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desde 18.700€

Nombrado Todocamino más seguro en 2010 según EuroNcap, 
y avalado por la tranquilidad que dan 7 años de garantía de fábrica.

Consumo (l/100 km): 5,3-7,0.
Emisiones de CO2 (gr/km): 139-183.

PVPR Kia Sportage 1.6 GDI Concept 4x2 (incluido impuestos, transporte y acción promocional). Oferta válida limitada para vehículos en stock en 
concesionarios de Península y Baleares hasta fi nal de mes. Modelo visualizado no corresponde con el ofertado. *Consultar manual de garantía Kia.
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Todos os coches que queres nun
Fiat Freemont

Un referente dos barcos “feitos en Galicia”

Astilleros Sabor, 
lanchas feitas con agarimo

Entrevista
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Un equipo de monito-
res da campaña “Libre”, de 
fomento dunha condución 
segura e sen alcol entre 
a mocidade, iniciou este 
mes un percorrido por 12 
cidades galegas para di-
fundir a mensaxe de “0% 
alcol para conducir”. Tráta-
se dunha iniciativa posta 
en marcha pola Conselle-
ría de Traballo e Benestar 
para alertar dos perigos 
de mesturar alcol e con-
dución. O director xeral de 
Xuventude e Voluntariado, 
Ovidio Rodeiro, presentou 
esta campaña, onde indi-
cou que A Coruña é á pri-
meira das cidades de Ga-
licia onde se desenvolve 
esta iniciativa na etapa es-
tival. Ata o mes de setem-
bro, a campaña Libre se 
desprazará a outras 11 vi-
las e cidades galegas.

Os monitores explica-
rán aos mozos e mozas as 
características da campa-
ña Libre, tanto na rúa como 
no interior dos propios lo-
cais de ocio, repartindo o 
merchandising da campa-
ña (camisetas e CD co tema 

musical propio da mesma 
elaborado polo grupo ribei-
rense “Jabón Blue”, Flores en 
la Carretera, que se proxec-
tará en varios locais de ocio 
nocturno). Tamén se lle fará 
a aqueles condutores que o 
desexen unha proba de al-
colemia. Ao tempo, coloca-
ranse triángulos amarelos 
no teito dos coches apar-
cados nas proximidades, 
co lema Libre, simulando a 
estética dos taxis de Nova 
Iorque. Este elemento pre-
tende ser unha chamada á 

reflexión á hora de coller os 
coches para volver á casa.

O obxectivo último des-
ta campaña, que conta coa 
colaboración da Confede-
ración de Empresarios de 
Hostalería de Galicia, é aler-
tar dos perigos de mestu-
rar alcol e condución. Con 
este xesto, preténdese facer 
unha chamada á reflexión 
dos condutores, para que se 
absteñan de coller o coche 
se consumiron alcol, e bus-
quen outras fórmulas para 
regresar a casa como o taxi 

ou a colaboración dos ami-
gos que non beberon esa 
noite.

Nesta mesma liña de ac-
tuación, continuarase apos-
tando polos cursos de con-
dución segura para mozos e 
mozas de 18 a 35 anos, que 
se levarán a cabo nos me-
ses de outubro e novembro 
nos circuítos da Magdalena 
de Forcarei e A Pastoriza en 
Lugo. Terán preferencia os 
participantes nos controis 
de alcolemia que desen ne-
gativo.

A campaña Libre de fomento da condución segura 
iniciou na Coruña o seu percorrido polas cidades galegas

Astilleros sAbor ❱❱
 lAnchAs feitAs con AgArimo
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Nissan e 4R Energy Cor-
poration acaban de informar 
este mes que desenvolveron 
conxuntamente un sistema 
de carga para vehículos eléc-
tricos que combina un siste-
ma xerador de enerxía solar 
con baterías de ións de litio 
de alta capacidade. As pro-
bas deste novo sistema co-
mezaron na sede central de 
Nissan, en Yokohama.

Con este novo sistema de 
carga, a electricidade xérase 
mediante células solares ins-
taladas na sede central de 
Nissan e almacénase nunhas 

baterías de ións de litio equi-
valentes a catro unidades de 
Nissan LEAF. Coas sete esta-
cións de carga (3 de carga 
rápida e 4 de carga normal) 
situadas nas instalacións da 
sede, a cantidade total de 
electricidade que se pode 
xerar e almacenar é equiva-
lente á carga completa de 
1.800 Nissan LEAF ao ano.

Este novo sistema permi-
tirá aos vehículos eléctricos, 
que non emiten CO2, cargar-
se mediante unha fonte de 
enerxía totalmente renova-
ble.

Nissan e 4R Energy desevolven un novo 
sistema de carga para vehículos eléctricos

2 Sprint Motor >> Ráfagas

o director xeral de Xuventude e Voluntariado, ovidio 
rodeiro, na presentación da campaña “libre” de 

fomento da condución segura e sen alcol
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miguel antoñanzas, Pre-
sidente de e.oN españa, 
presentou en lugo, xunto 
co conselleiro de economía 
e industria, Javier Guerra 
Fernández e o alcalde da ci-
dade, José clemente lópez, 
o proxecto de mobilidade 
eléctrica da compañía na 
cidade galega.

■ REDACCIÓn

O proxecto inclúe a ins-
talación de dous puntos de 
recarga para coches eléctri-
cos na localidade, o que su-
pón un primeiro paso para 
a implantación progresiva 
da mobilidade eléctrica na 
zona. Ademais, a compañía 
quixo mostrar o seu com-
promiso con esta nova tec-
noloxía, máis limpa e menos 
dependente dos combusti-
bles fósiles, polo que subs-
tituíu con coches eléctricos 
parte da frota de vehículos 
de mantemento da distribui-
dora lucense Begasa, empre-
sa participada maioritaria-
mente por E.ON.

Lugo convértese así na 
segunda cidade en España 
tras Santander que se bene-

ficia da iniciativa e-mobility 
de E.ON enmarcada na Estra-
texia Integral para o Impulso 
do Vehículo Eléctrico, acor-
do asinado en abril de 2010 
entre organismos institu-
cionais e empresas, entre as 
que se incluía E.ON España.

En Alemaña xa se ins-
talaron máis de 200 novos 
puntos de recarga na cida-
de de Munich e asináron-
se acordos con fabricantes 
como BMW, Volkswagen e 
Peugeot para desenvolver 
estas iniciativas.

En concreto, parte da 
frota de vehículos de man-
temento de E.ON Espa-
ña na cidade de Lugo será 
substituída por modelos 
Citröen C-Zero. E.ON Espa-

ña e Citroën España asina-
ron un acordo de colabora-
ción en febreiro deste ano 
para o desenvolvemento 
de proxectos relacionados 
co coche eléctrico e o seu 
lanzamento en diferentes 
puntos do noso país.

O Citroën C Zero vén 
equipado cun motor eléc-
trico, suficiente para al-
canzar unha velocidade 
máxima de 130 km/h e 
tarda uns 15,9 s en acele-
rar desde 0 ata 100 km/h. 
A súa autonomía é de 150 
km. Pode ser recargada de 
dúas formas. Unha, conec-
tando o coche á rede con-
vencional (230V), co que 
estaría a plena carga nun-
has 6 horas. Outra, cun sis-
tema de carga rápida trifá-
sica que permite recargar 
a batería un 80% nuns 30 
minutos.

E.ON lanza a mobilidade 
eléctrica en Lugo

❱❱	 instala dous puntos de recarga nas rúas da cidade

❱❱	lugo será a segunda cidade en españa que se benefi-
cia do proxecto “e-mobility” de e.oN

❱❱	Substitúe parte da súa frota de mantemento na 
cidade de lugo por coches eléctricos
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Un responsable da Di-
rección Xeral de 
Tráfico dicía o mes 
pasado nunha com-

parecencia perante os medios que non 
hai que desviar a atención dos moto-
ristas cando se trata de atallar o núme-
ro de accidentes que sofren estes con-
dutores. Concluía a súa intervención 
cunha frase rotunda: “O tema non é se 
a estrada está ben ou mal, hai que ter 
máis coidado co uso das motos”.

Estamos co de sempre: “balóns 
fóra”. Se a estrada está ben ou mal, é 
unha realidade importante para to-
dos os usuarios delas, pero para os 
motoristas aínda máis. Pois unha es-
trada en mal estado pode ocasionar 
un accidente grave para os ocupan-
tes dunha motocicleta. Unha simple 
fochanca -que para un automóbil 
pode supoñer a rotura dun palier- 
para unha motocicleta supón unha 
trampa mortal que, como mínimo, 
pode facer que bique o asfalto dun 
xeito definitivo. 

A segunda parte tamén ten o seu 
aquel, hai que ter máis coidado co 
uso das motos. En xeral os motoristas 
son moi conscientes do que se poden 
xogar no caso de non ter tino co em-
prego da súa máquina. Entón, porque 
os responsables políticos sempre es-
tán a desviar a atención cando se fala 
destes vehículos de dúas rodas. Por-
que non comezan por amañar o pro-
blema dos “quitamedos”, que tantas 
desgrazas causaron e causarán aos 
usuarios das motos? Asemade, ta-
mén poden facer campañas de con-
cienciación dos automobilistas que 
tantas e tantas veces non respectan 
as motocicletas. Os responsables das 
distintas institucións públicas, come-

zando pola Dirección Xeral de Tráfi-
co, deberían de pór máis empeño en 
mellorar e potenciar a educación e a 
formación dos condutores. Este debe 
ser o piar fundamental da segurida-
de viaria.

Aínda que as estatísticas de sinis-
tros nos tres últimos anos son favo-
rables no sector da motocicleta, hai 
que continuar nesta senda para me-
llorar uns bos resultados. Segundo 
os datos do organismo pertencen-
te ao Ministerio do Interior, nos tres 
últimos anos reducíronse nun 47% 
os motoristas mortos na estrada. Así, 
as cifras de falecidos pasaron de 425 
motoristas en 2007 (finados en 24 
horas logo do accidente) a 243 o pa-
sado 2010.

Unha das causas de que diminuí-
ra o número de sinistros graves das 
motos -segundo apunta a Dirección 
Xeral de Tráfico- foi a estratexia de 
restrinxir o acceso libre de conduto-
res ás motocicletas de gran potencia. 
O establecemento deste achegamen-
to progresivo ás motos máis poten-
tes fixo que o motorista adquirise 
unha experiencia dende abaixo que, 
na práctica, se converteu nun menor 
índice de sinistros. Se cadra, no últi-
mo trimestre deste ano os requisitos 
sexan máis esixentes para acceder ás 
grandes cilindradas.

Emporiso, a redución dos sinis-
tros é unha cuestión de todos. Temos 
que ser conscientes de que a seguri-
dade viaria precisa da implicación de 
todos os usuarios das vías públicas. 
Deste xeito as estatísticas mellorarán 
os seus números con menos sinistros 
de motocicletas. Os gobernantes te-
ñen que liderar este tema de maneira 
clara e deixar de botar “balóns fóra”.

Os sinistros das motosOs sinistros das motos
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Galicia pecha a primeira parte 
de 2011 con cifras negativas 
de matriculacións. as vendas 
caeron entre xaneiro e xuño 
un 44,9 por cento, no peor 
semestre da historia. os 
concesionarios galegos ma-
tricularon 16.519 vehículos 
durante ese período.

■ EMILIO BLAnCO | TexTo

A caída semestral en Ga-
licia é maior á que se rexis-

trou no conxunto do Esta-
do. Entre xaneiro e xuño, 
o descenso das matricula-
cións no mercado español 
foi dun 26,8 por cento, con 
442.217 vehículos vendi-
dos.

Lonxe de axudar á recu-
peración, as cifras de xuño 
afondan na crise do sector 
comercializador. Os con-
cesionarios galegos ven-
deron o mes pasado 3.042 
automóbiles, o 50,1 por 
cento menos respecto a 

hai un ano. Por provincias, 
as baixadas son moi signifi-
cativas en todas. Destaca o 
descenso que se rexistrou 
en Lugo, do 54 por cento. 

Os establecementos pon-
tevedreses cederon o 51,3 
por cento; os da Coruña, un 
49,6; e os de Ourense, un 
44,7.

Nos últimos meses é cada 
vez máis habitual ver nas 
rúas de cidades e vilas 
galegas a estampa de 
coches vellos co carteliño 
de “véndese”. a maior 
parte da xente cre que se 
trata de particulares que 
deciden desfacerse dos 
seus vehículos para acu-
mular algo de peto nestes 

tempos de crise. Pero os 
concesionarios non ven así 
a cousa e culpan ós talleres 
desta práctica.

■ E M I L I O B L A n CO  | TexTo

A Asociación de Con-
cesionarios de Galicia de-
nuncia que “moitos talleres 
están poñendo á venda es-
tes automóbiles de segun-

da man nas rotondas ou 
diante dos nosos estable-
cementos e iso supón unha 
competencia desleal”. Este 
colectivo sinala que os ta-
lleres non pagan os impos-
tos pertinentes de activida-
des económicas e solicita 
que “este tipo de actuación 
se legalice ou que as distin-
tas administracións insten 
a que desapareza”. A pa-

tronal dos concesionarios 
xa pediu unha reunión coa 
Consellería de Industria e 
coa Fegamp para buscar 
solucións.

Os concesionarios ad-
miten coñecer que “o 90 
por cento dos coches que 
se venden nas rúas cos fa-
mosos carteis son de talle-
res e o resto corresponde a 
particulares”.

As matriculacións galegas pechan 
o peor semestre da historia

Os concesionarios acusan ós 
talleres de competencia desleal

As vendas caen un 44 por cento no que vai de ano

Denuncian que venden coches en plena rúa sen autorización

Os concesionarios comercializan en xuño a metade que hai doce meses

Volkswagen lidera as vendas no semestre en Galicia. A 
marca alemá comercializou 1.457 vehículos entre xanei-
ro e xuño na comunidade galega. Ford ocupa o segundo 
posto, con 1.430 automóbiles. A seguir sitúanse Seat, con 
1.387; Citroën, con 1.368; e Peugeot, con 1.367.

Aínda que as diferenzas son cativas, constátase un 
cambio de tendencia nas preferencias dos consumidores 
na primeira parte de 2011. É así porque Peugeot liderou 
as matriculacións en Galicia en 2009 e Seat, en 2010. En 
todo caso, as principais marcas venden menos agora que 
hai un ano.

Marcas

� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)
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o secretario xeral da asocia-
ción de concesionarios de 
Galicia, Saro Posse, analiza 
en SPriNt motor a marcha 
das vendas de automóbiles 
no que vai de ano.

■ EMILIO BLAnCO | TexTo   
■ TADEL | FoTo

SPRINT MOTOR: O sec-
tor leva un 2011 con cons-
tantes caídas de matricu-
lacións nos últimos meses. 
Como están vivindo os con-
cesionarios esta situación?

SARO POSSE: O nivel de 
matriculacións é moi baixo. 
Moitos concesionarios viven 
unha situación case ó límite. 
O nivel de aguante dos em-
presarios é tremendo e tó-
dolos concesionarios están 

posicionándose para redu-
cir aínda máis os gastos. Ma-
lia que se están restruturan-
do os cadros de persoal, os 
empregados aínda seguen 
sendo moitos para a situa-
ción que se vive nestes mo-
mentos.

S.M.: Fálase de restrutu-
ración do persoal para afor-
rar custos. Cantos despe-
dimentos se rexistraron no 
que vai de ano?

S.P.: Os concesionarios 
de Galicia xa reduciron en-
tre un quince e un vinte 
por cento o número de tra-
balladores no que levamos 
de ano. Pero os gastos para 
o sector comercializador 
seguen sendo moi avulta-
dos.

S.M.: A que se refire?

S.P: As marcas son esi-
xentes coas súas condicións. 
Obrígannos a ter un núme-
ro mínimo de coches habi-
tualmente alto e uns deter-
minados metros cadrados 
de exposición, entre outras 
cousas. Todo iso é moi cus-
toso para os concesionarios 
e provocan recortes.

S.M.: Que esperan dos 
próximos meses?

S.P.: Cremos que as 
vendas van seguir caendo, 
polo menos, nove meses 
máis. Hai que ter en con-
ta que os malos resultados 
actuais son tamén conse-
cuencia de que se compa-
ran cos seis primeiros me-
ses de 2010, nos que houbo 
axudas do Estado. Despois 
tamén estiveron as axu-

das do Plan Re-Móvete da 
Xunta na segunda parte do 
ano. Todo iso notarase nas 
matriculacións dos próxi-
mos meses, que xa non van 
estar incentivadas con sub-
vencións públicas.

S.M.: Tamén está influín-
do moito en Galicia a caída 
das vendas a particulares?

S.P: Aquí non hai gran-
des empresas de renting, que 
son as que están renovando 
agora as súas frotas de vehí-
culos. Iso fai que dependa-
mos máis das matriculacións 
a particulares. Deste xeito, o 
descenso das operacións li-
gadas a este segmento pro-
voca que os resultados das 
nosas empresas si queden 
significativamente afectadas 
por esta baixada.

7Entrevista << Sprint Motor

Saro Posse, secretario xeral da Asociación de Concesionarios de Galicia

“Moitos concesionarios 
galegos están case ó límite”
“O número de empregados reduciuse entre un 15 e un 20 por cento no que vai de ano”
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O mundo do motor e o 
cinema sempre foron pródi-
gos en colaboracións creati-
vas. Unha das máis recentes 
vén da man do filme Trans-

formes 3, arestora en carte-
leira, que retoma da primei-
ra e da segunda entrega da 
serie o papel coprotagonista 
do Chevrolet Camaro, coche 

que dá corpo e feitura ao ro-
bot Bumblebee, un dos perso-
naxes principais da saga. Para 
celebrar este regreso do mo-
delo ao cinema, que lle serviu 
á firma para situar ao Camaro 
no primeiro posto dos coches 
deportivos máis vendidos de 
2010 e 2011 en Estados Uni-
dos, Chevrolet ofreceralles 
aos seareiros de Bumblebee o 

novo modelo Camaro Cupé 
2012 Transformes Special Edi-
tion.

Para facérmonos unha 
idea, no que vai de ano Che-
vrolet vendeu ata 40.275 
unidades do Camaro, fronte 
ás 30.206 do seu competidor 
máis directo, o Ford Mus-
tang.

Sobre a devandita edi-
ción especial 2012, dicir que 
virá sobre a base dos aca-
bados 2LT e 2SS do Cama-
ro Cupé, en cor amarelo ra-
lli. A maiores do contido que 
se ofrece no paquete RS, a 
nova achega vén adobiada 
con franxas negras que se 
estenden polo capó, o teito, 
a tapa do maleteiro e o ale-
rón traseiro elevado. Incluirá 
tamén pinas de aliaxe de 20 
polgadas acabadas en negro 
e calzadas con pneumáticos 
de alto rendemento.

8 Sprint Motor >> Novas

Un dos máis salientá-
beis exemplos da tempa-
da dos coches limpos é o 
novo Astra, que a empre-
sa está a presentar xa, de 
feito, como o máis limpo e 
económico da historia, ao 
tempo que destaca como 
a demostración de que os 
vehículos con emisións de 
CO2 moi baixas non teñen 
por qué ser pobres de pres-
tacións e potencia. Así, in-
forma a compañía, mentres 
outros modelos de baixas 
emisións ofrecen solucións 
de arredor dos 105 cv, o As-
tra ecoFLEX está equipado 
cun motor 1.7 CDTI turbo 
diésel de 130 cv, e todo isto 
consumindo 3,7 litros de 
diésel cada 100 km en ciclo 
combinado.

O gas CO2 que lanza á 
atmosfera este vehículo 
de cinco portas represen-
ta 99 gramos por km. Coa 
súa caixa de cambios ma-
nual de seis velocidades, fi-
cando pendente o prezos 

da dita versión para logo 
do verán, a nova achega de 
Opel irase completando en 
breve con catro novos mo-
delos ecoFLEX, aos que ha-
berá que engadir o vehícu-
lo eléctrico Ampera, que 
estará no mercado a finais 
de ano.

A clave do baixo con-
sumo de enerxía do Astra 
ecoFLEX radica en parte 
no seu sistema específico 
de propulsión con xestión 
térmica eficaz, e tamén na 
tecnoloxía posta en xogo 
para recuperar a enerxía 
eléctrica a través do poten-
cial ceibado na freada (re-
cobrando o pulo cinético a 
través dun xerador nos in-
tres de retención, alimen-
tando desta maneira a ba-
tería). Todo isto permitiulle 
á casa xermana reducir as 
emisións de CO2 en 20 gra-
mos menos por quilóme-
tro e o combustible en 0,8 
litros menos por cada 100 
km.

Coincidindo coa che-
gada do Mundial de Fór-
mula Un a Valencia, Shell 
quixo facerlle unha ho-
menaxe ás raizames da 
súa marca. O acto contou 
coa presenza de diversos 
representantes da com-
petición automobilística, 
entre os que se contaba 
o piloto asturiano Fernan-
do Alonso. Asemade, par-
ticiparon na celebración 
representantes directos 
da compañía, como Aris-
tides Bonilla, director de 
Marketing, quen fixo un 
percorrido pola orixe do 
logotipo da casa, unha 
cuncha xacobea, que se 
remonta a 1904, ano en 
que Mr. Graham decidiu 
pór en marcha a empresa 

co sinal da cuncha, incluí-
da no seu escudo familiar 
logo de que os seus anter-
gos fixeran a peregrina-
ción a Santiago.

No acto tamén partici-
pou José Antonio Fernán-
dez, director de Alumni 
da Universidade de Nava-
rra, quen falou do proxec-
to para habilitar a rede de 
estacións de Shell en Espa-
ña e Portugal como tecido 
comercial autorizado para 
que os peregrinos poidan 
selar a súa credencial. Fer-
nando Alonso, logo de ma-
nifestar a súa intención de 
facer o Camiño en bicicleta 
dende Oviedo, descubriu a 
placa conmemorativa que 
inaugura o reencontro en-
tre Shell e o Camiño.

Shell recupera a súa 
pegada xacobea

Anunciada a edición especial 
Transformers do Camaro

Chega o Opel Astra máis ecolóxico
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A tecnoloxía pode le-
varnos cara a calquera 
sitio, mesmo a un esce-
nario futuro onde os ve-
hículos se despracen sen 
condutor, cousa que te-
ría especial interese para 
optimizar o transporte 
a través da automatiza-
ción. Estas e outras xa-
nelas ao futuro colleron 
corpo a través do proxec-
to da investigación da 
Unión Europea HAVEit 
(Highly Automated Vehi-
cles for Intelligent Trans-
port). Para facérmonos 
unha idea dos obxecti-
vos a acadar en seguri-
dade, Volkswagen pre-

sentou o Temporary Auto 
Pilot, un coche monitori-
zado polo condutor que 
circula de forma semiau-
tomática ata unha velo-
cidade de 130 km/h en 
autovía, o que achegaría 
unha ponte firme den-
de os actuais sistemas 
de asistencia cara a unha 
condución cen por cen 
automática. Esta tecno-
loxía, dirixida a suprimir 
problemas derivados da 
distracción, permitiría un 
espazo viario ceibe de si-
nistros.

O Temporary Auto Pi-
lot (TAP) xunta funcións 
semiautomáticas (con-

troladas polo condutor) 
con servizos de asisten-
cia ao usuario, como in-
tegrar nunca única fun-
ción os sistemas ACC 
de control de cruceiro 
adaptábel e Lane Asisst 
de mantemento de ca-
rril. O TAP, entre outras 
cousas, mantén a dis-
tancia de seguridade co 
coche de diante e cos 
elementos da súa con-
torna, incluídas as raias 
do firme. O sistema au-
tomatiza o seguimen-
to das normas de tráfi-
co ou as manobras de 
arranque e parada en 
atascos.

Peugeot 508 RXH: híbrido, 
todoterreo e diésel

Seguindo as rodeiras dos 508 
berlina e SW chega a quenda do hí-
brido diésel de Peugeot, o 508 RXH. 
Cun motor Hybrid4 de 200 cv, 4 ro-
das motrices, modo 100% eléctrico e 
unhas emisións inferiores a 109 g/km 
de CO2, nace o todoterreo máis eco-
lóxico.

Este 508 RXH concibe de bo grao a 
elegancia tanto no exterior (faros LED, 
grella flotante, etc) coma no interior 
(cores distintivas, materiais nobres, 
tapizaría de coiro Alcantara...). Empo-
riso, posúe un único nivel de acabado 
e equipamento, que conta con abon-
dos elementos que o farán atractivo: 
acceso e posta en marcha con mans 
libres, asentos dianteiros con regula-
ción eléctrica, head-up display, pinas 
de aliaxe de 18”, teito panorámico de 
cristal, cristais laterais laminados con 
tratamento acústico e sobretintados, 
equipo de audio e navegación WIP 
Nav Plus, etc.

9Novas << Sprint Motor

Volkswagen avanza o coche sen condutor
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Corría o ano 2009 cando 
Chevrolet sacaba á luz ao 
primeiro Cruze. Desta volta 
a marca colle ao Cruze se-
dán e convérteo nun com-
pacto de 5 portas con catro 

niveis de gama: LS+, LT, LT+ 
e LTZ.

Cunha capacidade de 
carga de 413 litros (883 l 
cos asentos encartados), 
este 5 portas achegará un 

bo equipamento: computa-
dor de a bordo (DIC), meca-
nismo AM/FM/CD con MP3 
e 6 altofalantes, pantalla de 
información e lecer a 2 ou 4 
cores, toma USB, etc.

De falarmos dos moto-
res, hai que dicir que Che-
vrolet dota ao Cruze con 3 
propulsores a elixir: dous 
gasolina -1.6 l de 124 cv e 
1.8 l de 141 cv con distribu-
ción variable- e un turbo-
diésel de 2 litros con 163 cv. 
Engadir que todas as moto-
rizacións son de 4 cilindros 
con dobre árbore de levas, 
16 válvulas e inxección de 
combustible multipunto 
ou de conduto común (no 
caso do diésel).

Por último subliñar que 
este modelo obtivo 5 estre-
las na EuroNCAP, grazas ao: 
Control Electrónico de Esta-
bilidade (ESC), Sistema de 
Control de Tracción (TCS), 
ABS con EBD, entre outros 
elementos de seguridade.

O Cruze 5 portas chega-
rá este verán cun prezo de 
12.250 euros (versión 1.6 
LS).

Nado baixo a unión de 
Renault e a tecnoloxía Nis-
san, chega o novo Koleos. 
Caracterizado pola novidade 
interior e exterior do vehícu-
lo, o Koleos fai minguar as 
emisións de CO2 e tamén o 
seu consumo.

Falamos dun crossover 
ou SUV, un todoterreo lixeiro 
que olla de fronte con decisi-
ón, nos seus faros renovados 
ou na nova cor da súa carro-
zaría, a laranxa caiena. Posúe 

unha distancia ao chan so-
breelevada, pasos de roda 
abondo marcados, pinas de-
portivas e novas tapizarías.

O motor dependerá do 
país onde se comercialice, 
entre os propulsores que 
poderá ter o Koleos está o 
diésel 150 e 170 cv, o gasoli-
na 170 cv. Cómpre subliñar 
que no noso país só se ato-
pará a versión dCi en 4x2 e 
4x4.

Por último dicir que o Ko-
leos fíxose coas 5 estrelas no 
Crash test da EuroNCAp 
dende o seu lanza-
mento, xa que 
conta, entre 

outras cousas, coa axuda de: 
ESP, SAFE, estrutura de de-
formación programada e 6 
airbags, cintos de segurida-
de con pretensores.

Novo Cruze 5 portas

Citroën vén de anunciar 
o sorteo de 100 contratos 
de mantemento para toda 
a vida do vehículo, limitan-
do o dito premio a 200.000 
quilómetros ou oito anos 
de duración do automó-
bil, sempre segundo a Guía 
de Mantemento do corres-
pondente vehículo. Os aga-
sallados tamén optarán ao 
servizo de asistencia na es-
trada achegado pola com-
pañía ADA.

Aqueles que desexen 
participar no concurso -que 

rematará o 31 de xullo- terán 
que efectuar algunha opera-
ción de mantemento perió-
dico, un cambio de aceite ou 
filtro, en calquera dos Servi-
zos Oficiais Citroën ligados a 
esta promoción. 

A engadir que o lubrican-
te empregado terá que ser 
da marca Total e subminis-
trado polo xa citado Servizo 
Oficial da casa francesa. Por 
último, explicar que ao reali-
zaren calquera destas opera-
cións, os clientes recibirán un 
cupón de participación coas 

instruccións precisas de cara 
ao sorteo, ben a través dun 
SMS Premium ou rexistrán-
dose na web www.promo-
cioncitroen.com. O premio 
en cuestión estará activo a 
partir do 1 de setembro des-
te ano.

Mantemento de balde 
por cortesía de Citroën

Koleos, un todoterreo máis limpo

BreVeS

BreVeS
❱❱ aston martin confirmou que fabricará 

un número limitado a 150 unidades 
do novo V12 Zagato. Este modelo 
conta cun chasis de aluminio e de fi-
bra de carbono ultralixeiro e incorpo-
ra unha motorización de gasolina que 
desenvolve unha potencia de 517 cv. 
Custará 370.000 euros sen impostos.

❱❱ o maior fabricante de todoterreos de 
China, Great Wall Motors, asinou 
un acordo de colaboración coa filial 
chinesa da firma alemá Brose, un 
dos principais fabricantes mundiais 
de sistemas de portas, para traba-
llar nos vehículos da marca chinesa.

❱❱ in Bicycle We trust puxo en marcha a 
primeira cadea de concesionarios de 
bicicletas eléctricas no noso país a tra-
vés do sistema de franquías. O inves-
timento necesario para abrir un con-
cesionario da firma é de 38.500 euros.

10 Sprint Motor >> Novas
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Suzuki vén de presen-
tar a V-Strom 650 ABS 2012, 
unha achega que mello-
ra toda a liña de innovación 
da serie V-Strom, ao tempo 
que sintetiza e potencia lo-
gros acadados. A nova moto 
foi bautizada no proceso de 
desenvolvemento como The 
confortable adventure tourer. 
Isto quere dicir, entre outras 
cousas, que a confortabili-
dade e a versatilidade son 
dous dos grandes piares nos 
que se apoia, constituíndo-
se unha motocicleta que, se-
gundo informa a casa xapo-
nesa, é apta para todo tipo 
de uso e ofrece unha mestu-
ra única de deseño, funcio-
nalidade e lecer.

Por certo que esta arela 
de comodidade vese refor-
zada tamén pola nova cú-
pula regulábel, que inclúe 
unha mellora das condicións 
de aerodinamismo. Ao mes-
mo tempo, a seguridade 

fortalécese cun 

axustado sistema de freos 
con ABS e cunhas condicións 
físicas que permiten un am-
plo grao de visión da nosa 
contorna.

11Novas << Sprint Motor

A sétima xeración da 
saga dos A6 Avant xa está 
nos concesionarios dende 
xuño. Estamos perante un 
híbrido que viu reducido o 
peso da súa carrozaría en 70 
quilos grazas ao concepto 
Multimaterial Space Frame 
e aos materiais empregados 
(aluminio, aceiro de alta re-
sistencia e tecnoloxía light 
weight).

Un dos puntos fortes 
deste modelo é a comodida-
de da súa marcha, pois conta 
cun evolucionado bastidor e 
tren de rodaxe. Do interior 
do Avant subliñamos o ele-
gante do seu deseño wrap-
around e o ergonómico ta-
boleiro de instrumentos 
(cun display entre as esferas 
e unha pantalla de 7”).

Audi repara de xeito es-
pecial na seguridade do-
tando ao novo A6 dun Sis-
tema pre sense basic. Alén 
disto hai tamén lugar para 
unha morea de elementos 
que conforman o equipo 

do Avant: climatizador au-
tomático, freo de estacio-
namento electromecánico, 
oito airbags, sensor de luz 
e chuvia, botón de pren-
dido do motor con detec-
ción automática de chave 
a bordo, MMI Navigation 
Plus con MMi Touch, Ad-
vanced Sound System de 
Bang & Olufsen, Audi Con-
nect, Adaptative light, Audi 
Lane Assist...

O A6 Avant contará con 
dez versións diferentes com-
binadas con 6 propulsores: 
un catro cilindros e cinco V6, 
con 2 sistemas de tracción 
(dianteira e quattro), tres ti-
pos de transmisión (manual 
de 6 marchas, multitronic de 
8 e o S-tronic de 7 marchas). 
Engadir que as motoriza-
cións serán catro gasolina e 
seis diésel, cunhas potencias 
que irán dos 177 aos 300 cv. 
O prezo do Audi A6 Avant 
vai dende os 44.100 euros 
do 2.0 TDI 177 cv aos 60.160 
euros do 3.0 TFSI de 300 cv.

Suzuki V-STROM 650 ABS: 
a aventura de verdade

Ford vén de abrir unha 
xanela á súa tecnoloxía de 
vangarda en materia de pro-
tección. Trátase, máis polo 
miúdo, dunha xanela aberta 
e móbil (cun itinerario de de-
mostracións por 13 países eu-
ropeos). A xira O futuro da Se-
guridade en Ford, que pasou 
recentemente polo Estadio 
Olímpico de Montjuic, perco-
rrerá un total de 30 cidades 
co fin de dar a coñecer os seus 
sistemas máis innovadores en 
materia de protección. A pos-
ta en marcha do itinerario, 
que contou coa presenza do 
xerente da Fundación RACC 
-Xavier Ruestes- serviu para 
amosar as vantaxes de ele-
mentos como o cinto de se-
guridade traseiro inchábel (un 
equipamento que reduce as 
lesións na cabeza, o peito e o 

pescozo dos pasaxeiros) ou o 
asistente de aparcamento ac-
tivo, un sistema que emprega 
sensores e asistencia eléctri-
ca na dirección para guiar ao 
vehículo nun espazo en para-
lelo. Tamén se incidiu nos be-
neficios para os usuarios do 
sistema de recoñecemento 
de sinais de Ford, un elemen-
to que pode identificar as ad-
vertencias á beira da estrada 
para amosalas na pantalla de 
información. A xira está a ser-
vir para informar en detalle 
dun detector de ángulos mor-
tos marca da casa ou do Active 
City Stop, tecnoloxía para axu-
dar a reducir o risco de acci-
dente a baixa velocidade con 
respecto aos vehículos que 
van diante, accionando os 
freos cando detectan posibili-
dade de choque.

A seguridade de Ford, 
sen segredos

Un novo A6 Avant

BreVeS
❱❱ renault presentou un novo 

prototipo eléctrico, bautizado 
Frendzy, que pretende grazas 
á súa versatilidade adaptarse aos 
máis modernos requirimentos dun 
coche de traballo pero tamén aos 
dun vehículo para uso familiar. 
Pesa 1.420 quilos e a súa velocida-
de máxima é de 130 km/h.

❱❱ o conselleiro delegado do fabricante 
español de compoñentes Ficosa, Ja-
vier Pujol, dixo que as axudas á pro-
moción do coche eléctrico están “mal 
enfocadas” polo Goberno. Suxeriu que 
“hai que apoiar o desenvolvemento 
dunha tecnoloxía autóctona que fa-
voreza desde a raíz a produción de co-
ches eléctricos”.

❱❱ Segundo unha enquisa de Ford un de 
cada tres condutores europeos admi-
te que non sabe realizar a manobra 
de aparcar o seu vehículo ao primeiro 
intento e que necesita máis dun para 
aparcar en liña, o que se dispara ata 
o 41 por cento no caso das mulleres.
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Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ gómez ulla
santiago de compostela
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fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

A marca sueca de coches 
celebra o recoñecemento 

outorgado polo Instituto de 
Seguros para a Seguridade 

nas Estradas (IIHS), organis-
mo de investigación e comu-
nicacións financiado polas 
aseguradoras de automóbi-
les de EE.UU. O protagonis-
ta da meirande cualificación 
de resistencia a impactos en 
EEUU foi o Saab 9-5 Sedán, 
que se fixo co premio Top 
Safety Pick 2011.

Cómpre informar que a 
dita organización -a IIHS- 
elabora probas de impacto 
frontal (offset), accidentes 
de impacto lateral e asema-
de comproba elementos do 

vehículo como os repousa-
cabezas ou a estrutura do 
teito.

Engadir que, para fa-
cerse co Top Safety Pick, os 
vehículos deben acadar a 
nota máis alta nos catro 
apartados existentes e de-
ben posuír ESP®.

Emporiso, o Saab 9-5 Se-
dán xa ten recibido a cuali-
ficación máxima -5 estrelas- 
nas probas de choque do 
Programa Europeo de Ava-
liación de Novos Automóbi-
les, EuroNCAP.

Saab 9-5 Sedán, 
o máis seguro

Nissan dá un paso avan-
te no que atinxe a vehículos 
limpos e presenta ao Micra 
DIG-S. Amais das emisións 
reducidas -só 95 g/km de 
CO2- o que define a este Mi-
cra é: o seu baixo consumo 
(4,1 l/100 km), os seus 180 
km/h de velocidade máxi-
ma e as súas innovacións 
tecnolóxicas.

Un urbano que con-
ta cun motor 1,2 litros de 
tres cilindros, 12 válvulas 
e 1.198 cc. O dito propul-
sor conta coa inxección 
directa de gasolina so-
brealimentada, que des-
envolve unha potencia de 
98 cv, posúe un alterna-
dor rexenerativo e unhas 
prestacións propias dun-

ha motorización de 1,5 li-
tros coa vantaxe de consu-
mir coma un de 1,0 litros. 
O motor deste Micra DIG-S 
cumpre de certo coa nor-
mativa anti-emisións Euro 
5 e vai asociado a unha 
caixa de cambios manual 
de 5 marchas (de serie) ou 
a unha CVT (opcional).

O DIG-S virá con 3 aca-
bados a elixir -o Visia, o 
Acenta ou o Tekna- todos 
eles cun amplo equipamen-
to de seguridade activa e 
pasiva: ESP de serie, airbags 
(frontais, laterais e de corti-
na), repousacabezas trasei-
ros, ABS e peche automá-
tico de portas segundo a 
velocidade. Asemade, unir á 
lista de equipo deste Micra: 
o Stop/Start, asistente de 
aparcamento Parking Slot 
Measurement (PSM) e o Nis-
san Connect, entre outras 
cousas.

Micra DIG-S, o 
gasolina máis puro

Kia quere facer do ve-
rán dos seus clientes algo 
máis agradable, para iso 
promete un desconto do 
20% nas operacións de 
mantemento dos vehícu-
los.

A oferta da casa sur-
coreana -válida desde o 
27 de xuño ata o 31 de 
agosto- abrangue: filtros, 
pastillas, discos de freo, 
escobillas... Asemade, Kia 
descontará un 10% na 
man de obra e unha re-
baixa en diversos acce-
sorios como barras por-
tabicicletas, cofres para 
equipaxes, combi-box, 
bolas de remolque, pro-
tectores de maleteiro, etc.

As rebaixas Kia

❱❱ o Seat león Fr 2011 incorpora novos 
motores e equipamentos que converten 
a oferta do compacto nunha das máis 
atractivas do mercado. Os dous propul-
sores TSI que se incorporan á gama (de 
125 cv e 160 cv) distínguense pola súa 
avanzada tecnoloxía, mentres que as 
mecánicas diésel refórzanse coa chega-
da do motor 2.0 TDI de 140 cv.

❱❱ o desfile de Harley-davidson, dentro 
do Barcelona Harley Days reuniu 
a 11.500 motoristas. Dúas motos 
clásicas presidiron o desfile: unha 
Harley Modelo A “Single Cylinder 
Magneto” do ano 1926, a de menor 
cilindrada fabricada pola empresa, 
e unha H-D Servicar de 1941, da 
policía dos Ángeles.

❱❱ mitsubishi ampliou a gama do seu 
modelo Lancer coa introdución dun 
novo motor diésel con tecnoloxía 
MIVEC de 150 cv. Os prezos do Lan-
cer con esta nova mecánica oscilan 
entre os 25.470 euros da variante 
sedán e os 24.630 euros da carroza-
ría Sportback.

BreVeS
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Coincidindo cos gran-
des fluxos de tráfico da rede 
viaria peninsular, arestora 
no seu pico máis alto, reco-
mezou a Campaña 2011 de 
Revisión de Pneumáticos 
de España e Portugal pro-
movida pola firma Michelin 
co obxectivo de sensibilizar 
aos condutores da impor-
tancia de ter as cubertas das 
rodas en bo estado, co fin 
de evitar accidentes e, ta-
mén, minimizar o gasto de 
combustible e as emisións 
de gases. As campañas en 
ámbolos dous países, que 
se levan a cabo de xeito si-
multáneo entre os días 4 e 
24 de xullo, responden ao 
interese da casa Michelin 

por asegurar ao máximo a 
seguridade viaria e o res-
pecto polo medio ambien-
te. Nas tres semanas en que 
se desenvolve o programa, 
que se presenta co epígrafe 
Revisa os teus pneumáticos 
e viaxa máis seguro, faran-
se inspeccións de balde de 
tódolos vehículos que acu-
dan a calquera dos máis de 
1.300 talleres autorizados 
que hai na Península, e todo 
con independencia da mar-
ca das cubertas.

Máis información na 
web www.michelin.es, en 
Facebook e na web especí-
fica revisatusneumaticos.es, 
onde poderán elixir o taller 
máis próximo.

13Novas << Sprint Motor

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

Campaña de revisión 
de pneumáticos

Estamos xa en pleno ve-
rán e as compañías seme-
lla que non queren deixar 
a oportunidade de adobiar 
aos seus vehículos con cores 
e elementos propios da esta-
ción. Un exemplo disto son 
as melloras que a casa Ci-
troën está a aplicar na gama 
do modelo DS3, no que vén 
de imprimir novas cores e 
opcións de personalización, 
tanto na parte inferior coma 
na externa, con cores aínda 
máis rechamantes para o tei-
to, para a carrozaría e para 
un bo número de 
elementos com-
plementarios. 
Entre as to-
n a l i d a d e s 
que en-
tran en 
x o g o 
temos a 
cor fuc-
sia, dispo-
ñíbel para 
o teito en sin-

tonía co negro Obsidiem, o 
branco Banquise, o gris Alu-
minio e o gris Thorium. Ase-
made, hai unha combinación 
fucsia para o kit de decora-
ción interior e, nas versións 
Sport do DS3, para o alerón 
traseiro e o centro da roda.

Os prezos da gama van 
dende os 15.550 euros da 
versión DS3 VTi 95 Design 
ata os 30.190 do DS3 Ra-
cing.

O Citroën DS3, máis 
personalizado

• SPRINT 173.indd   13 17/07/11   12:51



14 Sprint Motor >> 

Todos os coches que queres nun

■ LUIS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ Mª FDEZ. ZAnCA | FoTos

NADA MáIS VER O FREEMONT DáMONOS DE CONTA QUE 
PODE SER UN MONOVOLUME, UN CLáSICO FAMILIAR OU UN 
TODOCAMIñO. TEN ALGO DE TODOS ELES, O QUE O FAI DIS-
TINTO E RECHAMANTE. E ENCIMA TEN 7 PRAZAS DE VERDADE, 
CóMODAS E AMPLAS PARA QUE POIDA IR TODA A FAMILIA... 
E ALGúN MáIS. UN VEHíCULO PARA RODAR POLA CIDADE 
E PARA GOZAR NO CAMPO DURANTE A FIN DE SEMANA.

Fiat Freemont
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O campo de golf “Val 
de Rois”, a 15 minutos de 
Santiago de Compostela, 
foi o escenario ideal para 
a presentación deste novo 
vehículo. Unha contorna 
moi coidado, un campo 
de nove buratos con per-
corrido totalmente plano 
para gozar do xogo e da 
natureza e un trato per-
sonalizado que para si xa 
quixesen outros campos. 
A lonxitude do percorrido 
é de 6.042 metros e conta 
con rúas anchas e greens 
moi grandes. Unha autén-
tica gozada.

A unidade probada, 
cedida por BREACAR con-
cesionario Fiat en Com-
postela, foi un Freemont 
de 140 cabalos. Un vehí-
culo que sorprende pola 
súa capacidade, pola súa 
comodidade, polos seus 
acabados e polo seu equi-
pamento de serie. O novo 
Freemont é o novo vehí-
culo resultado da asocia-
ción de Fiat con Chrysler 
Group. É a versión euro-
pea e actualizada do Do-
dge Journey, que chama 
a atención alí por onde 
pasa e que dá ao condu-
tor e aos pasaxeiros unha 
sensación de seguridade 
moi elevada.

O novo Freemont, com-
bina a flexibilidade e a fun-
cionalidade cun estilo di-
ferente e orixinal. As súas 
dimensións (longo 489 
centímetros, ancho 188 e 
alto 169), garanten unha 
habitabilidade interna óp-
tima. Os pasaxeiros van 
cómodos, vaian diante ou 
atrás, sexan altos ou baixos 
e cos dous últimos asentos 
recollidos a capacidade do 
maleteiro é bastante acep-
table: 540 litros se o carga-
mos ata a cintura. Cos asen-
tos da terceira e segunda 
fila abatidos a superficie de 
carga resulta plana e regu-
lar cunha capacidade glo-
bal de ata 1.461 litros. Can-
do van os 7 pasaxeiros, a 
capacidade redúcese e dis-
poremos soamente de 145 
litros.

O frontal caracterízase 
polas súas liñas musculosas 
que lle dan un toque moi 
americano. A grella diantei-
ra, con elementos cromados 
moi ao estilo actual outórga-
lle unha imaxe de potencia e 
audacia. Lateralmente a liña 
horizontal do capó e os lis-
tóns negros nos montantes 
crean a ilusión dunha única 
ventanilla, mentres os pasos 
de roda fan que destaque o 
carácter atlético do vehículo.

O interior é cómodo e 
agradable, con materiais 
suaves ao tacto e cuns bos 
tapizados. Dende o posto 
de condución contrólase 
facilmente todo o vehícu-
lo, cunha consola central 
que nos ofrece unha ampla 
pantalla táctil, dende a que 
poderemos controlar as 
múltiples funcións, como a 
programación da tempera-
tura, os axustes do equipo 
de audio e a xestión do te-
léfono a través do bluetoo-
th.

Dispón de 20 ocos por 
todas partes para gardar 
pequenos obxectos que 
convén manter afastados 
da vista dos “amigos do 
alleo”. Así, por exemplo, 
o asento do pasaxeiro 
dianteiro ten un oco para 
gardar obxectos persoais 
que poden ocupar ata 5 
litros. Aos pés dos asen-
tos da segunda fila, hai 
uns colectores ideais 
para gardar calquera 
cousa que non saibamos 
onde colocar, incluín-
do unhas latas de refres-
cos con algo de xeo para 
mantelas frías. Detrás da 
terceira fila está dispoñi-
ble de serie un comparti-
mento portaobxetos es-
condido no chan.
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As sete prazas de serie es-
tán colocadas como nun tea-
tro: a segunda fila está eleva-
da respecto da primeira e a 
terceira respecto da segun-
da, permitindo ampliar a vi-
sibilidade de todos os viaxei-
ros. Os asentos da terceira 
fila dóbranse con extraordi-
naria facilidade, quedando 
escamoteados baixo o chan 
do maleteiro.

Como detalle, dicir que 
as portas traseiras teñen 
unhas bisagras especiais 
que permiten abrilas 90 
graos para facilitar a entra-
da e saída dos ocupantes 
da segunda fila e ao acceso 
á terceira.

Os climatizadores supé-
ranse constantemente, e se 
hai uns anos eran novos os 
bizona, agora sorprénden-
nos co climatizador auto-
mático trizona, con 3 zonas 
que permite obter tres tem-
peraturas e distribucións 
de aire diferentes ao mes-
mo tempo: na parte dereita 
do habitáculo, na parte es-
querda e na zona posterior.

En seguridade non que-
da atrás, con todas as inno-
vacións para unha condución 
máis segura e agradable: con-
trol electrónico antivuelco, 
ABS con EBD (corrector elec-
trónico da freada), ESP (pro-
grama electrónico de estabi-
lidade), control de tracción e 
sistema de control da presión 
dos pneumáticos. E ademais, 
leva o sistema Hill Holder que, 
nos arrinques en costa man-
tén durante uns instantes a 
acción de freado ao soltar o 
pedal do freo, facilitando así 
o arrinque e evitando retroce-
sos do vehículo.

Nada máis subirnos ao 
vehículo nótamos unha po-
sición máis elevada ca dun 
coche “normal”. Todos os man-
dos están ben dispostos e en 
seguida se nos fan habituais, 
como se os houbesemos uti-
lizado en moitas máis oca-
sións. O sistema de climatiza-
ción aumenta o noso confort. 
En resumo, un automóbil có-
modo, actual, distinto, poliva-
lente e moi seguro a un prezo 
moi razoable.

• SPRINT 173.indd   16 17/07/11   12:51



17<< Sprint Motor

Polo momento estará dispoñi-
ble con dúas versións do motor dié-
sel 2.0 Multijet II de Fiat 2.0 16v de 
140 cabalos que alcanza os 180 qui-
lómetros por hora en 12,3 segundos 
e 170 cv (este último dispoñible so-
amente para o acabado Urban) que 
chega aos 195 km/h en 11 segundos, 
cunha caixa de cambios manual de 6 
marchas. Estes propulsores aseguran 
uns niveis moi aceptables de econo-
mía, ecoloxía e prestacións. Respecto 
da anterior xeración de motores Mul-
tijet cambia o sistema de inxección 

con inxectores máis rápidos e capa-
ces de efectuar inxeccións múltiples 
moi seguidas.

A sonoridade do motor está 
nos decibelios xustos, só é un 
pouco ruidosa cando arrincamos 
en frío. Unha vez en marcha no-
taremos un gran confort sonoro. 
O motor empezará a subir alegre-
mente de voltas sobre todo a partir 
das 1.800 revolucións onde os 140 
cabalos empezarán a amosarse en 
todo o seu esplendor. O propulsor 
quedará un pouco xusto só se imos 

ao “completo” coas sete prazas e 
algo de equipaxe. Todo ten os seus 
límites. Así e todo encontrámonos 
moi cómodos con el en autoestra-
da e autovía, nesas vías o Freemont 
é un auténtico autobús de luxo. 
Algo ratificado polos propios ocu-
pantes das prazas traseiras. As cur-
vas pechadas de montaña non lle 
dan medo, así e todo, non son o seu 
medio natural. De todos os xeitos, e 
máis pola diferenza de prezo, a ver-
sión máis recomendable é a de 170 
cabalos.

O novo Freemont preséntase en 
dous acabados. No seu primeiro ni-
vel o equipamento do Freemont xa 
conta cun alto nivel de contidos de 
serie: 7 prazas, 6 airbags, climatizador 
automático tri-zona, computador de 
viaxe, mandos de audio no volante, 
pinas de aliaxe de 17”, faros antiné-
boa, control de cruceiro, sensor de 

presión de pneumáticos, elevadores 
para nenos, alarma antirroubo, radio 
CD con MP3 con pantalla táctil, ESP, 
ABS e “keyless entry/go” (sistema no 
que non fai falta introducir a chave 
para arrincar o motor e que abre e 
pecha as portas automaticamente).

O equipamento “Urban” en-
gade, ademais, bluetooth, sen-

sor de luces, volante e pomo en 
coiro, sensores de aparcadoiro 
traseiros, barras no teito, cris-
tais escuros, asento do condu-
tor eléctrico con axuste lumbar, 
asento do pasaxeiro pregable 
con compartimento portao-
bxetos e retrovisores exteriores 
eléctricos.

Propulsores

Acabados

★	7 prazas ★
★	Aspecto robusto ★
★	Prezo interesante ★

Prezos
O novo Fiat Freemont, encóntrase á venda en todos os concesionarios Fiat de Galicia cos seguintes prezos:

Multijet II 140 cv 2WD Freemont 24.450 €
Multijet II 140 cv 2WD Urban 25.550 €
Multijet II 170 cv 2WD Urban 26.900 €
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Volkswagen comezará 
en 2013 a súa andaina no 
Campionato do Mundo de 
Ralis co Polo R WRC, vehícu-
lo que partindo do alicerce 
do Polo achega un poten-
cia para a competición de 
300 cv. Tendo en conta que 
a casa xermana quere con-
correr na cita pisando forte, 
deu comezo a un programa 
de procura de novos talen-
tos, iniciativa que se mate-
rializará ao longo de 2011 
coa participación de VW 
en diversos ralis. As probas 
servirán para dar oportuni-
dade de conducir o devan-
dito Polo aos novos pilo-
tos que queiran amosar as 
súas habilitades ao volan-
te. “Esta” -di o director de 
Volkswagen Motorsport, 

Kris Nissen- “é a mellor for-
ma de ver quen está a facer 
un bo traballo para entrar 
finalmente a forma parte 
do equipo da nosa casa que 
disputará o Campionato do 
Mundo de 2013”.

A primeira destas xei-
ras cazatalentos terá lugar 
na dita competición de Fin-
landia, do 28 ao 31 de xullo, 
cita na que a compañía xer-
mana ten inscritas a dúas 
parellas de pilotos escandi-

navos na categoría SWRC - 
motores de 2.0 litros- para 
este caso dous Skoda Fa-
bia S2000 de 270 cv. O pri-
meiro vehículo estará con-
ducido polo dúo Andreas 
Mikkelsen/Ola Floene. O 
segundo vehículo leva a 
bandeira de Finlandia e vén 
pilotado por Joonas Lin-
droos/Pasi Kilpelainen. Lin-
droos, por certo, está na lis-
taxe dos pilotos novos de 
ralis con máis futuro.

Volkswagen cazatalentos

Os seareiros das motos 
xa teñen unha cita máis para 
apuntar na súa axenda, pois 
o 13 e 14 de agosto terá lu-
gar en Ribadavia a Concen-
tración Mototurística Os 
Paxaros. Dicir que o encon-
tro levarase a cabo na zona 
recreativa da Veronza, per-
tencente ao concello ouren-
sán de Ribadavia.

Ademais das motos, na 
dita Concentración pode-
rase gozar dunha zona de 
acampada e dun aparca-
doiro vixiado; asemade ha-
berá tempo para un sorteo 
de agasallos e mesmo con-
certos e como non pode-
rían faltar... as rutas moto-
turísticas e o Motorshow.

Engadir que este 
evento está organiza-
do polo Motogrupo Os 
Paxaros e será totalmen-
te de balde.

A vila coruñesa de Boiro 
vai dar acubillo entre o 22 e 
o 24 de xullo á nova edición 
da súa Concentración Mo-
teira. 

A cita dará comezo o 
venres 22 ás 18:00 horas, coa 
apertura de inscricións e di-
versos actos de benvida, in-
cluída unha entrega de aga-
sallos aos participantes e a 
achega de información tu-
rística do concello e da co-
marca de Barbanza. Logo 
de diversas actividades de 
lecer, celebrarase pola noite 
unha verbena coa agrupa-
ción Spacemusic, a partir das 
23:30 horas. Xa ao día se-
guinte, sábado, haberá unha 
nova quenda de inscricións 
ás 10:30, amais dunha nova 
entrega de agasallos. 

A continuación, celebra-
rase un curso de educación 
viaria para nenos, amais de 
outras actividades de for-
mación e de lecer. Xa pola 
tarde, a partir das 17:00, ha-
berá unha xeira de xogos e 

máis de exhibicións nas dis-
tintas modalidades depor-
tivas do motociclismo. Pola 
noite está programado un 
novo concerto de Spacemu-
sic e, máis tarde, un espectá-
culo erótico. O domingo 24 
comeza cunha xuntanza dos 
moteiros na zona habilitada 
con vistas a efectuar a saída 
da excursión, prevista para 
as 11:00 horas.

Ribadavia acolle un 
encontro mototurístico

Tres días de Concentración 
Moteira en Boiro

BreVeS
❱❱ o Seat león Fr 2011 incorpora novos 

motores e equipamentos que converten 
a oferta do compacto nunha das máis 
atractivas do mercado. Os dous propul-
sores TSI que se incorporan á gama (de 
125 cv e 160 cv) distínguense pola súa 
avanzada tecnoloxía, mentres que as 
mecánicas diésel refórzanse coa chega-
da do motor 2.0 TDI de 140 cv.

❱❱ o desfile de Harley-davidson, dentro 
do Barcelona Harley Days reuniu 
a 11.500 motoristas. Dúas motos clá-
sicas presidiron o desfile: unha Harley 
Modelo A “Single Cylinder Magneto” 
do ano 1926, a de menor cilindrada 
fabricada pola empresa, e unha H-D 
Servicar de 1941, da policía dos Án-
geles.

❱❱ mitsubishi ampliou a gama do seu mo
delo Lancer coa introdución dun novo 
motor diésel con tecnoloxía MIVEC 
de 150 cv. Os prezos do Lancer con 
esta nova mecánica oscilan entre os 
25.470 euros da variante sedán e os 
24.630 euros da carrozaría Sportback.

❱❱ renault atrasará ata 2014 o inicio da 
produción das baterías para a súa gama 
de coches eléctricos na súa planta fran-
cesa de Flins, debido a cambios nos seus 
plans de financiamento. Esta situación 
non afectará o programa de vehículos 
eléctricos da marca.

❱❱ as matriculacións de motocicletas 
situáronse en 14.729 unidades du-
rante o pasado mes de xuño, o que se 
traduce nunha redución do 21,7% en 
comparación coas 18.660 unidades 
entregadas no mesmo mes de 2010, 
segundo datos Anesdor.
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Carlos Sabor é o patrón desta empresa
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Está claro que un 
dos moitos privi-

lexios naturais dos 
que goza Galicia 

é dunha exquisita 
costa. A náutica 
recreativa ten 

infindos espazos 
onde poder gozar 

do mar. Por iso esta 
terra sempre foi un 
lugar ideal para os 
estaleiros. Obra-

doiros, moi-
tas veces 
artesáns, 
onde se 

deseñaban 
e se desenvolvían 
embarcacións de 

todo tipo.

A madeira        foi o material em-
pregado en maior 

medida polos pequenos estaleiros até hai un-
has décadas. Paseniño, o progreso e a innova-
ción chegou con novos compostos, especial-
mente coa fibra de vidro.

Astilleros Sabor ten unha extensa gama de 
embarcacións todas feitas con fibra de vidro. O 
seu xerente, Carlos Sabor, é bo coñecedor deste 
material e doutros máis novos. Nas instalacións 
dos seus estaleiros desenvólvense e prodúcen-
se embarcacións coas últimas técnicas do sector.

Astilleros Sabor, 
lanchas feitas con agarimo
Un referente dos barcos “feitos en Galicia”

■ FERnAnDO CUADRADO | TexTo

■ SPRInT MOTOR | FoTos

SPRINT MOTOR A fibra de vidro se-
gue a estar vixente na fabrica-
ción de barcos de lecer?

CARLOS SABOR A nivel convencio-
nal si. Agora temos outras fi-
bras pero son para proxectos 
máis concretos. A curto prazo 
non vexo ningún material que 
desbanque a fibra neste tipo 
de embarcacións. Emporiso, o 
que si está a mudar son os sis-
temas de fabricación.

S.M. A construción destas lanchas é 
a base de dar capas de fibra e 
un catalizador sobre un molde, 
o que se chama “laminar”.

C.S. Exactamente. Iso faise de xei-
to manual. Arestora comézase 
a traballar co baleiro... se cadra, 
co tempo, se impoña. É outro 
sistema de construción dife-
rente que  implica un aforro de 
man de obra.

S.M. Cales son as cualidades e os de-
fectos da fibra de vidro?

C.S. O mantemento posterior. Cun 
barco de madeira cada vez que 
se sobe hai que lixalo, pintalo... 
cun de fibra de non producirse 
rozamento ou golpe só habe-
ría que: subilo, limparlle os fon-
dos, darlle patente e volvelo a 
botar. O de madeira dá moití-

simo máis traballo de mante-
mento.

S.M. Sen embargo, aínda hai moitos 
armadores de baixura que pre-
firen a madeira.

C.S. Porque a embarcación é máis 
pesada. Isto fai que sexa máis 
“aplomada” no mar, co cal ten 
un goberno máis doado e aba-
nea menos, en definitiva: é máis 
cómoda á hora de faenar. Así e 
todo, na actualidade estanse a 
cambiar á de poliéster. De feito, 
o oficio de carpinteiro de ribeira 
está a desaparecer totalmente.

S.M. Como está a incidir a crise no 
mercado da náutica de lecer?

C.S. Moi mal. Nós en concreto ti-
vemos un drástico descenso 
de vendas de máis dun 60%. 
Pasamos dun cadro de traba-
lladores de máis de vinte per-
soas a oito que somos a día de 
hoxe. A crise neste eido, polas 
súas características, fixo moito 
dano.

S.M. Este ano botouse de menos a 
presenza no Salón Náutico de 
Vigo dos estaleiros galegos. 
Que ocorreu?

C.S. É moi sinxelo. Logo de ver o 
fracaso en novembro do Sa-
lón Náutico de Barcelona, o 

de Vigo era previsible. E aínda 
que tiñan un prezo ben intere-
sante para os expositores, des-
de o punto de vista financeiro 
este non é o intre para arriscar-
se nun evento deste tipo. Non 
podemos ir a un Salón saben-
do de antemán que non imos 
obter un retorno do investi-
mento. De certo, o Salón gale-
go tivo moi pouca afluencia de 
público.

S.M. En Galicia hai moitas persoas 
que obteñen todos os anos 
un título náutico para poder 
patronear unha embarcación. 
Con todo, isto non se tradu-
ce nun aumento de embarca-
cións de lecer nos portos da 
Comunidade. Por que?

C.S. O primeiro problema que te-
mos é que non hai amarres dis-
poñibles. Sobre todo para eslo-
ras de menos de sete metros. A 
isto hai que lle engadir o intre 
económico no que estamos.

o primeiro proble-
ma que temos é 

que non hai amarres dispoñibles
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S.M. Como cres que se podería fo-
mentar a náutica de lecer?

C.S. A base de amarres. Isto é bási-
co: se non tes un amarre, onde 
vas deixar o barco? Por exem-
plo, tanto no náutico de Por-
tonovo coma no de Sanxenxo 
non hai ningunha praza dispo-
ñible para unha lancha duns 
6 metros de eslora. Por outra 
banda, o fondeo libre nunha 
boia non é para este perfil de 
usuario.

S.M. Xa sabemos que non é o me-
llor intre para comezar ningun-
ha aventura, pero o mundo se-
gue xirando e hai que pensar 
no futuro, tedes en mente al-
gún novo modelo a curto pra-
zo?

C.S. No vindeiro inverno imos facer 
dous modelos novos, cunhas 
esloras de 5 e 6 metros. Como 
ben dis, temos que seguir en 
movemento e nós seguimos 
loitando por facer realidade 

os modelos que demandan os 
nosos clientes.

S.M. Amais das embarcacións que 
sabedes que lles gustarían aos 
vosos clientes, que barco vos 
apetecería producir no futuro?

C.S. Gustaríanos fabricar un mode-
lo cunha eslora de entre 9 e 10 
metros. O bosquexo do que se-
ría esta embarcación xa o te-
mos claro nos Astilleros Sabor. 
Temos que ter en conta que 
para isto haberá que agardar 
a tempos mellores. Para des-
envolver e fabricar un modelo 
novo precísanse moitos cartos. 
E hoxe precisamente o que fal-
ta nas empresas é diñeiro e fi-
nanciamento. De todos xeitos, 
a nosa arela -que segue a estar 
igual que o día que fixemos o 
primeiro barco- é seguir pro-
gresando e mellorando a nosa 
gama de modelos con inno-
vación e deseño, superando a 
calidade dos nosos produtos 
cada tempada.

20 Sprint Motor >> Entrevista

No vindeiro inverno 
imos facer dous 

modelos novos
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Astilleros Sabor está situa-
do á entrada de Portonovo, 
nun lugar privilexiado a carón 
do mar. Nestas instalacións o 
que marca as pautas a seguir é 
o seu xerente Carlos Sabor. 

Atópoo nas oficinas da pe-
quena nave onde se producen 
estes barcos “Feitos en Galicia”. 
Moreno, delgado, cabelo en-
leado, viste unha camiseta e 
un pantalón de faena. As súas 
mans delatan que o seu é es-
tar en activo: movendo mol-
des, barcos a medio facer ou 
grandes pezas de fibra. Trans-
mite boas vibracións, honesti-
dade. Había dez anos que non 
o vía, mais pareceume que só 
facía unha semana.

De contado entramos nun 
diálogo mariñeiro que me 
atrapa e envolve intensamen-
te. Comeza a ensinarme os 
seus futuros proxectos nun-
ha pequena e modesta mesa 
de deseño onde hai un bos-
quexo feito por el mesmo. Ta-

mén enriba da mesa hai unha 
pequena maqueta de madei-
ra da metade do casco dun-
ha lancha de proa a popa. As 
súas explicacións son claras e 
apaixonantes. Sigo con aten-
ción cada verba, cada fra-
se presenta unha novidade... 
unha lección.

Despois dun longo prólo-
go teórico poñemos pé firme 
sobre a nave e comezamos 
a movernos entre os barcos 
que están a medio construír. 
O obradoiro está ateigado de 
lanchas e moldes, así e todo 
vese en orde. As súas explica-
cións convidan a estar atento 
continuamente. Fala con ener-
xía e devoción sobre as súas 
lanchas, os seus traballadores, 
a empresa, o futuro, as dificul-
tades deste intre.

Chegamos a un anexo da 
nave, alí coméntame as dife-
renzas entre as proas dos mol-
des de dous barcos. Sígoo con 
atención: unha proa gústalle... 
a outra menos; unha acariña 
o mar envolvéndoo e entre 
os dous crean unha fermosa 
harmonía; a outra é coma un 

coitelo. A súa linguaxe come-
za a ser abondo técnica para 
min. Carlos non entendo a di-
ferenza entre as dúas proas? 
-coméntolle- axiña colle o pau 
dunha vasoira que está apoia-
da nunha parede, móvea con 
habilidade entre as proas e so-
bre as curvaturas: entendo á 
perfección a diferenza. Coma 
un mestre explicándolle a un 
cativo a táboa de sumar. Per-
fecto!

Dun xeito modesto foxe 
das fotos, quere que as pro-
tagonistas sexan as súas lan-
chas, as súas fillas de fibra.

A conversa continuou ver-
sando sobre o mar, case dúas 
horas que se fixeron curtas. Os 
futuros sistemas de fabrica-
ción e os deseños que han vir 
foron tamén debullados por 
Carlos con claridade. Un home 
que se fixo a si mesmo e que 
vive o seu mundo con total 
dedicación, sabe de mar e fai 
do mar poesía a través do seu 
coñecemento do medio e dos 
seus barcos. Así é Carlos Sabor.

Xurxo Sobrino

Carlos Sabor
Perfil
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

31 xullo-1 agosto Gran Premio de Hungría GP2 Series Autódromo de Hungaroring Hungría

6-7 de agosto 1º Master Internacional Grupo Sofía de Montaña Montaña Cotobade Pontevedra España

6-7 de agosto Circuíto Superleague de Donington Circuítos Autódromo de Donington, Leicestershire Reino Unido

7 de agosto Campionato Galego de Quadcross de Xinzo da Limia Quadcross Xinzo da Limia Ourense España

8 de agosto Cto. do Mundo de Enduro ISDE (International Six Days Enduro)  Enduro Kotka Finlandia

13-14 de agosto Campionato Galego de Autocross de Arteixo Autocross Arteixo A Coruña España

13-14 de agosto Campionato Galego de Todoterreo de Luíntra Todoterreo Luíntra (Nogueira de Ramuín) Ourense España

14 de agosto Slalom Concello de O Pino Slalom O Pino (comarca de Arzúa) A Coruña España

14 de agosto Campionato do Mundo de Motocross Júnior de Cingoli Motocross Cingoli Italia

14 de agosto G.P. da República Checa Mundial Motos Brno República Checa 

18-21 de agosto Rali de Alemaña Ralis Tréveris Alemaña

20 de agosto Campionato Galego de Supercross de Rebordelos Supercross Rebordelos (Carballo) A Coruña España

20-21 de agosto Rali de Ferrol Asfalto Ferrol A Coruña España

20-21 de agosto Subida a Pontevedra (Proba do Campionato Galego de Montaña) Montaña Pontevedra Pontevedra España

21 de agosto Copa Galega de Trial Clásicas de Ponteareas Trial Ponteareas (comarca do Condado) Pontevedra España

21 de agosto Campionato Galego de Velocidade- Extreme & Supersport Velocidade Portimão (Algarve) Portugal

27 de agosto Autocross Xacobeo Autocross Santiago de Compostela A Coruña España

27 de agosto Trofeo Galego de Enduro Indoor de Rodeiro Enduro Rodeiro (comarca do Deza) Pontevedra España

27 de agosto Campionato de España Pirelli Superstock Series Velocidade Parcmotor Castellolí Barcelona España

27-28 de agosto Circuíto GP Open Red Bull Ring Circuítos Autódromo Red Bull Ring, Spielberg (Estiria) Austria

27-28 de agosto Circuíto Mini do Sur de Europa Circuítos *Por confirmar *Por confirmar

28 de agosto Copa Galega de Trial Clásicas de Vigo Trial Vigo Pontevedra España

28 de agosto Slalom de Muros Slalom Muros A Coruña España

28 de agosto G.P. de EE.UU. Mundial Motos Indianápolis (Indiana) EE.UU.

28 de agosto Campionato de España de Supermotard de Forcarei Supermotard Forcarei Pontevedra España

28-29 de agosto G.P. de Bélxica Fórmula 1/ GP2 Series Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) Bélxica

Calendario  
de  probas AGOSTO   2011
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■ REDACCIÓn | TexTo e FoTos

Segundo datos recom-
pilados por Direct Seguros, 
compañía de seguros de 
venda directa especializada 
en Seguros de Automóbil, o 
usuario máis propenso a ser-
virse das novas tecnoloxías 
á hora de contratar un se-
guro de auto é home e me-
nor de 35 anos. Así, a estatís-
tica mostra como os homes 
contratan un 7% máis por 
internet con respecto á me-
dia nacional, mentres que as 
mulleres quedan un 12,8% 
por baixo da mesma. Ade-
mais, os menores de 35 anos 
superan nun 5,7% a media 
nesta modalidade de con-
tratación, mentres que os 
de 36 a 55 anos nin seque-
ra alcánzana, quedándose 
un 2,3% por baixo. A mo-
dalidade máis contratada é 
a de Terceiros, que supera 
nun 18,1% á media nacional, 
fronte aos Todo Risco, que se 
sitúan moi por baixo da mes-
ma, un 64,1%.

Segundo o último Estu-
do sobre Comercio Electró-
nico B2C 2010 presentado 
polo Ministerio de Industria 
Turismo e Comercio e elabo-
rado polo Observatorio Na-
cional das Telecomunicacións 
e da Sociedade da Informa-
ción, ONTSI(*), o volume de 
negocio xerado polo comer-
cio electrónico en 2009 foi 
de 7.760 millóns de euros, un 

15,9% superior ao de 2008, 
cun gasto medio anual por 
comprador de 750 €. Segun-
do o estudo, este incremen-
to no volume de negocio está 
relacionado co aumento tan-
to da porcentaxe de intern-
autas como da porcentaxe 
daqueles que realizan com-
pras online e que xa son máis 
do 41,5%. Por primeira vez as 
compras online adiantan ás 
realizadas nas tendas físicas, 
en empresas que dispoñen 
de ambas as opcións. 

Contratación online de se-
guros por CC.AA.

Se nos fixamos nas Comu-
nidades Autónomas, Canarias 
colócase á cabeza no uso de 
Internet para a contratación 
de seguros de automóbil cun 
30,4% por encima da media 
nacional. Séguenlle Aragón e 
Galicia, que superan a media 
nun 25,8% e un 14,8%, res-
pectivamente.

No extremo oposto ato-
pámonos co País Vasco, se-

guido de Cantabria e Castela 
A Mancha, que se sitúan nos 
postos máis baixos no que a 
utilización das novas tecno-

loxías refírese; todas elas por 
baixo da media nacional, nun 
17%, 9,8% e 6,5%, respectiva-
mente.

Os homes menores de 35 anos, os máis propensos a contratar un seguro de auto na rede

A entidade asegurado-
ra Clickseguros elaborou un 
decálogo cos requisitos que 
debe ter un bo seguro de 
automóbil, co fin de que os 
condutores revisen as con-
dicións da súa póliza antes 
de emprender unha viaxe 
por estrada.

A compañía lembra 
aos condutores que antes 
de emprender unha viaxe 
"é fundamental revisar o 
estado do vehículo", así 
como comprobar que, no 
caso de que xurda algún 
imprevisto ou incidente, o 
seguro responda e se ocu-
pe de todo.

A empresa asegura-
dora realizou un decálogo 

con requisitos que o segu-
ro debe ter. Entre as condi-
cións atópanse a asistencia 
en calquera lugar no que se 
atope o asegurado, dispo-
ñibilidade permanente, así 
como contar cun guindas-
tre en menos dunha hora 
ou a protección fronte aos 
amigos do alleo.

Clickseguros tamén si-
nala como requisito fun-
damental para unha póliza 
que esta teña cobertura de 
lúas, ademais de equipaxe a 
proba de roubos, así como 
que se ocupe dos pasaxei-
ros en caso de imprevisto 
ou accidente e xestión de 
multas, entre outros aspec-
tos.

Clickseguros recomenda revisar a 
póliza do autos antes dunha viaxe

A modalidade máis 
contratada é a de Terceiros

Os seguros de automóbil 
avanzan con forza en Internet

Galicia é a terceira comunidade en contratar seguros de automóbil en internet
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Primeira parada: rianxo 
(Punto B no Google maps)

A distancia que sepa-
ra Compostela de Rianxo 
é de 41,8 km sendo o tem-
po aproximado de chegada 
duns 30 minutos. Saímos de 
Santiago en dirección ao Mi-
lladoiro, tomamos a estrada 
Coruña-Tui  (N-550) cara As 
Galanas, pasando por: Casa-
longa, O Vilar de Riba, Picara-
ña até chegarmos á Escravitu-
de onde colleremos a AC-302 
que nos levará até a AC-305, 
unha vez dentro desta vía os 
indicadores sinalarán sen pro-
blema como dirixírmonos a 
Rianxo. O topónimo desta vila 
provén do latín e fai referencia 
á curvatura do río (rivus angu-
lus) ou á anchura do mesmo 
(rivus amplus), pois Rianxo si-
túase na marxe dereita do 
río Ulla e da ría de Arousa. 
Rianxo preséntase como un 
lugar de grande interese pai-
saxístico grazas ao esteiro do 
Ulla, ás súas praias (Tanxil, As 
Cunchas, A Torre...), aos mi-
radoiros do Castro Barbudo, 
Monte Pena e Pico da Muralla 
desde onde se pode albiscar 
parte da catedral de Compos-
tela ou mesmo as Cíes. Tamén 
Rianxo salienta polo seu patri-

monio, como proban as rúas 
da propia vila mariñeira (onde 
convén deixarse levar, coma 
nunha viaxe polo seu rico pa-
sado literario e histórico), as 
mámoas wdos Campiños, os 
petróglifos, os castros, igrexas, 
pazos, os seus 118 cruceiros 
ou os seus hórreos. Por certo, 
na parroquia de Araño ato-
paremos o meirande hórreo 
de Galiza (xunto co de Carno-
ta). Non podiamos esquecer 
o feito de que esta vila esta-
rá sempre ligada á unha das 
cancións populares de máis 
sona no noso país -A Rianxei-
ra- e, por suposto, a tres dos 
personaxes máis importantes 
da nosa cultura (nados neste 
lugar): Castelao, Manuel Anto-
nio e Rafael Dieste. 

Segunda parada: Boiro 
(Punto c) distancia 
rianxo- Boiro: 13,9 km.
 tempo estimado: 20 min.

Deixamos atrás Rianxo 
e continuamos na AC-305 
até vermos Boiro. Se hai algo 
polo que  se caracterice Boiro 
é por ser o concello onde se 
atopan máis monumentos 
megalíticos, teremos a posi-
bilidade de pasear polo Pa-

leolítico e visitar exemplos 
del, como son: O Outeiriño 
Redondo, A Casota do Pá-
ramo, Arca do Barbanza, Ar-
madoiro, Pedra da Xesta, etc. 
Alén disto, tamén son os pe-
tróglifos ben numerosos nes-
ta zona, subliñar o da Cabra 
de Cubeliño (en San Vicenzo 
de Cespón), esta mesma pa-
rroquia acolle un dos poboa-
dos castrexos de maior intere-
se na Idade de Ferro, falamos 
do Castro de Neixón. Empori-
so, cómpre recomendar unha 
paradiña nalgunha das praias 
coas que conta Boiro: Barra-
ña- Xardín, Mañóns, Cabo de 
Cruz... Un detalle a ter en con-
ta para caravanistas: este con-

cello conta a día de hoxe con 
dúas zonas específicas de 
aparcamento para este tipo 
de vehículos, con todo tipo de 
servizos, gratuítas e a poucos 
metros da praia. Que máis se 
pode pedir?

terceira parada: cabo de 
cruz (Punto d) distancia 
Boiro- cabo de cruz: 
6 km tempo aproximado: 
5 minutos.

De Boiro imos pola es-
trada CP-1105 que atravesa-
rá Barraña e Esteiro, ao longo 
dunha península (a de Cabo 
de Cruz) que se introduce no 
miolo da Ría de Arousa, inza-

■ SOnIA PEnA | TexTo

No anterior número de Sprint Motor a nosa Peaxe 
aberta levábanos até a zona norte do Barbanza. A 
primeira parte desta viaxe remataba en Corrubedo, 

desta volta collemos o fío do percorrido para atopár-
monos coa parte sur desta terra. Asemade, seguimos 

as rodeiras deixadas pola filosofía que prevalece nesta 
Peaxe, decidíndonos a circular polas estradas menos 

transitadas (e tamén menos rápidas) coa vantaxe 
de gañar a paisaxe que se irá presentando de vagar 
durante a nosa ruta. Isto que significa? Pois basica-

mente que non pisaremos a Autovía do Barbanza, un 
vieiro moi indicado para xente cun aquel de présa, pero 

pouco recomendable para quen queira mergullarse 
nos sitios polos que transita. Polo tanto, optaremos 

na nosa ruta pola AC-305, unha estrada que perfila a 
liña desta fermosa costa de Arousa Norte e pasa polo 

medio e medio das vilas que nos interesan.

Desmentindo o tópico de “segundas partes nunca foron 
boas” imos á procura da cara sur do Barbanza. Pechando o 
círculo que deixamos en Corrubedo, seguimos a raia que traza 
esta península para achar a beleza de lugares como: Rianxo, 
Boiro, Escarabote, Cabo de Cruz, A Pobra do Caramiñal, 
Palmeira, Ribeira, Aguiño e Corrubedo, punto que xa 
visitamos e que marca o final da ruta polo Barbanza.

Partindo da nosa base en Santiago, a viaxe terá 
aproximadamente (todo dependendo de por onde nos 
enleemos) de 130 km -ida e volta- cun tempo estimado 
dunhas dúas horas (cálculo feito sen paradas). O custo de 
combustible será de 23,23 euros no caso dun vehículo diésel 
e de 23,96 euros para un de gasolina. A nosa estrada principal 
será a AC-305, aínda que até Padrón teremos que coller a 
N-550.

Desde Compostela continuamos coa descuberta do Barbanza, é a quenda da zona sur

Pechamos o círculo do Barbanza (e Parte II)

unha ollada ás pegadas da ribeira mariñeira, de Fer Sarasqueta
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da de praias e piñeirais, en liña 
recta cara a vila que nos ocu-
pa, un bonito exemplo de lo-
calidade mariñeira galega 
onde aínda se conserva a vida 
tradicional dos miúdos portos 
de mar.  

cuarta parada: a Pobra 
do caramiñal (Punto e)
distancia cabo de cruz- a 
Pobra: 5,2 km. tempo 
estimado: 10 minutos.

 Sen abandonar a AC-305, 
enfilamos Escarabote (outro 
interesante exemplo de vila 
mariñeira que poderemos 
recoñecer ben, mesmo ao 
lonxe, pola moi variada esca-
la cromática das súas casas) e 
pasamos por: Mesón, Merce-
de e Pontes, de seguida virá 
a Pobra. O nome do ‘Carami-
ñal’ crese que vén da plan-
ta camariña, noutrora moi 
abundante na zona e hoxe 
moi difícil de localizar. A Po-
bra está encaixada entre a ría 
de Arousa e o monte da Cu-
rota (498 m de alto), zona que 
salienta polo seu desnivel e 
os dous miradoiros desde os 
que obteremos unha ampla 
panorámica da contorna. É o 
sitio axeitado para dármonos 

un baño elixindo entre a auga 
das piscinas naturais -situa-
das no río Pedras- ou ben nal-
gunha das moitas praias que 
posúe a vila: Cabío-Lombiña, 
A Barca, Laxe ou Corna (areal 
que se estende até Palmei-
ra). Emporiso, A Pobra ten un 
rico patrimonio en canto a pa-
zos se refire, pois na vila está 
a Casa Grande de Aguiar (s. 
XVI), o pazo do Couto (s. XVIII), 
pazo ou Torre de Bermúdez 
(casa renacentista do s. XVI), 
Torres de Xunqueiras, Casa da 
Cadea, Casa gótica do Patín 
ou o pazo da Mercede, lugar 
no que habitou o escritor Va-
lle-Inclán, oriúndo da Pobra.   

Quinta parada: Palmeira 
(Punto F)distancia a Pobra- 
Palmeira: 3,6 km. tempo 
aproximado: 7 minutos.

Seguimos na AC-305 que 
nos guiará desde Pobra a Pal-
meira indo por: Baiuca, Xun-
queiras, Caíños e Palmeira. 
Esta vila mariñeira salienta por 
moitos aspectos, pero se ca-
dra o que máis chama a aten-
ción é o moi ben conservada 
que está a súa feitura de asen-
tamento de séculos (un porto 
que se apoia sobre unha miú-

da baía, dende arriba a abaixo, 
con estreitas rúas e moi bos 
exemplos de arquitectura 
popular, despregándose en 
fronte dunha praia -a da Cor-
na- que lle serve de perfecto 
adobío) e o pouco que adoita 
aparecer nas guías de turismo 
(sempre eclipsada inxusta-
mente por Ribeira). Mención 
aparte merece o seu porto, 
co seu peirao de feitura case 
medieval, a súa cala secreta (a 
praia de Baluarte, mantendo 
a compostura fronte ao urba-
nismo sen freo propio doutras 
vilas) e as estreitas rúas que 
comunican o mar co miolo 
de Palmeira e, máis arriba, coa 
súa igrexa e as casas señoriais 
que presiden o conxunto.    

Sexta parada: Santa uxía 
de ribeira (Punto G)
distancia Palmeira- ribeira: 
4 km. tempo estimado: 
15 minutos.

Saímos de Palmeira e con-
tinuamos pola AC-305 até 
chegarmos a Ribeira. Situa-
da no extremo da península 
do Barbanza, Ribeira asómase 
ás rías de Arousa e de Muros-
Noia. Como en toda a Barban-
za, abundan os restos me-
galíticos, entre os que cabe 
mencionar o dolmen de Axei-
tos. Da época castrexa son de 
salientar os castros da Cidá e 
o de Artes. A costa foi ataca-
da polos viquingos desde o 
século IX e por outros pobos 
nos séculos seguintes. Como 
curiosidade engadir que no 
século XVI a peste bubónica 

causou unha gran mortalda-
de entre a poboación da co-
marca. 

Sétima parada: aguiño 
(Punto H)distancia ribeira- 
aguiño: 8,9 km. tempo 
aproximado: 14 minutos.

Recuamos desde Ribei-
ra até Castiñeiras, seguindo a 
liña do mar, coa Ría de Arousa 
á nosa esquerda e conducin-
do por unha estrada que se 
desprega case coma un en-
feite, entre praias, casiñas e 
penedos até chegar a Agui-
ño -punto extremo da nosa 
ruta- parroquia con vistas xa 
ao mar aberto e á Illa de Sál-
vora, que pertence precisa-
mente a Aguiño e que serve 
de porta de entrada á Ría. An-
tes de chegar a Aguiño, tere-
mos unha boa oportunidade 
de coñecer de primeira man 
como debe ser unha praia: a 
do Castro-Catía, ideal para ca-
miñar (con prolongación logo 
até o paseo do Carreiro, traza-
do sobre illotes) e para bañar-
se, sobre todo polo tranquilas 
e cristalinas que son as súas 
augas. Aguiño, co seu impor-
tante porto e os seus estable-
cementos hostaleiros onde 
poderemos dar conta de bos 
exemplos do mellor da nosa 
gastronomía, salientou na 
traxedia do Prestige por ser un 
dos lugares que máis esfor-
zos envorcou en pórlle freo ao 
chapapote. Aguiño está preto 
dun vello peirao que se cre Fe-
nicio e, máis alá, dos impresio-
nantes penedos de Couso e á 
praia do Vilar, unha das máis 
fermosas, visitadas e longas 
de toda a nosa terra.

o noso percorrido a  
ollos do Google maps

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing

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

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

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración

Desde Compostela continuamos coa descuberta do Barbanza, é a quenda da zona sur

Pechamos o círculo do Barbanza (e Parte II)

dornas e barcos repousan-
do no porto de ribeira, 

por Fer Sarasquete
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■ IVÁn MARAnTES | TexTo e FoTos

o sábado 9 de xullo, en Sal-
vaterra de miño, disputouse 
o Viii rali Sur do condado 
Gedas 2011 sobre un perco-
rrido de 353,30 quilómetros, 
dos cales 104 correspondían 
aos oito treitos contra o 
crono.

A carreira comezou como 
se agardaba e os irmáns Bur-
go dominaron con man e 
pé de ferro ata o momento 
no que se viron obrigados a 
abandoar, cando xa tiñan a 
vitoria máis ca encarrilada, 
no treito de “Talleres Mingos”, 
por mor dunha falla eléctrica 
no Ford Focus WRC.

Isto deixoulle a vitoria en 
bandexa a Alberto Meira e Al-
varo Bañobre, vixentes cam-
pións galegos de ralis, que 
ata o momento, conscientes 
da inferioridade mecánica do 
Mitsubishi Lancer, grupo N, 
se dedicaron a apretar aos de 
Café Candelas dende a distan-

cia aproveitando o feito de ser 
bos coñecedores dos treitos.

Pola súa banda, Luís Vila-
riño, adaptouse a perfección 
ao Skoda Octavia WRC de 
Roberto Blach e rodou moi 

preto dos tempos de cabe-
za a meirande parte da ca-
rreira, porén nos derradeiros 
treitos sufría diversos pro-
blemas no motor que o re-
trasaron e a piques estivo de 
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Vitoria de Alberto Meira e 
Álvaro Bañobre

Alberto Meira e Alva-
ro Bañobre venceron 

no VIII Rali Sur do 
Condado aprovei-

tando o inesperado 
abandoo dos Burgo. 
Luís Vilariño e Mon-
cho López acadaron 
o segundo posto da 
xeral a pesar de sufrir 
diversos problemas 

no Skoda WRC. A 
terceira posición foi 
para Fernando Rico, 
que tamén se fixo 
coa vitoria na Top 
Ten Driver Pirelli.

VIII Rali Sur do Condado

alberto meira demostrou porque é o 
actual campión galego
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perder a segunda praza da 
xeral, pois avantaxou a Fer-
nando Rico, que foi terceiro, 
en tan só sete segundos.

O actual líder do campio-
nato galego, Iván Ares, non 
puido facer máis nesta carrei-
ra que nadar e gardar a roupa, 
pois, de novo, os problemas 
co diferencial deixárono fóra 
da loita pola vitoria dende pri-
meiras horas da mañá. A isto 

tivo que engadirlle problemas 
cos freos nos treitos da tarde 
co que se viu retrasado ata a 
quinta praza da xeral. Así e 
todo, o piloto de Cambre dá 
por bo o resultado pois o seu 
principal perseguidor de cara 
o campionato, Luís Penido, 
rematou por detrás na clasifi-
cación (sexto), e Pedro Burgo, 
que conseguiu a primeira vi-
toria no pasado Rali de Narón, 
non puntuou.

No tocante as copas, na 
Top Ten Driver Pirelli hai que 
destacar que, despois do in-
esperado abandoo por ac-
cidente do emerxente Al-
berto Otero, cando estaba a 
liderar o trofeo, a loita pola 
vitoria volveu ser un man a 
man entre os Pais e Fernan-
do Rico. Este último supe-
rou aos irmáns de Vigo por 
algo máis de catro segundos 
e con este triunfo consegue 
tomar vantaxe nun campio-
nato que está a resultar do 
máis competido.

No volante Racc–Galicia o 
vencedor foi Rubén Domín-
guez, que ademais conseguía 
levar o 206 XS ata a oitava po-
sición da clasificación xeral. A 
pesar de non ser capaz de fa-
cerse coa vitoria, o segundo 
posto de Fran Lago permitíu-
lle sumar unha boa cantida-
de de puntos e xa case ten o 
campionato no peto.

27Ralis << Sprint Motor

unha avaría mecánica non deixou que os Burgo se meteran na loita polo campionatodesta vez, rubén domínguez gañou no Volante racc

Segunda vito-
ria consecutiva 
para Fernando 
rico na top ten 

driver Pirelli

o local Jacobo 
Álvarez venceu 

na Kumho

Fernando 
lorenzo dá 
emoción a 

racing Sport 
ao facerse 
coa vitoria

o Skoda Wrc levou a luís Vilariño a 
segunda praza da xeral
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Recital dos Chevrolet Cruze
Gran Premio de Porto WTCC
■ DESPFOTO | FoTos

28 Sprint Motor >> Reportaxe gráfica
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■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo  
■ SPRInT MOTOR | FoTos

O catalán Pons acadou a segunda praza

Recuperación frustrada
Con moito rali por dian-

te o que era líder do Nacio-
nal lanzábase a recuperar, co 
seu anzóo posto nos chan-
zos de podio, que neses in-
tres ocupaban o coruñés 
Víctor Senra e o asturiano 
Jonathan Pérez. Pero a ca-
balgada do piloto de Man-
lleu quedábase no segundo 
paso do Cañón do Sil, onde 
se saía da estrada. Deste xei-
to Fuster levábase a vitoria, 
mentres que Senra salvaba 
in extremis a merecida se-
gunda praza, por un proble-
ma de alternador que lle fa-
cía penalizar. O citado Pérez 
volvía a asinar en Galicia un 

terceira vitoria do ano e cuarta en ourense para miguel FusterA segunda cita do 
nacional de asfalto 

en terra galega, 
o sempre duro e 

longo rali de Ouren-
se, supuxo o des-
empate a vitorias 

entre os pilotos que 
pelexan polo título, 
o alacantino Fuster 

e o catalán Pons. 
O primeiro co seu 
potente Porsche 

soubo sacar partido 
das circunstancias 
e saír líder da pri-

meira metade dun 
campionato que se 
reanuda en agosto 
tamén en estradas 

galegas.

O duelo que se agardaba no asfalto 
ourensán quedou mermado no trei-
to de probas. Castro de Beiro, esce-
nario desta volta do shakedown, eli-

minaba a Hevia e Vallejo, ámbolos dous con 
problemas de motor nos seus Skoda e Lotus res-
pectivamente. Así no primeiro contacto co cro-
no, o treito espectáculo de asfalto e terra, Pons 
marcaba o mellor rexistro por diante do portu-
gués Magalhaes e o galego Alberto Meira.

Xa na xornada do sábado, Pons 
aproveitaba Toen para aumen-
tar a vantaxe sobre Fuster, pero 
o do Porsche sacaba partido das 

carácterísticas de San Pedro de Rocas para 
limar boa parte da vantaxe do Ford. Non ce-
día o catalán, que repetía actuación na cro-
nometrada do Ribeiro para perder toda a 
marxe na quinta especial do rali, cando fu-
raba e baixaba ó sexto lugar.

Fuster sae indemne

máis ca merecida segunda praza de Víctor Senra
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podio, como quince días an-
tes obtivera en Vigo, sendo 
terceiro.

Nunha carreira con moi-
tísimos abandóos, por ra-
zóns varias –Mantecón, Da-
vid Pérez, Meira, Magalhaes, 
Pais, Suárez, entre outros– 
Vinyes repetía vitoria en-
tre os S1600, por diante do 

seu compañeiro de equipo 
Antxustegui, cuarto e sex-
to respectivamente os pilo-
tos de Suzuki. Entre os dous 
colocouse o piloto de Sille-
da Javier Ramos que apro-
veitou as diversas circuns-
tancias para liderar a opción 
EVO Cup. Interesante bata-
lla polo liderado  da variante 

R2, onde o catalán Pujol le-
vouse a palma por diante do 
lucense Adrián Díaz, que re-
gresaba ás corridas cun Fies-
ta mantido por RMC.

Ourense tamén puntuaba 
para outras modalidades. Así, 
entre os pequenos Suzuki al-
ternancias varias e vitoria final 
para Carchat, que se estreába-

se no chanzo máis alto e apre-
taba a xeral provisional onde 
aínda manda o vigués Pazó. 
No eido autonómico doado 
retorno para o piloto de Ames 
Martín Bello que dispoñendo 
dun novo Citroën C2 mandou 
dende o principio ata o final, 
sen dar opcións o resto dos 
equipos.

Ferrán Pujol liderou como en Vigo o apartado r2

No seu regreso adrián díaz completou unha gran carreira, sendo noveno
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Estraño. Falar do rali 
de Ourense é, xeralmente, 
sinónimo de calor, moita 
calor. De forma un pouco 
estraña e quizais inmersos 
nese tan levado e traído 
cambio climático a tempe-
ratura foi moi benigna, o 
que supuxo un rali ben le-
vado por mecánicas, afec-
cionados e equipos.

Similar. O rutóme-
tro do rali de Ourense no 
seu corenta e catro cum-
preanos recorreu a un 
percorrido similar ó do 
ano 2010. Toen, varian-
te da coñecida especial 
do Ribeiro, era a novida-
de, xunto cun dobre paso 
polo treito do polígono 
de San Cibrao das Viñas. 
Quilometraxe e debuxo 
idéntico mantiñan igual-
mente os treitos de San 
Pedro de Rocas, Vilariño 
Frio, Cañón do Sil e Luin-
tra, emprazados na boni-
ta e aínda por descubrir 
Ribeira Sacra ourensá.

Dobre paso. Desta vol-
ta a escudería organiza-
dora quixo que o tramo 
espectáculo tivese máis 
protagonismo no esque-
ma do rali. Así a crono mix-
ta pintada na cidade do 
transporte do Polígono 
de San Cibrao das Viñas, 

abriu o rali na tarde-noite 
do venres e foi disputada 
igualmente na xornada do 
sábado. Crono pequena na 
que en liñas xerais os pilo-
tos tomaron precaucións 
para non perder máis tem-
po do normal, vista a mes-
tura de asfalto e terra no 
seu trazado.

Rutilante. Así poderia-
mos considerar a presenza 
do varias veces campión 
portugués de ralis Bruno 
Magalhaes, oficial da Peu-
geot lusa no IRC. Aprovei-
tando a carreira ourensá 
para afinar notas de cara 
a futuras participacións no 
citado campionato, o por-
tugués non poido ir máis 
aló de media mañá ao dar 
fallos o EVO X do prepara-
dor AR Vidal empregado 
para a ocasón.

Remate. Da primeira 
parte do campionato de 
España de asfalto, forma-
do por un total de cinco 

ralis, dos que se extraen os 
catro mellores resultados. 
Miguel Fuster defenderá 
o seu liderado dende a se-

guinte cita, o rali de Ferrol 
que se disputa a penúlti-
ma fin de semana do vin-
deiro mes de agosto.

Asfalto ourensán claSiFicaciÓN oFicial
POSTO EQUIPO VEHÍCULO

1 MIGUEL FUSTER- IGNACIO AVIÑO PORSCHE GT 1 911 GT3
2 MAXI VICTOR M. SENRA-DAVID VAZQUEZ PEUGEOT 306
3 JONATHAN PEREZ- ENRIQUE VELASCO PEUGEOT 207 S2000
4 JOAN VINYES- JORDI MERCADER SUZUKI SWIFT S1600
5 JAVIER RAMOS-MARCOS COSTOYA MITSUBISHI LANCER EVO
6 GORKA ANTXUSTEGUI-GABRIEL SUAREZ SUZUKI SWIFT
7 DANIEL MARBAN-VICTOR FERRERO MITSUBISHI LANCER EVO
8 FERRAN PUJOL- ENRIC ROSELL FORD FIESTA R2
9 ADRIAN DIAZ-MARIO GONZALEZ FORD FIESTA

10 JOAN CARCHAT-CLAUDI RIBEIRO SUZUKI SWIFT SPORT
ATA 37 CLASIFICADOS

Novo podio en Galicia para o asturiano Jonathan Pérez

cuarta praza e primeira en S1600 para o andorrán Joan Vinyescarchat acadou o triunfo na opción Suzuki

o silledense 
Javier ra-

mos levouse 
a eVo cup, 
rematando 

quinto
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■ REDACCIÓn | TexTo  

Eléctricos, híbridos ou 
de combustión que emitan 
menos de 120gr de CO2 á 
atmosfera, serán os vehícu-
los que poderán tomar par-
te nunha proba que parti-
rá da cidade das Burgas na 
mañá do 17 de setembro 
para realizar un percorrido 
pola “Ribeira Sacra” que re-
matará ben entrada a tarde 
na estación de montaña de 

Manzaneda. O domingo 18 
partirá dende a estación do 
tren para realizar unha vi-
sita termal en “Prexigueiro” 
e rematar a proba na Ade-
ga Pazo Casanova de Santa 
Cruz de Arrabaldo. Un per-
corrido que mestura eco-
loxía, con turismo, gastro-
nomía e diferentes treitos 
de regularidade.

Dende tintas ecolóxi-
cas nos traballos de artes 
gráficas, ata os ingredien-
tes das comidas, todo será 
de carácter ecolóxico nun-
ha proba que se celebrará 
baixo normativa da Fede-

ración Galega de Automo-
bilismo. O apartado técnico 
dependerá de profesionais 
e docentes que investi-
gan e imparten clases so-
bre automóbiles híbridos e 
eléctricos; ademais dos co-
rrespondentes técnicos da 
propia Federación.

O rali contará con unha 
morea de apartados. Entre 
outros haberá unha pro-
ba de condución eficiente, 
controis de contaminación 
e consumo, controis hora-
rios e gozar da natureza da 
“Ribeira Sacra” e dos produ-
tos ecolóxicos que Galicia 

nos ofrece. Un conxunto 
de elementos que confor-
marán unha proba pionei-
ra que pretende demostrar 
que gozar do automóbil é 
compatible co coidado do 
medio natural.

Será, pois, os días 17 e 
18 de setembro cando o “I 
Rali Ecolóxico de Galicia” 
converta á nosa Comunida-
de Autónoma en pioneira 
no automobilismo de estra-
da completamente ecolóxi-
co.

Máis información sobre 
a proba en: www.Ralico-
loxico.com

I Rali Ecolóxico de Galicia
Celebrarase en Ourense en setembro

www.citroen.eslA tecnologíA no es PArA soñArlA.
ES PARA TENERLA. CITROËN C3

POR

•Aire AcondicionAdo • ordenAdor
de A bordo • Abs, esP y Asr • AyudA
A lA sAlidA en Pendiente • dirección
AsistidA vAriAble • regulAdor y
liMitAdor de velocidAd 

• retrovisores eléctricos térMicos 
• PArAbrisAs PAnoráMico grAn 
AngulAr • rAdio cd MP3 6 AltAvoces

• Freno de estAcionAMiento eléctrico 

CITROËN
C3 PICASSO Vti DESDE 11.075€*

con: ordenAdor de A bordo • Abs + AFu + rePArtidor electrónico de FrenAdA 
• AirbAgs de conductor y PAsAjero • dirección AsistidA • volAnte regulAble 

en AlturA y ProFundidAd • elevAlunAs del conductor secuenciAl 
y AntiPinzAMiento • Asiento del conductor regulAble en AlturA

9.990€**

consUMo MiXto (L/100 KM) / EMisiÓn co2 (G/KM): GranD c4 picasso: 5,0 - 7,0 / 130 - 177, c3 picasso: 4,6 - 6,4 / 119 - 149, c3: 3,6 - 6,6/ 95 - 153  *pVp recomendado Grand c4 picasso Vti 120 first, c3 picasso Vti 95 attraction para clientes particulares. 
**pVp recomendado c3 1.1i attraction pack Essentiel, para clientes que nancien un capital mínimo de 6.000€ y una duración mínima de 48 meses, a través de Banque psa finance. promociones hasta n de mes (impuestos, transporte y oferta incluidos), en los puntos de venta participantes.
oferta no acumulable. consulte condiciones en www.citroen.es. Modelos visualizados Grand c4 picasso Exclusive plus, c3 picasso Exclusive pack Exclusive y c3 e-HDi 90 airdream selection i con pack selection i plus.

• Aire AcondicionAdo 
• rAdio cd MP3 con 

MAndos Al volAnte y 
toMA de Audio 

• ordenAdor de A bordo 
• Abs + AFu + rePArtidor

electrónico de FrenAdA 
• volAnte regulAble en

AlturA y ProFundidAd. 

con:

citroën c3 picasso CON DVD DE DOBLE PANTALLA DE REGALO.

CITROËN GRAND C4 PICASSO first Vti

POR 14.940€*
con:

Automóbiles, alimen-
tos, e todos os ingre-
dientes que compoñen 
a proba de carácter 
ecolóxico. É a primeira 
vez que se celebra en 
España, e posiblemente 
no mundo, unha proba 
automobilística deste 
tipo, o “I Rali Ecolóxico 
de Galicia”, unha com-
petición de regularida-
de na que as máximas 
para lograr o mellor re-
sultado na clasificación 
serán a contaminación 
do vehículo, o seu con-
sumo e a regularidade 
das medias horarias 
establecidas pola orga-
nización.
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