia.

O primeiro que chama a aten-
ción do novo León é o deseño: un-
has liñas moi suaves cunha estética 
deportiva moi atractiva. É moi mo-
derno e está na mesma liña que o 
Ibiza ou o novo Toledo. Salienta o 
frontal co novo logotipo da marca e 
a feitura angulosa dos faros. A parte 
traseira é totalmente nova, cos gru-
pos ópticos en forma de cuña e co 
logotipo de Seat que bascula para 
abrir o portón.

O acceso ao maleteiro é moi có-
modo e práctico. Ten unha capaci-
dade de 380 litros (39 máis que o 
modelo anterior). A equipaxe dos 
pasaxeiros cárgase de xeito doado 
e hai espazo para as maletas de to-
dos, a condición de que non sexan 
demasiado grandes.

Polo de agora fabrícase coa ca-
rrozaría de 5 portas. Máis adiante 
virá a de 3, que se presentará en 
marzo no Salón do Automóbil de 
Xenebra e pouco despois xa esta-
rá no mercado a carrozaría fami-
liar. Dicir que este León é un pou-
co máis pequeno que o anterior 
(exactamente 5 centímetros) e 
mide 4,26 metros de longo. De an-
cho, 1,82 metros, sendo un pouqui-
ño máis baixo, xa que mide 1,46 m 
de alto. O que si aumentou é o es-
pazo libre dentro do habitáculo. 
Agora os pasaxeiros de atrás van 
máis cómodos e o maleteiro, como 
xa comentamos, é un pouco máis 
grande.
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Malia a ser máis pequeno 
non resulta menos capaz, aínda 
que o que máis abraia ao entrar é 
o ambiente de calidade xeral que 

se respira neste León de tercei-
ra xeración. Sorprende tamén o 
deseño dos materiais interiores. 
O mercado actual é moi compe-

titivo e en tempos de crise con-
vén distanciarse da competencia 
con innovación e calidade, iso si, 
mantendo uns bos prezos. Aquí é 

onde este novo modelo mellorou 
moitísimo: nótase na calidade 
dos materiais e na precisión dos 
axustes. A consola central é am-
pla e luminosa. Os mandos están 
ben deseñados, son suaves ao 
tento e manéxanse de maneira 
sinxela. A información que recibe 
o condutor é precisa e útil e cun-
ha simple ollada estamos ao tan-
to do que rende o noso vehículo. 
O computador de a bordo vainos 
indicando todo o que precisamos 
saber, o consumo instantáneo, o 
consumo medio, a velocidade 
media, os quilómetros percorri-
dos, o tempo que levamos ao 
volante, a marcha que estamos 
a empregar... Unha gozada! Ou-
tra das virtudes que ten é o pou-
co ruidoso que é o habitáculo e 
o motor. Un vai dentro tranquila-
mente sen ruídos raros por ma-
los axustes ou por un motor es-
candaloso. Nótase a in� uencia e 
o control dos alemáns...

Motorizacións
A terceira xeración do Seat 

León achega unha nova gama de 
motores TSI e TDI potentes e e� -
cientes que van desde os 1.2 aos 
2.0 litros de cilindrada. Todos os 
motores salientan pola súa depor-
tividade e economía, presentan 
turboalimentación e inxección di-
recta e foron desenvolvidos para 
xerar baixa fricción interna e rápi-
do quecemento. Se se comparan 
cos seus antecesores, os consu-
mos diminuíron até un 22%.

A gama de motores de gaso-
lina TSI comeza polo 1.4 TSI. Este 
moderno propulsor turboalimen-
tado presenta inxección directa 

e desenvolve 122 cv de poten-
cia. De serie, este motor monta 
o sistema Start&Stop e a función 
de recuperación da enerxía. Con-
sume só 5,2 litros de gasolina Sú-
per aos 100 km, o que equivale a 
unha cifra de 120 g/km de CO2. 

A comezos deste ano 2013 
lanzaranse dúas variantes do pro-
pulsor 1.2 TSI, con 86 cv e 105 cv 
de potencia. E como máximo ex-
poñente da gama gasolina, un 1.8 
TSI de 180 cv cunha combinación 
de inxección por tubo de aspira-
ción e inxección directa de gaso-
lina.

Ao mesmo tempo lanzarase 
un 1.4 TSI con 140 cv de potencia. 

Esta variante consumirá 5,2 litros 
aos 100 quilómetros, o que equi-
vale a 119 gramos de CO2 por 
quilómetro.

Respecto dos motores dié-
sel, o 1.6 TDI desenvolve 105 cv 
de potencia desde 1.598 cm3 de 
cilindrada. Na súa versión Eco-
motive, que incorpora o sistema 
Start&Stop e a función de recupe-
ración da enerxía, o León consu-
me só 3,8 litros aos 100 km, o que 
equivale a 99 gramos de CO2 por 
quilómetro.

Doutra banda, traballouse a 
fondo na versión Ecomotive do 
2.0 TDI para obter un consumo 
ponderado de só 4,1 litros aos 

100 quilómetros, cos seus 150 cv 
de potencia e 1.968 cm3 de cilin-
drada.

Ao longo deste primeiro tri-
mestre do ano, a gama diésel su-
mará o 1.6 TDI de 90 cv, cuxo con-
sumo será de 4,1 litros aos 100 
quilómetros con emisións de 108 
gramos de CO2 por quilómetro. 
Máis adiante, a gama TDI verá a 
chegada do propulsor 2.0 de 184 
cv de potencia.

Por primeira vez, todas as 
motorizacións da oferta de lan-
zamento dispoñen do sistema 
Start&Stop: o 1.6 TDI de 105 cv, o 
2.0 TDI de 150 cv e o 1.4 TSI de 122 
e 140 cabalos.

A oferta de caixas de cambios 
varía en función do motor e in-
clúe as variantes manuais de cin-
co ou seis marchas até a compac-
ta e lixeira caixa de cambios DSG 
de dobre embrague, que cambia 
a seis ou sete marchas suavemen-
te en centésimas de segundo. Al-
gunhas variantes teñen un piñón 
libre, o que reduce aínda máis o 
consumo de combustible. 

Acabados
O novo Seat León preséntase 

con catro niveis de acabado: León, 
Reference, Style e Fr. Tamén vén 
equipado cunha ampla selección 
de elementos opcionais para a se-
guridade e o confort: faros de LED 
Integrais, repousabrazos diantei-
ros, teito panorámico eléctrico, es-

A carrozaría utiliza en moitas 
pezas aceiros de alta resistencia



Gasolina

1.2 TSI 86 cv EMOCIÓN 14.990 €

1.2 TSI 86 cv REFERENCE             17.570 €

1.2 TSI 105 cv REFERENCE 18.220 €

1.2 TSI 105 cv STYLE 19.820 €

1.4 TSI 122 cv STYLE 20.330 €

1.4 TSI 122 cv FR 21.790 €

1.4 TSI 140 cv STYLE 20.870 €

1.4 TSI 140 cv FR 22.330 €
Diésel

1.6 TDI CR 90 cv EMOCIÓN 17.720 €

1.6 TDI CR 90 cv REFERENCE 19.770 €

1.6 TDI CR 105 cv REFERENCE 20.300 €

1.6 TDI CR 105 cv STYLE 21.900 €

2.0 TDI CR 150 cv STYLE 23.250 €

2.0 TDI CR 150 cv FR 24.710 €

2.0 TDI CR 184 cv FR 25.700 €
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Os asentos dianteiros son 
moi cómodos. Son envolventes 
e terman bastante ben do cor-
po. Atrás tamén hai espazo para 
as pernas e os ombreiros e au-
mentou a distancia entre o teito 
e a cabeza dos pasaxeiros. O res-
paldo pódese abater, atopándo-
nos entón cun supermaleteiro de 
1.210 litros.

Na estrada o comportamen-
to é extraordinario. Moi esta-
ble, moi alegre e moi seguro. 
Tanto a dirección coma a caixa 
de cambios responden á per-
fección aos nosos requirimen-
tos. Pódense trazar as curvas a 
alta velocidade sen ningún pro-
blema. Asemade, non hai nada 
que obxectar á suspensión, cun 
bo nivel de confort. No modelo 
que probamos atopámonos con 
cinco marchas que entraban 
con moita suavidade. Os freos 
responderon bastante ben e o 
motor, como xa comentamos, 

é moi silandeiro, potente e e� -
ciente, con consumos bastante 
baixos e con certo aire deporti-
vo. Se o comparamos cos ante-
riores, o consumo reduciuse en 
máis dun 20%.

Hai que salientar, tamén 
como novidade deste León, os 
sistemas de Asistencia ao Con-
dutor, imprescindibles para unha 
condución máis cómoda e segu-
ra. Entre eles � gura o Detector de 
Fatiga do Condutor, que detecta 
se o condutor comeza a perder a 
concentración e avísalle median-
te un sinal acústico e un indica-
dor luminoso que se activa no 
cadro de instrumentos cada cin-
co segundos. O asistente de luces 
curtas/longas que cambia de xei-
to automático para evitar cegar 
aos demais condutores... E sen 
esquecer o asistente de saída in-
voluntaria de carril, que mantén 
ao coche na dirección correcta e 
modi� ca a traxectoria para impe-

dir ao condutor saírse do carril de 
marcha.

A marca española estrea os 
novos faros con tecnoloxía de 
LEDs integrais no segmento com-
pacto do León. Ofrecen nume-
rosas vantaxes: proxectan a luz 
cunha temperatura de cor que 
se achega moito á luz de día. Con 
esta intensidade a vista non se 
cansa. Por outra banda, os LEDs 
son moi e� cientes xa que con-
somen pouca enerxía. As luces 
de cruzamento só consumen 20 
watts cada unha.

Todos os motores do novo 
León aproveitan as tecnoloxías 
máis modernas, encamiñadas 
a aumentar a súa eficiencia. O 
sistema Start&Stop desconec-
ta o motor cando funciona en 
ralentí, se a panca de cambios 
se atopa en posición de punto 
morto e se, ademais, o condutor 
deixou de pisar o pedal do em-
brague. Cando o condutor vol-

ve pisar o embrague, o motor 
vólvese a pór en funcionamen-
to. Co sistema Start&Stop (que 
o condutor pode desconectar 
en calquera intre) é posible re-
ducir o consumo de combusti-
ble nun 4% aos 100 quilóme-
tros.

Outra medida de eficiencia 
deste modelo é a regulación in-
telixente da tensión do alterna-
dor durante as fases de freado 
e desaceleración. A enerxía re-
cuperada acumúlase na bate-
ría. Cando se volve a acelerar, 
a enerxía acumulada entrégase 
novamente á rede de a bordo. 
Deste xeito, o alternador fun-
ciona con maior frecuencia con 
baixa tensión ou se desconecta 
totalmente. O motor debe de-
dicar menos potencia para o 
funcionamento do alternador, 
o que redunda nunha diminu-
ción do consumo de combus-
tible. 

pello retrovisor con función anti-
cegadora automática, sensor de 
luces, sensor de chuvia e sistema 
de navegación, entre outros.

Todas as versións do León in-
clúen sete airbags de serie. O aca-
bado León tamén inclúe ASR + 
ABS, ESC + sensor de presión dos 
pneumáticos, elevaxanelas eléc-
tricos dianteiros, indicador de 
cambio e� ciente de marcha, com-
putador de a bordo con indicador 
da temperatura exterior, pousava-
sos dianteiro, peche centraliza-
do con mando a distancia, asento 
do condutor regulable en altura e 
ancoraxes Iso� x e Top Tether nos 
asentos traseiros (para asentos de 
nenos). A grella ten un marco cro-
mado e as manetas e as carcasas 
dos espellos retrovisores son da 
cor da carrozaría. Na versión de 
acceso á gama, o León monta la-
mias de 15 polgadas.

O acabado Reference inclúe 
de serie numerosos sistemas de 

confort. O equipamento de serie 
engade un sistema de aire acon-
dicionado de regulación manual, 
o Media System Touch, control de 
velocidade de cruceiro, retrovi-
sores eléctricos exteriores, faros 
dobres de halóxeno e luz diúrna, 
volante multifunción e respaldo 
do asento posterior encartable 
60:40.

O León Style presenta unha 
inmellorable relación calidade-
prezo xa que inclúe lamias de 
aliaxe de 16 polgadas, control de 
velocidade de cruceiro, faros an-
tinéboa con función cornering, 
elevaxanelas dianteiros e trasei-
ros eléctricos, asentos axusta-
bles en altura para condutor e 
pasaxeiro, Radio Media System 
Colour con seis altofalantes e co-
nexión Bluetooth para telefonía 
móbil. O volante multifunción é 
en pel e os espellos retrovisores 
son con calefacción. A consola 
central conta cun repousabrazos 

con almacenaxe así como unha 
reixiña de ventilación para os pa-
saxeiros dos asentos traseiros. En 
canto aos acabados interiores 
existen tres opcións de tapizaría: 
en tecido de cor negra ou beixe 
ou unha combinación de negro e 
gris; en pel negra, beixe ou unha 
combinación de negra e beixe; e 
Alcántara.

Como é habitual, as varian-
tes máis deportivas de Seat iden-
tifícanse coas siglas FR. Ao León 
FR recoñéceselle polas lamias de 
aliaxe de 17 polgadas, tubo do-
bre de escape visto e cromado, 
faros antinéboa con función cor-
nering, parachoques deportivos, 
suspensión FR, portelos trasei-
ros tintados, espellos retroviso-
res encartables e grupos ópticos 
traseiros de LEDs. No interior ato-
pamos taloneiras de aluminio, 
volante en pel, asentos depor-
tivos con apoio lumbar, ilumi-
nación ambiental, climatizador 

e elevaxanelas traseiros eléctri-
cos. O condutor pode con� gu-
rar o coche co SEAT Drive Pro� le 
(Eco, Confort e Sport) segundo o 
modo de condución. O son nítido 
do Media System Colour transmí-
tese a través de oito altofalantes 
e para as opcións de acabado in-
terior pódese elixir entre tapiza-
ría de pel negra ou Alcántara.

PREZOS
O novo Seat León, atópa-

se á venda en todos os con-
cesionarios Seat de Galicia 
cos seguintes prezos:

Unidade probada: León 
diésel 1.6 TDI CR Start&Stop 
STYLE- 21.900€

O acceso ao maleteiro é moi cómodo e práctico
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Presente, pasado e 
futuro do Ford Fiesta
Mantén o nome do modelo orixinal de 1976

■ ANTÓN PEREIRA | TEXTO

■ SPRINT MOTOR | FOTOS

Orixes
A comezos de 1970, au-

mentaba a demanda euro-
pea por automóbiles de pe-
queno tamaño. Os principais 
competidores de Ford lanza-
ran xa ao mercado automó-
biles como o Fiat 127 e logo 
o Renault 5 e o Audi 50. Ford 
precisaba dun vehículo de 

reducidas dimensións para 
competir neste mercado 
emerxente. Como se apun-
ta na Wikipedia, xorde entón 
un prototipo coñecido como 
“Bobcat”, que sería a base 
do novo modelo de Ford, o 
“Fiesta”. Numerosos foron 
os nomes propostos para o 
proxecto “Bobcat” e, malia 
que “Bravo” foi o nome que 
maior número de votos obti-
vo, Henry Ford II preferiu des-

estimalo e optou por “Fiesta”. 
O nome “Fiesta” pertencía 
naquel entón a General Mo-
tors, aínda que esta cedeu-
no de xeito gratuíto a Ford. O 
Fiesta foi posto á venda a � -
nais de 1975. En 1990 e 1991, 
e de 1996 a 1998, o Ford Fies-
ta foi o automóbil con me-
llores resultados de vendas 
no Reino Unido. O mellor 
ano, foi 1987 con arredor de 
154.000 unidades vendidas.

Ano novo, sección nova... Pois si, 
inauguramos sección en Sprint Motor, 
Retro-Visor, un espazo que como ben 

indica o seu nome quere servir para 
botar unha ollada cara atrás, cara eses 

vehículos que todos lembramos con máis 
ou menos cariño pero que � can gravados 
na memoria colectiva de cada un de nós. 

Comezamos dedicándolle o primeiro 
capítulo deste Retro-Visor ao Ford Fiesta.

›› O Ford Fiesta é un 
automóbil de turismo 
do segmento B des-
envolvido pola � lial 
europea da empresa 
estadounidense Ford 
Motor Company, e 
fabricado en Alema-
ña, España, Arxenti-
na, Brasil, Venezuela, 
México, China, India 
e Sudáfrica. Existen 
seis xeracións distin-
tas do Fiesta. Des-
de 1976 vendéronse 
máis de doce millóns 
de unidades. Den-
tro da gama de Ford, 
colocouse por enri-
ba do Ford Ka e por 
debaixo do Ford Es-
cort e o Ford Focus. O 
Fiesta é o único turis-
mo da gama europea 
de Ford que mantén 
o nome do modelo 
orixinal de 1976, sen 
modi� cacións.

Na nosa terra, e supoñe-
mos que noutras tamén, a 
preservación dos coches an-
tigos semella ir ligada a unha 
serie de conceptos � xos. Por 
exemplo: idade, teimosía e 
prudencia. O caso do coche 
que imos comentar nesta re-
portaxe, o Ford Fiesta, non 
só non é unha excepción, se-
nón que asume claramente 
o devandito para levalo aín-
da máis alá, case até os lí-
mites dunha identi� cación 

cos valores propios dun xei-
to de ser, neste caso o noso. 
Dito doutra maneira e para 
non enleármonos: se vemos 
un Ford Fiesta antigo circu-
lando polas nosas estradas, 
daqueles que encheron os 
vieiros nas décadas dos se-
tenta (cando comezou a fa-
bricarse dende a factoría que 
Ford tiña, e ten, en Valencia) 
e dos oitenta, case con toda 
seguridade que teremos un 
condutor/a de certa idade, 
que o conservou ao longo 
dos anos, facendo uso dun-
ha importante reserva de te-
imosía e coidado ao volante, 

factores chave nunha preser-
vación como esta. A maio-
res, veremos unha estampa 
que, polas razóns que sexan, 
nos lembre en certo senso á 
idea que temos da identida-
de galega daqueles tempos. 
Innumerábeis son as fotos 
nas que aparece vinculado ás 
nosas aldeas e vilas, aparcadi-
ño diante do adro da igrexa, 
cun vello sentado ao volante 
fumando un Celta sen � ltro, 
ou debaixo dun alpendre, da-
quela símbolo de prosperida-
de (o Fiesta) e hoxe integrado 
á perfección nas cousas pro-
pias daqueles tempos.

Ford Fiesta MK1

O Fiesta da segunda etapa, un MK2 de 1983 Os antecedentes do Fiesta, Ford Bobcat



As etapas do Fiesta
❧ 1ª Etapa (1976-1983).

O primeiro Fiesta foi lanza-
do en 1976. Foi un � to para 
Ford xa que este era o seu 
primeiro automóbil con 
tracción dianteira que tivo 
verdadeiro éxito. O Fies-
ta montaba unha transmi-
sión manual de catro velo-
cidades e empregaba unha 
nova versión do motor Ford 
Kent OHV, alcumado “Va-
lencia” en honra á fábrica 
que a marca tiña instalada 
en Almusafes, Valencia (Es-
paña), creada especialmen-
te para producir o novo ve-
hículo. As fábricas de Ford 
en Dagenham, Inglaterra, e 
Colonia, Alemaña, tamén se 
utilizaron para a fabricación 
do Fiesta. O Fiesta foi un 
gran éxito en pouco tempo, 
e a unidade un millón pro-
duciuse o 9 de xaneiro de 
1979. O automóbil estaba 
dispoñible en versións con 
motores de gasolina de 957 
cc, 1.1 e 1.3 L OHV, Popu-
lar, L, Ghia e S, ademais de 
furgoneta. En 1980 lanzou-
se un modelo deportivo, o 
1.3 Supersport, a modo de 
proba para o modelo se-
mellante XR2 que se intro-
duciu ao ano seguinte, cun-
ha versión 1.6 L do mesmo 
motor e diversos engadidos 
estéticos.

❧ 2ª Etapa (1983-1989).
O Fiesta II apareceu no 
terceiro trimestre de 1983 
cunha actualización esté-
tica e cun lixeiro redeseño 
do chasis. Esta xeración do 
Fiesta obtivo unha boa aco-
llida no Reino Unido, onde 
foi líder de vendas durante 
o ano 1980. A versión XR2 
tamén se actualizou de for-
ma intensiva, engadindo 
melloras aerodinámicas e 
aleróns. En 1987 comezou-
se a vender a primeira va-
riante do Ford Fiesta con 
caixa de cambios automáti-
ca, na versión 1.1 CTX.

❧ 3ª Etapa (1989-1997).
O Fiesta de terceira xera-
ción púxose á venda en 
1989 para facer fronte a 
modelos recentes como o 

Seat Ibiza, o Peugeot 205 e 
o Citroën AX. Tivo motores 
1.0, 1.1, 1.3, 1.3i, 1.4, 1.4i, 1.6 
S, 1.6i, 1.6i turbo, 1.8 16v, e 
1.8d. En 1989, apareceu o 
Fiesta XR2i con motor 1.6 
EFI de 110 cv. En 1990 apa-
receu o ‘Fiesta RS Turbo’ 
(‘Turbo’ en España), co mes-
mo motor que o Escort RS 
Turbo, pero con inxección 
electrónica (EFI) de 133 cv. 
Ao RS Turbo, substituíuno o 
XR2i 16v en 1992, cun mo-
tor Zetec 1.8L de inxección 
de combustible e unha ve-
locidade máxima de 198 
km/h. En 1994, saíu o ‘Fies-
ta Se’, cun corte menos de-
portivo e con motores 1.4 
L PTE (evolución do CVH) 
e 1.6 L Zetec de 90 cv que 
viña cunhas defensas re-
dondeadas.

❧ 4ª Etapa (1995-2002).
As diferenzas co Fiesta III 
son esencialmente estéti-
cas. Puxéronse en venda 
modelos gasolina cos no-
vos motores Endura e Ze-
tec, dispoñibles en versións 
de 1.3i 60 cv, 1.25i de 75 cv 
e 1.4i de 90 cv e un 1.6i de 
105 cv e unha versión dié-
sel de 1.7 litros. Cara a 1999, 
realizouse unha peque-
na reestilización frontal no 
Ford Fiesta con carrozarías 
hatchback de tres e cinco 
portas, sedán de catro por-
tas, pickup dúas portas e 
furgoneta 4 portas. Esta re-
estilización estaba inspira-
da na liña do Ford Ka e o re-
centemente aparecido Ford 
Focus.

❧ 5ª Etapa (2002-2007).
En 2002 apareceu a quin-
ta xeración con carroza-
ría hatchback de tres e cin-
co portas. Por primeira vez, 
realizouse o deseño com-
pletamente desde cero, sen 
ningún vínculo ao orixinal 
de 1976. O estilo do novo 
modelo estivo claramen-
te inspirado no do Ford Fo-
cus. Os motores de gasoli-
na son todos atmosféricos: 
uns 1.25 litros de 75 cv, uns 
1.3 litros de 60 ou 70 cv, 
uns 1.4 litros de 80 cv, uns 
1.6 litros de 101 cv, e uns 
2.0 litros de 150 cv. Pola 

súa banda, os motores dié-
sel son uns 1.4 litros de 68 
cv e uns 1.6 litros de 90 cv. 
Ámbolos dous proveñen do 
Grupo PSA, e están equipa-
dos con turbocompresor e 
inxección directa common-
rail. En novembro de 2005 
saíu á venda unha revisión 
do Fiesta para o mercado 
europeo. A maior parte das 
melloras foron estéticas, en 
tanto que a mecánica con-
tinuou como no modelo 
anterior. Ademais, engadí-
ronse novos elementos de 
equipamento opcionais: 
control por voz mediante 
Bluetooth, computador de 
a bordo e conectividade 
para reprodutores MP3.

❧ 6ª Etapa (2008-2012).
A fabricación en serie da úl-
tima xeración do Ford Fies-
ta comezou en 2008 na 
planta de Ford en Colonia-
Niehl, Alemaña. Comezou-
se por comercializar as ver-
sións hatchback de tres e 
cinco portas. España come-

zou a produción a comezos 
de 2009. Dicir que en 2012 
a fábrica de Almusafes (Es-
paña) anunciou que deixa-
rían de producir o modelo 
Ford Fiesta.
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Rodeiras culturais 
O pequeno da casa Ford ta-

mén tivo os seus pequenos in-
tres de gloria na gran pantalla. 
Pequenas instantáneas que � ca-
ron por un tempo reducido na 
retina daqueles apaixonados/
as polo cinema. O Ford Fiesta 
aparecía de xeito fugaz en moi-
tas películas de sona internacio-
nal, repetindo diante da cámara 
de directores como Pedro Al-
modóvar quen escollía ao Fies-
ta en � lmes como “Nadie habla-
rá de nosotras cuando hayamos 
muerto”; “Pepi, Luci, Bom y otras 
chicas del montón”; “La mala 
educación”; “Mujeres al borde de 
un ataque de nervios”, entre ou-
tros. Moitas son as películas nas 
que se vía en primeiro ou segun-
do termo ao Fiesta, vén ao míti-
co de � nais dos 70 ou vén algun-
ha das súas outras versións.  

O Fiesta da quinta etapa, un modelo de 2002

O Fiesta da terceira etapa, un RS Turbo Radiant Red de 1991
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A produción comezou en setembro de 2012
Little Ebox

■ XABIER VILARIÑO | TEXTO

■ SPRINT MOTOR | FOTOS

Orixes da marca
Little nacía en 2008 no 

intre no que unhas persoas 
que apostaban pola mobili-
dade sostible se decataban 
da necesidade de crear un 
primeiro modelo chamado 
Little4, e logo o Ebox Mode-
los concibidos polos enxe-
ñeiros de deseño e industria-
lización da marca. Tratábase 

de modelos de 2 prazas (sen 
carné B1), e de 4 prazas (ne-
cesario Carné B1). Cómpre 
dicir que Little creouse baixo 
un concepto de cooperati-
vismo e responsabilidade 
social; así pois non perten-
ce a ningún país, aínda que 
a marca foi rexistrada en Es-
paña. Emporiso, Little existe 
grazas á adhesión de socios 
e á visión de emprendedores 
que confían no proxecto. É 
preciso subliñar que Little foi 

a primeira marca en pór en 
circulación vehículos 100% 
eléctricos e 100% fabricados 
no noso país.

Obxectivos
Little constitúese coa � -

nalidade de acadar uns pro-
pósitos como son: a crea-
ción de postos de traballo 
directos e indirectos, tirar 
proveito dos recursos do 
país, apostar por un con-
cepto de futuro, desenvol-
ver a liña de negocio do 
novo sector da electromo-
bilidade e ter unha clara 
postura de internacionaliza-
ción comercial e de indus-
trialización.

Little Ebox, o modelo
Foi o pasado mes de set-

embro de 2012 cando Little 
comezaba a produción e in-
dustrialización do novo mo-
delo Ebox, na fábrica que po-
súe en Vigo, no concello de 

Anuncian dende a marca Little a posta no mercado do seu 
vehículo integramente eléctrico encamiñado a un mercado 
profesional pero tamén de lecer no marco urbano e no 
extraurbano... e feito en Galicia! En concreto, na factoría de Mos 
(Vigo). Dende estas páxinas de Sprint Motor contamos todo o 
habido e por haber que rodea a esta nova achega eléctrica.

Un eléctrico 100% para o traballo feito en Galicia
O Little Ebox ten distintas versións

›› Este modelo 
parte dos 
9.500 euros 
coas axudas 
actualmente en 
vigor

›› A batería coa 
que contan 
os modelos 
de Little é de 
Xel Chumbo 
ou Litio, 
dándolle deste 
xeito unha 
autonomía de 
arredor de 100 
quilómetros



Mos. O Ebox é un modelo 
deseñado e concibido de xei-
to especí� co para dar unha 
solución e� caz á mobilidade 
eléctrica no eido profesional, 
lúdico urbano e extra-urba-
no.

Cun motor de 4Kw, trac-
ción 2WD e 4x4, espazo para 
carga con diferentes ver-
sións e adaptacións, posibi-
lidade de remolque e adap-
tación de sistemas especiais 
de traballo (hidráulicos...), 
posúe até 100 quilómetros 
de autonomía, cun custo 
reducidísimo de utilización 
(menos de 1 euro aos 100 

quilómetros), e ademais con 
recarga en enchufe shucko 
normal doméstico.

O Little chega coa von-
tade de ser un vehículo para 
todos os petos, estamos pe-
rante unha opción moi eco-
nómica que parte dos 9.500 
euros coas axudas actual-
mente en vigor.

En resumo, o Little Ebox 
é o primeiro vehículo 100% 
eléctrico que outorga a posibi-
lidade de ser unha ferramenta 
e� caz e competitiva de traba-
llo co engadido de ser un ve-
hículo fabricado en España e 
con compoñentes nacionais.

Un eléctrico 100% para o traballo feito en Galicia

Deseño «Vintage» destinado aos particulares
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Calendario��
de��probas FEBREIRO  2013

 
DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

2-3 de febreiro Gala de Entrega de Premios 2012-2013 Entrega Premios Auditorium da vila de Carballo A Coruña España

3 de febreiro Cto. de España de Cross Country de Malpartida de Cáceres Cross Country Malpartida de Cáceres Cáceres España

7-10 de febreiro Rali de Suecia (WRC) Ralis Suecia Suecia

9-10 de febreiro Slalom de Vilalba Slalom Vilalba Lugo España

10 de febreiro Campionato de España de Cross Country de Guadalajara Cross Country Guadalajara Guadalajara España

10 de febreiro Campionato do Mundo de X-Trial de Barcelona X-Trial Barcelona Barcelona España

16-17 de febreiro Rali Serra da Groba Ralis Serra da Groba- Val Miñor Pontevedra España

17 de febreiro Campionato de España de Motocross de Albaida Motocross Albaida València España

23-24 de febreiro Fórmula Rali do Cocido 2ª Categoría e outros eventos Lalín- Deza Pontevedra España

26 de febreiro Cto. do Mundo de Superbikes de Australia Superbikes Circuíto de Phillip Island, Victoria Australia
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PREZOS
Modelo Little4 Base: 13.976 €
Modelo Little4 Vintage:  (Incluído Peche Lona): 15.246 €
Modelo Little4 Turismo: 16.671 € 
Modelo Little4 Comercial: 16.426 € 
Modelo Little4 Comercial (Con Peche Persiana en Caixa): 17.628 € 
Modelo Ebox Curto 2WD Base (Caixa + Peche Lona): 13.180 € 
Modelo Ebox Curto 4x4 Base (Caixa + Peche Lona): 15.180 € 
Modelo Ebox Furgón 4x4 Base (Caixa + Peche Lona + Lithium 
Batteries):

24.980 €

Por último, informar de que os interesados en mercar un Little poderán acollerse ás axudas estatais que 
existan no intre da venda. Asemade, dicir que os modelos na súa versión Base parten dos 9.500 euros + 
IVE (axudas aplicadas) con baterías incluídas e sen gastos engadidos.

Características do Ebox
Tanto o Ebox coma o 

resto dos modelos de Litt-
le veñen definidos por un 
estilo retro ou vintage que 
rende homenaxe aos au-
tomóbiles dos anos 60 e 
70, lembrando un estilo de 
vida, a beleza das formas, 
a diversión, a liberdade e a 
despreocupación amais do 

aquel funcional para o tra-
ballo cotián.

Outro dos puntos que 
persegue Little é ser unha 
marca ecolóxica e econó-
mica, un vehículo amigo 
do medio ambiente, partin-
do dun motor eléctrico que 
ten innumerables bene� -
cios ambientais e económi-
cos. Bo exemplo diso son as 

0 emisións de CO2 que emi-
ten os seus modelos, a recar-
ga nunha soa toma, os seus 
100 km de autonomía e o 
seu baixo custo (inferior a 1 
euro/100 km). 

Hai que dicir que a bate-
ría coa que conta este Ebox 
(e o resto dos modelos de 
Little) é de Xel Chumbo ou 
Litio, dándolle deste xeito 

unha autonomía de arredor 
de 100 quilómetros, autono-
mía máis que abonda para 
cubrir as necesidades cotiás 
de movemento se atende-
mos a que máis do 75% dos 
nosos desprazamentos dia-
rios son realizados nun ra-
dio de 7 quilómetros, situán-
dose a media europea en 37 
km/día.

Este modelo 
de Little 

seméllase 
moito a un 

do fabricante 
francés 
Renault

Esta é unha versión demandada por 
algúns sectores profesionais

Versión de 
catro prazas 

do Ebox



25Mitos << Sprint Motor

■ XABIER VILARIÑO | TEXTO E FOTOS

1 A gasolina estoupa: 
FALSO. A gasolina é un 

combustible e, como tal, arde. O 
problema é que é moi volátil 
(evapórase axiña) e o seu vapor 
si que pode xerar unha explo-
sión. É case imposible facer esta-
lar un depósito cheo de gasolina, 
pero, paradoxalmente, se está 
baleiro, si que pode estoupar, 
porque contén os gases que non 
poden saír del -aínda que os de-
vanditos gases se dispersan moi 
rápido en espazos abertos-. 

2 Unha cabicha pode 
acender un regueiro 

de gasolina: FALSO. Se tiras 
unha cabicha nunha lata de ga-
solina, o máis probable é que se 
apague igual que se a botas á 
auga. A gasolina precisa dun foco 
de ignición relativamente eleva-
do, como unha faísca forte ou 
unha lapa viva, para comezar a 
arder: unha cabicha apenas ten 
temperatura (agás cando se avi-
va ao soprar ou cando fumamos).

3 -Os coches de gasoli-
na son máis perigosos 

en caso de accidente: FALSO. 
Dise que un deportivo moi famo-

so é perigosísimo porque leva o 
depósito de combustible diante 
do condutor e nun choque fron-
tal pode asperxer de gasolina aos 
pasaxeiros, que se abrasarían. 
Para que un depósito rompa nun 
sinistro o golpe ten que ser tan 
brutal que os ocupantes do co-
che falecerían no acto.

4 Con gasolina de 98, o 
coche corre máis: DE-

PENDE. Só nalgúns motores de 
moi alta compresión ou sobreali-
mentados, que precisan un alto 
poder antidetonante, se obteñen 
mellores prestacións que con ga-
solinas de menor “octanaxe” (na 
actualidade, non existe o octa-
naxe, xa que as gasolinas moder-
nas non conteñen chumbo como 
antidetonante). A maioría das 
mecánicas están pensadas para 
funcionar con gasolina de 95 
RON, polo que a súa potencia 
máxima non aumenta coa de 98 
RON. Emporiso, hai motores que 
precisan gasolinas de maior cali-
dade, pero aparece especi� cado 
no manual. 

5 Un motor de gasóleo 
vai mellor engadindo 

un pouco de gasolina no depó-
sito: FALSO. A gasolina é máis vo-
látil que o gasóleo e precisa tem-
peraturas moi baixas para 
conxelarse. Con todo, o gasóleo 
contén naftas, que se solidi� can 
decontado preto dos 0ºC. Antiga-
mente, para evitar que se conxela-
se o gasóleo, mesturábase con ga-
solina: dese xeito permanecía 
líquido no inverno. A proporción 
nunca podía superar o 20%; a par-
tir de aí, o motor deixaba de fun-
cionar. Arestora, as petroleiras en-
gaden aditivos anticonxelantes 
ao diésel que fornecen nas épocas 
frías e non é preciso mesturalo 
con gasolina: NUNCA botes gaso-
lina no teu coche diésel.

6 Poñer uns imáns aos 
tubos de gasolina 

aforra combustible: FALSO. Hai 
dispositivos no mercado que se 
anuncian como economizadores 
de combustible. A explicación é 
a mesma: “ionizamos o combus-
tible e aumentamos o seu rende-
mento”... Ningunha proba inde-
pendente certi� cou os ditos 
bene� cios. Os fabricantes de au-
tomóbiles invisten miles de mi-
llóns de euros en reducir o con-
sumo e as emisións dos seus 
vehículos mediante sistemas de 
inxección cada vez máis preci-
sos, aerodinámica, materiais li-
xeiros, pneumáticos de baixa re-
sistencia á rodaxe... Se cun imán 
no tubo da gasolina o coche gas-
tase menos, non o montarían xa 
na fábrica?

7 Poñer bólas de nafta-
lina no depósito fai 

que o motor vaia mellor: DE-
PENDE. As gasolinas antigas ti-
ñan moi pouca octanaxe; ao en-
gadir bólas de naftalina, o 
rendemento da mecánica era 
algo mellor. Hoxe en día, este 
combustible é moito máis depu-
rado; ademais, a naftalina ataca 
algúns elementos dos moder-
nos sistemas de inxección (xun-
tas dos inxectores, bomba de 
carburante, � ltro, condutos...). A 
avaría pode ser moi cara.

8 É mellor encher pola 
mañá: VERDADEIRO. 

Canto máis frío está o ambiente, 
menos evaporación hai, polo 
que non “perderás gasolina”, 
pero tamén existe máis humida-
de no aire, así que ao � nal unha 
cousa contrarresta á outra. En 
días moi calorosos do verán poi-
da que si compense, pero esta-
mos a falar de milésimas de euro 
en cada depósito. A mellor ma-
neira de aforrar ao encher é face-

lo de camiño a algún destino, no 
lugar de facer un percorrido ex-
clusivamente para iso.

9 A maior velocidade, 
maior consumo: DE-

PENDE. En primeira a 50 km/h 
gastaremos bastante máis que en 
quinta a 70 km/h. O menor consu-
mo de combustible conséguese 
sobre unha vía chaira na marcha 
máis longa e sen pisar o acelera-
dor. Nun turismo normal, a zona 
máis económica adoita estar en-
tre os 70 e o 90 km/h. A esa veloci-
dade, a resistencia aerodinámica 
non afecta demasiado ao consu-
mo e o coche non necesita un 
gasto de carburante extra para 
moverse. Por enriba de 100 km/h 
dita resistencia aerodinámica au-
menta de xeito exponencial coa 
velocidade. Por exemplo: calque-
ra coche con máis de 35 cv é ca-
paz de acadar os 100 km/h, men-
tres que un Bugatti Veyron precisa 
case 30 veces máis potencia para 
cuadriplicar esa velocidade.

10 Usar pouco o freo axu-
da a aforrar: VERDA-

DEIRO. Frear é desperdiciar ener-
xía que se gastou previamente 
para acadar unha velocidade. Ao 
acelerar, a enerxía térmica da 
combustión (gasta combustible) 
transfórmase en enerxía cinética 
-que depende do peso do coche 
e a velocidade-. Cando freamos, 
transformamos esa enerxía ciné-
tica (que nos custou diñeiro) en 
enerxía térmica, que non se pode 
amorear nin aproveitar: literal-
mente, tírase. Esta é precisamen-
te a vantaxe dos híbridos: ao re-
ter, recárganse unhas baterías 
que axudan a recuperar a veloci-
dade despois, polo que non se 
desaproveita a enerxía cinética. 
De nada vale anticiparse e non 
usar moito o freo se despois ace-
leramos “como posesos”.

Verdades e 
mentiras do 
combustible 
en 10 pasos
Dende estas páxinas de 
Sprint Motor queremos 
analizar algúns dos 
mitos que rodean ao 
combustible, rumores 
que todas e todos 
temos ouvido e sobre 
os que sempre queda 
o bene� cio da dúbida. 
É certo iso de que os 
vehículos explotan 
ao golpearse?; Será 
verdade iso de que os 
imáns axudan a aforrar 
carburante ou que a 
naftalina no depósito 
contribúe a que o coche 
corra máis? De seguida 
desvelamos en dez 
puntos o que se agocha 
de certo e de falso 
nestes mitos arredor do 
combustible. Tomade 
nota!
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55 Edición do Rali 
Internacional de 
Cotxes d'Època 
Barcelona-Sitges

En febreiro de 1959 daba 
comezo o Ral·li Internacional 
de Cotxes d'Època Barcelona-
Sitges. Emporiso, 55 anos des-
pois este encontro co auto-
móbil histórico segue adiante 
e celebrarase a � n de semana 
do 2 e 3 de marzo. Así, o Rali In-
ternacional de Coches de Épo-
ca Barcelona-Sitges -organiza-
do unha vez máis por Foment 
del Turisme de Sitges- acolle-
rá a un bo número de coches 
vidos de toda España e de al-
gúns países do continente, 
agrupados en catro categorías 
(segundo o ano de fabricación) 
e todos con algo en común: te-

ren sido construídos antes 
de 1928.

O rali en cuestión consta 
de tres xornadas (a última de 
carácter máis privado), na pri-
meira gozarase dunha exposi-
ción en Barcelona e a segunda 
co dito rali que une ámbalas ci-
dades. Engadir que a concen-
tración de vehículos terá lugar 
no centro comercial L'illa Dia-
gonal (de 10 a 17 horas), o día 
2 de marzo. Pola súa banda, o 
rali comezará o domingo 3 de 
marzo, partindo da Praza Sant 
Jaume. Logo de percorrer al-
gunhas das rúas máis senlleiras 
de Barcelona, os coches dirixi-
ranse cara a Sitges atravesan-
do L'Hospitalet de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Sant Boi 
de Llobregat, Viladecans, Gavà, 
Castelldefels e as Costas del 
Garraf. Ao chegar a Sitges (Port 
d'Aiguadolç), a festa dará co-
mezo (des� le, exposición dos 
coches no recinto La Fragata, 
xantar...). 

Engadir que o Rali conta co 
apoio dos concellos de Barce-
lona, Sitges, a Agencia de Pro-
moció Turisme Sitges, o RACC e 
o Antic Car Club de Catalunya, 
entre outros.

O Ford GT40 
celebra os seus 50 
anos en Montjuïc

Alá polo 1963, Ford Ad-
vanced Vehicles (FAV), come-
zaba en Inglaterra a desenvol-
ver un coche que co tempo se 
convertería en lenda, falamos 
do Ford GT40, que nacía para 
“competir” con Ferrari nas 24 
Horas de Le Mans, fazaña aca-
dada en 1966. Con todo, o Ford 
GT40 está este ano de aniver-
sario, pois cumpre 50 anos de 
vida e para festexalo foi convi-
dado á terceira edición do Es-
pírito de Montjuïc. O encontro 

terá lugar os días 12, 13 e 14 

de abril no Circuit de Catalunya, 
que acollerá carreiras de auto-
móbiles (biprazas e monopra-
zas de todo tipo), e como non, 
ao homenaxeado Ford GT40, 
que estará presente con varios 
modelos procedentes de diver-
sas partes do mundo.  

Para facérmonos unha idea 
do que se verá neste encontro, 
na anterior edición do Espíri-
to de Montjuïc, os seareiros/as 
do motor puideron gozar das 
carreiras nas que participaron 
máis de 150 vehículos clásicos 
de todas as disciplinas do mo-
tor histórico: Fórmula Un, Sport 
Prototipos, Barquetas, Gran Tu-
rismos, Turismos, etc. Estamos 

a falar dunha especie de museo 
ao aire libre que quere lembrar 
o ambiente vivido hai máis de 

30 anos no antigo circuíto 
de Montjuïc, arestora traslada-
do ao Circuit de Catalunya.

III Retro 
Auto&Moto 

Galicia, á volta 
da esquina en 

Santiago
Anúnciase xa a 3ª edición do 

Retro Auto&Moto Galicia, orga-
nizado por “Eventos del Motor”, 
que se levará a cabo no recinto 
feiral de Santiago de Composte-
la do 15 ao 17 de febreiro.

Emporiso, o recinto fei-
ral de Amio conta cun total de 
27.000 m2 que serán ocupados 
por expositores vidos de máis 
de media ducia de países dife-
rentes achegando automóbiles 
e motos de época, unha gran 
variedade de recambios e pe-
zas e unha morea de servizos 
relacionados co eido do motor.

Neste encontro estará Re-
nault cunha exposición mono-
grá� ca especial con vehículos 
importantes e pouco comúns 
da marca francesa. Tamén ha-
berá lugar para que calque-
ra poida dispor do seu propio 
espazo co gallo de vender au-
tomóbiles e motos clásicas 

(no Pavillón 1), a única con-

dición será que estes vehícu-
los foran fabricados até o ano 
1988 ou no caso de “marcas de 
prestixio” (Ferrari, Maserati, As-
ton Martin, Lamborghini, Pors-
che, etc) até 1996.

A entrada de Retro Auto 
Galicia terá un prezo de 8 euros 
(os nenos de até 10 anos non 
terán que pagar), podendo sa-
car por 12 euros un abono para 
varios días. Por certo, os que vi-
siten o Salón nun vehículo clá-
sico ou formando parte dunha 
concentración, pagarán 4 eu-
ros. Os horarios serán: o venres 
15 de 16 a 21 horas; o sábado 
16 de 10 a 21 horas; e o domin-
go 17 de 10 a 20 horas.
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Rieju é unha empresa dedicada á fabricación de mo-
tocicletas con sede en Figueres (Girona), que se preo-
cupou sempre de apoiar ás novas promesas do motoci-
clismo como foi o caso de: Carlos Checa, Francesc Rubio, 
Manu Rivas, Joan Lascorz, Aleix Espargaró, Pol Espargaró 
ou Marc Márquez que comezaron a competir coas motos 
catalás.

A día de hoxe Rieju quere seguir adiante na súa cola-
boración cos mozos/as apaixonados pola moto e que non 
o teñen doado nestes tempos que corren... Porén, a mar-
ca catalá vén de montar un Monomarca de velocidade co 
seu senlleiro modelo RS3 e a un prezo ben reducido. Di-
cir que isto foi posible grazas ao acordo entre a Federació 
Catalana de Motociclismo, Project Racing e Rieju que, ao 
longo de 2013, realizarán unha Rieju Challenge RS3 que 
se disputará dentro do Campionato do Mediterráneo de 
Velocidade e que constará de 6 probas con 12 carreiras 
nos principais circuítos de velocidade. 

Así, achegarase unha Rieju RS3 de 180 cc e 20 cv lista 
para competir e a un prezo de 3.450 euros + IVE. A moto 
en cuestión leva un motor Minarelli de 180 cc 4T, carena-
dos de � bra, suspensións regulables, sistema de freos e 
escape de competición, CDI competición e alixeiramento 
do vehículo. Esta proposta vai dirixida a mozos de 10 a 18 
anos que para participar nesta Challenge Rieju RS3 terán 
que contactar coa Federació Catalana de Motociclisme ou 
Projeck Racing (Teléfonos: 93 415 11 84; 93 672 07 66).

Chega a España a nova versión do Polo -o R WRC- 
unha edición limitada a 2.500 unidades en todo o mun-
do, que quere imitar ao Polo que se estreará no Campio-
nato do Mundo de Ralis (WRC 2013) que se inaugura co 
Rali de Monte Carlo. O Polo R WRC vén cun motor 2.0 TSI 
de 220 cv, sendo o Polo con máis potencia da historia.

Como edición especial que é, Volkswagen dotou a 
este modelo de elementos distintivos e exclusivos como: 
asentos dianteiros con calefacción deportivos en Alcán-
tara con deseño especí� co WRC, climatizador automáti-
co “Climatronic”, diferencial XDS para limitar a subviraxe 
do vehículo en curva, os faros Bi-Xenón autodireccionais 
con luz diúrna Led, o paquete Night&Polo, o sensor de 
parking traseiro, o sistema de radio navegación RNS 315 
con pantalla táctil de 5 polgadas e 6 altofalantes, pedais 
en aluminio, volante multifunción con logo “WRC” e 
costuras en azul, lamias de aliaxe lixeira “Caglari” 
de 18 polgadas con pneumáticos 215/35 R18, 
cor exterior Branco Puro, carcasas dos re-
trovisores exteriores pintados en 
negro, pinzas de freo pinta-
das en azul, spoiler traseiro 
especí� co R en negro bri-
llante e vinilo con deseño 
WRC, etc.

O Polo R WRC che-
gará aos concesionarios 
españois no último tri-
mestre do ano (xa se ad-
miten reservas) cun pre-
zo de 34.650 euros.

Polo R WRC, o máis potente da historia

Rieju RS3, competir é posible

27Competición  < Sprint Motor

Xa son tres as tempadas nas que a empresa de cer-
vexas Estrella Galicia -máis polo miúdo a 0,0- acompaña 
nos circuítos de motociclismo a Marc Márquez, campión 
do mundo de Moto2 o pasado ano. Emporiso, Estrella Ga-
licia 0,0 sobe un chanzo máis e aposta polo patrocinio 
do Repsol Honda Team, un dos equipos máis sobrancei-
ros de MotoGP (máxima categoría do motociclismo mun-
dial), que contou no seu haber con pilotos como: Freddie 
Spencer, Mick Doohan, Alex Crivillé ou Casey Stoner. Di-
cir que este ano, a parella de pilotos estará formada por 
dous españois: o actual subcampión do mundo de Moto-
GP Dani Pedrosa e o debutante Marc Márquez.

Será o 24 de xaneiro -día da presentación o� cial do 
equipo en Madrid e do deseño da moto RC213V- cando se 
poidan ver as primeiras imaxes dos dous pilotos coa nova 
equipación que estreará o logo de Estrella Galicia 0,0.

Estrella Galicia 0,0 patrocinará a 
Dani Pedrosa e Marc Márquez
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Liñas semellantes
Calendarios Galicia 2013

■ MIGUEL CUMBRAOS | TEXTO  ■ SPRINT MOTOR | FOTOS

MES SÁBADO DOMINGO RALIS MONTAÑA AUTOCROSS KARTING SLALOM TODOTERREO 2ª CATEGORÍA E OUTROS EVENTOS

XANEIRO 5 6

12 13

19 20

26 27 2º RALI DA LAMPREA

FEBREIRO 2 3

GALA ENTREGA 
DE PREMIOS 

2012-2013, NO 
AUDITORIUM DA 

VILA DE CARBALLO

9 10 ENTROIDO 1 VILALBA

16 17
2 SERRA DA GROBA 

(*)

23 24 FÓRMULA RALI DO COCIDO

2 3 1º KARTING

MARZO 9 10

16 17 19 COCIDO (**)

23 24 2º KARTING

28, 29, 30, 31 SEMANA SANTA

ABRIL 6 7 21 SALETA 27 STA. COMBA
3 UNIVERSIDADE DE 

VIGO (7)

13 14

20 21 29 RÍA DE NOIA (*)

27 28 3º KARTING 1 CHOQUEIRO 3 ECOLÓXICO

MAIO 4 5 1 TERRA DE LEMOS 68 ARTEIXO

11 12 4 LUÍNTRA (11)

18 19
6 COMARCA DA 

ULLOA (**)

25 26 11 O CASTRO 6 TEO

XUÑO 1 2
6 STA. MARÍA 

DE OIA
4º KARTING

8 9
26 CIDADE DE 
NARÓN (**)

15 16 6 BERGANTIÑOS 2 SERRA DA GROBA (15) 4 A ESTRADA 10 TOUR&AUTO

22 23 18 A ESTRADA 69 ARTEIXO

29 30 5º A CORUÑA

XULLO 6 7
10 CONDADO 
GEDAS (**)

13 14 8 BOLA-FURRIOLO

20 21 2 VIDUEDO 8 VALGA (11) 2 RIBEIRA

25, 26, 27, 28
SANTIAGO 
APÓSTOLO

40 CHANTADA

AGOSTO 3 4
9 OURENSE-BAIXA 

LIMIA (**)
6º KARTING

10 11 16 PONTEVEDRA 7 BERGANTIÑOS

15, 16, 17, 18 ASUNCIÓN DA VIRXE 1 CHANTADA (17) ARTEIXO CTO. ESPAÑA

24 25 2 PONTENOVA

31 12 O CASTRO 1 ROSAL (31)

1 7º KARTING

A crise golpea, pero o au-
tomobilismo semella resistir, 
polo menos a nivel Galicia. 
Un calendario completo, con 
sete especialidade e arredor 
de sesenta probas calenda-

das no habitual acto de � nais 
de tempada, con� guran a 
oferta para os amantes deste 
deporte na nosa autonomía.

No eido dos ralis -a es-
pecialidade máis popular e 

seguida- aparecen inscritas 
un total de dez mangas, to-
das elas coñecidas. Salienta 
o retorno de Serra da Gro-
ba (non realizada no 2012), 
que abrirá a listaxe a media-

dos de febreiro. Do mesmo 
xeito recupérase Ourense-
Baixa Limia, non organizado 
o pasado ano por males eco-
nómicos, e que ten data es-
tablecida no mes de agosto.
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MES SÁBADO DOMINGO RALIS MONTAÑA AUTOCROSS KARTING SLALOM TODOTERREO 2ª CATEGORÍA E OUTROS EVENTOS
SETEMBRO 1 7º KARTING

7 8 35 SAN FROILÁN (*)
14 15 3 VIDUEDO
21 22 14 ESCUSA-POIO 15 TOURO (22) 2 MONDARIZ
28 29

OUTUBRO 5 6 2 RIBEIRA SACRA (*)
12 13 FESTA NACIONAL DE ESPAÑA 8º KARTING
19 20
26 27 28 STA. COMBA 4 PEDRIÑA

NOVEMBRO 1, 2, 3 TODOS OS SANTOS ARTEIXO RESISTENCIA
9 10 25 BOTAFUMEIRO (**)

16 17 7 MOUCHO CONDADO
23 24

30
ASEMBLEA EXTRAORDINARIA F.G.A. 
PARA CALENDAR AS PROBAS PARA A 

TEMPADA 2014
DECEMBRO 1

6, 7, 8
DÍA DA 

CONSTITUCIÓN
9 FENE (7) R. SHOW SANTIAGO

14 15

(*) EN VERMELLO: RALIS PUNTUABLES PARA O CAMPIONATO DE GALICIA DE HISTÓRICOS”GRANDE PREMIO ADIFORM-ADIVA” E AS QUE DESIGNEN AS COMISIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
(**) EN VERDE: RALIS PUNTUABLES PARA O CAMPIONATO DE PROPULSIÓN TRASEIRA

Un total de nove subi-
das con� guran a opción de 
montaña. A grande novida-
de será a inédita cita de Terra 
de Lemos, a disputar en as-
falto monfortino, e a recupe-
ración da veterana A Saleta 
e a outra estrea será A Pon-
tenova (ámbalas dúas pro-
bas non disputadas a pasada 
tempada).

Emporiso, dúas carreiras 
marcadas no ourensán cir-
cuíto de Viduedo-Cea son 

o máis salientable no mun-
do do autocross, que ache-
ga dez citas. As restantes 
son as que se disputarán nos 
senlleiros e instaurados tra-
zados de Carballo, Arteixo, 
Santa Comba e Rianxo.

No entanto, o berce das 
catro rodas -é dicir o kar-
ting- opta por un calenda-
rio de oito reunións, onde 
de momento so ten empra-
zamento concreto a urba-
na de A Coruña. En condi-

cións normais as outras sete 
repartiranse nos trazados 
permanentes de Soutelo de 
Montes, A Pastoriza e o im-
berbe de Valga.

Tres carreiras novas en-
márcanse no calendario 
da pericia galega, compos-
to de nove slaloms. Son as 
que terán lugar nas locali-
dades lucenses de Vilalba e 
Chantada, así como na pon-
tevedresa do Rosal. O resto 
son clásicas nesta popular 

modalidade, que volve � na-
lizar coa manga nocturna de 
Fene.

Por último, a oferta gale-
ga complétase cun total de 
seis probas de todoterreo, 
espalladas polas provincias 
de Ourense, Pontevedra e A 
Coruña, así como sete dou-
tras categorías, onde des-
tacan os Fórmula Rallye do 
Cocido e Santiago, a cita da 
resistencia para autocross en 
Arteixo ou o III Rali Ecolóxico.
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A mediados do pasado 
decembro un tumor cere-
bral remataba coa vida de 
Carlos Piñeiro, un dos refe-
rentes nos ralis de Galicia. 
A piques de cumprir sesen-
ta anos, o coruñés non pui-

do vencer o rali da súa vida 
e deixounos para sempre.

Piñeiro forma parte 
dunha historia moi con-
creta desta modalidade 
en Galicia, principalmente 
a da década dos anos 80. 
Obtivo o seu primeiro títu-
lo autonómico en 1980, re-

correndo para iso a Pablo 
Iglesias como copiloto e a 
un axustado Seat124/2100 
feito polo preparador ma-
drileño Burgueño. Repetiu 
entorchado na tempada 
seguinte, co mesmo na-
vegante, pero agora cun 
abraiante Fiat 131 Abar-

th, unha das referencias da 
marca italiana nesta disci-
plina.

Posteriormente Piñei-
ro apostou pola mecánica 
Porsche para obter con ela 
dous campionatos galegos 
(1982 e 1984, copilotado 
por Carlos Orozco, 911 SC), 
amais dun subcampiona-
to de España (1983, ven-
cendo de xeito absoluto en 
Ourense e Córdoba).

A � nais desta década 
o piloto da Coruña -que 
na actualidade rexía unha 
compra-venda na localida-
de de Sada- recorreu aos 
tamén potentes coches da 
� rma Opel. Cun Ascona foi 
campión galego en 1987, 
sendo Julio Orozco o co-
piloto, e obtivo bos resul-
tados igualmente cun es-
pectacular Manta un ano 
despois. A última tem-
pada en competición foi 
a do ano 1989, co Sierra 
Cosworth da rede de con-
cesionarios Ford de Galicia. 
Descanse en paz este gran 
piloto de ralis.
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Un dos referentes nos ralis de Galicia

Adeus a Carlos Piñeiro
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En 1987 liderou o noso autonómico cun Opel Ascona

Obtivo o seu primeiro título autonómico en 1980

Todo un clásico dos ralis, o 911, deulle dous títulos nos nosos ralis
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Abraiante imaxe do Manta 400 de Carlos Piñeiro-Julio Orozco

O 131 Abarth foi un coche referente en 
Galicia, acadando o campionato de 1981

O último ano en competición co Ford Sierra Cosworth
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Na clasi� cación xeral 
� nalizou en 93ª posición, 
tralos problemas que a 
atrasaron na novena etapa. 
O seu mellor resultado foi 
un excepcional 13º posto 
na oitava especial.

■ REDACCIÓN | TEXTO  

Tres de tres para Laia 
Sanz. A piloto catalá vol-
veu a demostrar a súa valía 
ao � nalizar por terceira vez 

consecutiva o rali máis duro 
do mundo e conquistar a 
súa terceira vitoria no apar-
tado de féminas. O triunfo 
desta muller chega tras un 
exitoso 2012 no que logrou 
o seu primeiro título do 
mundo de enduro e o duo-
décimo no mundial de trial, 
cifras que conforman o pal-
marés máis laureado dunha 
piloto en toda a historia das 
competicións do motor. Foi 
a única muller que termi-

nou a proba na categoría 
de motos dun Rali Dakar 
2013 no que só conseguiu 
� nalizar outra colega, a pi-
loto italiana de quads Ca-
melia Liparoti.

Na decimocuarta e úl-
tima etapa Laia terminou 
56ª, mentres que na clasi� -
cación � nal do rali foi 93ª, 
cun tempo de carreira total 
de 61h 48’59”, que inclúen 3 
horas e 15 minutos de pe-
nalizacións.

Laia declarou ao � nali-
zar a proba: “Este era o pri-
meiro raid que facía den-
de o Dakar do ano pasado, 
cunha moto nova e poucos 
adestramentos. Nesta caris-
mática proba agora hai 30 
pilotos dun nivel moi alto e 
máis estruturas o� ciais que 
cando debutei, así que se 
puidese adestrar raids du-
rante a tempada estou con-
vencida que aínda podería 
facelo mellor”.

Laia Sanz completou a súa terceira participación no rali e xa acumula tres vitorias 
consecutivas no apartado de féminas
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Laia Sanz, ‘Raíña do Dakar’ por 
terceiro ano consecutivo
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