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AUDI A1 1.6 TDI AMBITION ❱❱
BO, BONITO E BAIXO CONSUMO
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24O pasado 10 de xaneiro 
tiña lugar o sorteo que, por 
cuarto ano consecutivo, 
Compostela Monumen-
tal fai para agasallar cun 
coche aos compradores/as 
dos 205 establecementos 
que forman parte da de-
vandita asociación. No sor-
teo -levado a cabo na Porta 
Faxeira- participaron máis 
de 370.000 boletos sendo 
a premiada desta campa-
ña de Nadal María del Car-
men Toja Romero, clienta 
da zona vella composte-
lá, que se fixo cun Sande-
ro doado por Dacia e Ren-
ault Caeiro.

Asemade, tamén esti-
veron presentes no sorteo 
do Dacia Sandero: Nava 
Castro (directora xeral de 
Comercio da Xunta de Ga-
licia), Manuel Caeiro (pre-
sidente de Renault e Da-
cia Caeiro), José Manuel 
Bello Rey (presidente de 
Compostela Monumen-
tal), Xosé Manuel Iglesias 
(concelleiro de Promoción 
Económica), o notario Car-
los de La Torre e os con-
celleiros Ángel Espadas, 
Albino Vázquez e María 
Castelao. O Sandero foi 
entregado o 3 de febreiro 
no concesionario Caeiro.

O presidente da Xunta 
de Galicia -Alberto Núnez 
Feijóo- vén de anunciar a 
creación da Axencia Gale-
ga de Infraestruturas (AGI), 
unha proposta que pre-
tende concentrar as com-
petencias autonómicas en 
materia de obras públicas.

Este novo organismo 
virá a substituír (median-
te a súa supresión) as res-
ponsabilidades que, até o 
de agora, levaban a cabo: a 
Dirección Xeral de Infraes-
truturas e os servizos aso-

ciados dos departamentos 
territoriais, as competen-
cias das empresas públicas 
Aceousa e Sociedad Públi-
ca de Inversiones de Galicia 
(SPI). Con todo, segundo 
apuntan fontes da Xunta- 
coa eliminación destes or-
ganismos- a nova Axencia 
Galega de Infraestruturas 
aforrará máis dun millón 
de euros.

A Axencia Galega de In-
fraestruturas ten previsto 
comezar a súa andaina en 
xuño de 2012.

Citroën e a cidade da Co-
ruña unen forzas a prol dos 
vehículo eléctricos. A finais 
do pasado mes de xanei-
ro inaugurábase a primeira 
rede intelixente de recarga 
de vehículos eléctricos en  A 
Coruña. 

O Citroën C-Zero era o 
protagonista indiscutible da 
xornada, sendo o “elixido” 
para empregar por primeira 
vez -e de xeito oficial- a cha-
mada electrolineira, situada 
entre as rúas coruñesas da 
Torre e Curros Enríquez.

Na estrea estiveron pre-
sentes: Javier Losada de As-
piazu (alcalde de A Coruña), 
Javier Guerra (conselleiro 
de Economía e Industria), 
Nieves Vázquez (tenente 
de alcalde da Área de Me-
dio Ambiente) e Asunción 

Bueno (directora de vendas 
de automóbiles Citroën Es-
paña).

Case unha obriga é fa-
larmos do C-Zero, a aposta 
eléctrica da marca francesa. 

Trátase dun vehículo enca-
miñado á cidade grazas ás 
súas pequenas dimensións 
e á súa autonomía. Engadir 
que a recarga de baterías 
deste modelo faise de xeito 

sinxelo: cunha toma tradi-
cional poderemos “encher o 
depósito” de enerxía na casa, 
nos bornes dos servizos das 
vías públicas ou nas empre-
sas. Abondará con enchufar 
o cable de alimentación a 
unha toma de 220v e, nun-
has seis horas, teremos unha 
recarga do 100% cunha co-
rrente de 16A.

Aqueles que desexen 
usar o servizo de electrolinei-
ras da Coruña, terán que so-
licitar unha tarxeta de iden-
tificación nas oficinas de Gas 
Natural Fenosa A Coruña 
logo de dar unha fianza de 
20 euros (que serán restituí-
dos cando se dean de baixa). 
Sinalar que a dita tarxeta re-
cárgase a través dunha web, 
medio de pagamento nas 
electrolineiras coruñesas.

Compostela Monumental 
agasalla cun Dacia SanderoAs obras públicas pasan a 

mans da Axencia Galega 
de Infraestruturas

O C-Zero “carga as pilas” na 
electrolineira da Coruña
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■ EMILIO BLAnCO | TexTo

os concesionarios empezan 
mal 2011. as vendas de coches 
baixaron un 35,8 por cento en 
xaneiro en Galicia e un 23,5 
no conxunto de españa. as 
patronais de fabricantes an-
fac e de vendedores Ganvam 
temen que este ano pechen 
máis de 500 establecementos 
e se perdan 5.000 empregos 
máis.

Os concesionarios gale-
gos matricularon en xaneiro 
2.590 automóbiles. A cifra tra-
dúcese nunha caída do mer-
cado dun 35,8 por cento res-
pecto ó mesmo mes do ano 
pasado. O forte descenso que 
experimenta o segmento de 
particulares está lastrando o 
sector en Galicia, que figu-
ra entre as comunidades que 
máis baixan. Pontevedra foi a 
provincia máis prexudicada o 
mes pasado cunha caída dun 
38,2 por cento. A seguir que-
daron A Coruña, cun descen-

so dun 35,4; Lugo, cun 34,4; e 
Ourense, cun 31,8. A rede co-
mercial das dúas provincias 
interiores unicamente logrou 
suma-la venda de pouco máis 
de 600 coches en xaneiro. Os 
concesionarios pontevedre-
ses matricularon 804 e os da 
Coruña, 1.152.

No conxunto de España, o 
mercado da automoción des-
cendeu por sétimo mes segui-
do. En xaneiro matriculáronse 
53.632 vehículos, un 23,5 por 
cento menos en comparación 
con hai un ano. Os empresa-
rios apelan a vellos argumen-
tos para explica-la caída. As pa-

tronais Anfac e Ganvam sinalan 
que a actual conxuntura eco-
nómica está causando estragos 
no sector. Tamén explican que 
hai que ter en conta o efecto es-
tatístico, xa que o mes pasado 
se está comparando con xanei-
ro de 2010 onde estaba vixente 
o Plan 2000E.

4 Sprint Motor >> Informe

Os concesionarios temen perder 
5.000 empregos máis en 2011

O sector retrocede a niveis de hai 18 anos

As vendas caen un 35 por cento en xaneiro en Galicia e un 23 en España

� Fiscal
� Administrativo
� Mercantil

� Laboral
� Subvencións
� Familia

Telefóno: 981 80 73 01 • Cacheiras s/n, 1ºA • Teo  (A Coruña)

O director xeral de Anfac, Luis Valero, 
cualifica de “moi duro” o comezo do ano 
para o sector en España. Tamén se mostra 
pesimista para os meses vindeiros. “O resul-
tado do mes de xaneiro prognostica un pri-
meiro semestre con taxas de caída dun 20 
por cento”, afirma. O principal directivo da 
patronal de fabricantes vaticina que 2011 
podería rematar en niveis de mercado de 
1995. Luis Valero sinala que “se o paro se-
gue tan alto, a confianza do consumidor 
moi baixa e non se facilita o acceso ós cré-
ditos, o mercado español sufrirá un novo 
descenso neste exercicio”. A previsión da 
patronal sitúase por debaixo das 900.000 
unidades este ano.

O presidente de Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, pensa que a recuperación 

das vendas dependerá moito da evolución 
da economía. Indica que “se as matricula-
cións continúan en niveis de caída dun 20 
por cento e se seguimos sen financiamen-
to, é probable que perdamos só este ano 
5.000 empregos e medio milleiro de pe-
mes”. De cumprirse este vaticinio, chovería 
sobre mollado no sector. Desde que empe-
zou a crise en 2008, o sector perdeu 35.000 
postos de traballo e máis de 2.000 conce-
sionarios e talleres botaron a reixa. Non 
obstante, Sánchez Torres sostén que “o que 
é malo para o sector é bo para os compra-
dores, que poden acceder a un automóbil 
nunhas condicións inmellorables”. Os em-
presarios aseguran que o esforzo económi-
co para comprar un coche é agora un cinco 
por cento menor que hai cinco anos.

Pesimismo
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Si señor, aínda teñen que saltar moitas 
chispas co tema do automóbil eléctrico. 
Os acontecementos e os cambios de todo 
tipo están sendo máis rápidos e fortes que 
en calquera outra época da humanidade. 
Nun momento histórico e convulso como 
o que estamos a vivir a revolución da auto-
moción está por vir, pero xa comezou.

Polo de pronto este ano empezaremos 
a ver os coches eléctricos nos concesiona-
rios. Son moitas as marcas que nos van in-
vitar a probar un dos seus vehículos ver-
des. O grupo PSA e Mitsubishi presentarán 
tres modelos diferenciados sobre a mesma 
base. O i-MiEV do fabricante xaponés ao 
igual que o Citroën Z-Cero e o Peugeot iOn 
estarán algo por debaixo dos 30.000 euros, 
descontada xa a axuda do Plan Movele. Es-
tes modelos miden 3,4 metros de lonxitu-
de e poden percorrer 130 quilómetros sen 
recargar as súas baterías.

Nissan acaba de comercializar un 
eléctrico de gran tirada, o Leaf. Un vehí-
culo de cinco prazas e un bo maleteiro. 
Rende 190 cabalos, alcanza os 100 km/h 
en 11,9 segundos e ten case 200 quiló-
metros de autonomía. Renault utilizará 
unha fórmula mixta de propiedade do 
automóbil, o Fluence Z.E., e de aluguer 
das baterías. Así este modelo andará po-
los 26.000 euros e as baterías alugaranse 
por 79 euros ao mes. O fabricante xerma-
no Mercedes non podía faltar a esta cita. 
Poñerá á venda no noso país 500 unida-
des do Clase A E-cell. Chega aos 150 km/h 
e pode percorrer ata 255 quilómetros 
sen recargas. Tata lanzará o máis econó-
mico, o Indica Vista EV por 24.000 euros 
con 200 km de autonomía. Ademais des-
tes modelos, ao longo do ano comercia-
lizaranse tamén o Chevrolet Volt e o Opel 
Ampera. No último trimestre chegará o 
Twizy de Renault, un bipraza de 2,3 me-
tros de longo e 100 quilómetros de auto-
nomía. Este urbano terá dúas versións de 
9 cv (con carné de ciclomotor) e de 20, á 
venda a partir de 6.000 euros.

Por que agora ten futuro o coche eléc-
trico e antes non? Neste punto teñen moi-
to que dicir as grandes marcas, os gober-
nantes e o propio mercado. Aínda que hai 
analistas que consideran que o automóbil 
eléctrico non será accesible para a maioría 
de usuarios, como mínimo, ata dentro de 
cinco anos.

O mercado deu un xiro coa impresionan-
te crise mundial en materia enerxética, sobre 
todo alterado polo altísimo prezo do petró-
leo. Hai analistas, os máis drásticos, que prog-
nostican que o barril pode chegar ata os 200 
dólares. Na actualidade aproxímase os 100 
dólares, no 2008 chegou a alcanzar os 170. 
Os fabricantes calculan que os automóbiles 
eléctricos son rendibles a partir de que o ba-
rril de petróleo custe 80 dólares. Tamén hai 
que contar cunha maior sensibilidade social 
pola ecoloxía.

Os propios gobernos son os que están 
a potenciar este tipo de enerxía nos vehí-
culos desexosos de reducir a dependen-
cia do ouro negro. Hai iniciativas de todo 
tipo, dende o apoio directo aos fabricantes 
a través de axudas económicas ata a exen-
ción do pago nos aparcadoiros regulados. 
Algunhas cidades restrinxirán o uso dos 
coches de combustión polo centro urba-
no, sobre todo polas zonas históricas, isto 
favorecerá aos usuarios de vehículos ver-
des.

As grandes marcas saben que teñen 
que coller este tren. Case nove de cada 
dez fabricantes de automóbiles executan 
na actualidade importantes investimentos 
neste campo. Ningún quere quedar fóra. 
Por iso, están a realizar investimentos mi-
llonarios en investigacións que xa están a 
dar froitos en múltiples patentes e mello-
ras nas prestacións e nos consumos dos 
“eléctricos”. Todo isto indica que o chispa-
zo de saída xa está dado. A partir de agora 
estes coches terán mellores prestacións e 
unha maior autonomía, só falta que o pre-
zo de adquisición sexa competitivo. Todo 
chegará.

Aínda teñen que saltar moitas chispas
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Opel dáballe unha 
volta ao segmento dos 
monovolumes pequenos 
coa introdución da pri-
meira xeración do Me-

riva en 2003. A día de 
hoxe dende Opel anun-
cian que xa van polas 
100.000 unidades do 
novo Meriva, modelos 

acabados de saír da fac-
toría de Figueruelas (Za-
ragoza).

A unidade cen mil co-
rrespóndese co Meriva Cos-
mo de cor branca cun mo-
tor diésel 1.7 CDTI de 130 
cv, dotada co Pack OPC (op-
cional) que achega faldrón 
dianteiro e traseiro, estribos 
laterais e spoiler de teito. Di-
cir que o devandito modelo 
está encamiñado ao merca-
do xermano.

Esta segunda saga do 
Meriva sitúase a medio ca-
miño entre os monovolu-
mes de pequeno tamaño 
e os compactos. Emporiso, 
conta con numerosos dis-
positivos que o sitúan en 
primeira liña, entre eles: o 
FlexDoor (portas traseiras 
que abren en sentido con-

trario), o FlexSpace (no-
vos asentos traseiros), o 
FlexRail (maior capacida-
de cunha consola central 
para gardar cousas), ou o 
FlexFix (transporte de bicis 
na parte traseira).

En canto a seguridade, 
o Meriva coidará de nós 
axudándose de: ESP, air-
bags, avisador de uso dos 
cintos de seguridade dian-
teiros, mecanismo de pe-
dais retráctiles, sistema 
Isofix para as cadeiras dos 
cativos, cintos con preten-
sores e limitadores de es-
forzo, etc. O Opel Meriva 
danos a opción de elixir 
entre tres acabados e unha 
variada gama de propulso-
res gasolina e diésel que 
van desde os 75 aos 140 
cv.

O Salón Internacional do 
Automóbil de Xenebra (3-
13 marzo) será o escenario 
onde Mitsubishi Motors Cor-
poration (MMC) dará a co-
ñecer algunhas das súas no-
vidades para Europa, entre 
elas o Concept Global Small 
e o vehículo 100% eléctrico 
i-MiEV. Nesta nova centraré-
monos nos detalles do con-
cept car Global Small, per-
tencente ao segmento dos 
turismos compactos.

Así, o Global Small posúe 
diversos trazos que o defi-
nen á perfección, é o caso do 

seu bo comportamento nas 
manobras e o doado da súa 
condución. Este modelo po-
derá acoller a 5 pasaxeiras/
os e terá unha alta eficien-
cia de combustible, ficando 
o nivel das súas emisións de 
CO2 nunha cifra de arredor 
de 90 g/km. 

O concept car da marca 
nipona sitúase no cumio da 
súa categoría se falamos de 
consumo e emisións, todo 
isto grazas: ao emprego dun 
sistema de parada ao ralentí, 
aos seus motores compactos 
de 1- 1,2 l dotados de 

freos rexenerativos, influín-
do tamén o lixeiro peso das 
súas pezas e compoñentes, a 
redución da resistencia á ro-
dada orixinada polo seu pro-
pulsor, o novo cambio CVT, 
os freos e os pneumá-
ticos. Engadir ta-
mén a esta lis-
taxe o 

deseño da súa carrozaría, 
que contribúe a diminuír a 
resistencia aerodinámica. O 
Mitsubishi Global Small co-
mezará a producirse en mar-
zo de 2012.

Fiat estará presente no 
vindeiro Salón do Automóbil 
de Xenebra (Suíza), celebra-
do do 3 ao 13 de marzo de 
2011, co gallo da estrea do 
seu novo modelo Freemont.

Fabricado sobre a base 
do Dodge Journey, o Free-
mont é o primeiro vehícu-
lo resultante da asociación 
Fiat-Grupo Chrysler. 

O Fiat Freemont conta 
con dous tipos de equipa-
mento, ámbolos dous ache-
gan: 7 prazas, zona de triple 
sistema de control automáti-
co de clima, mecanismo de 
entrada sen chave, control 

de cruceiro, computadora de 
viaxe avanzada, dispositivo 
de monitoreo de presión de 
pneumáticos (TPMS), faros 
antinéboa, radio con panta-
lla táctil a cor, controladores 
no volante. Engadir que na 
versión máis metropolitana 
inclúense: 17” aliaxes, radio 
con pantalla táctil de 8.4”, 
tarxeta SD, lector de DVD, 
Bluetooth, sensores de esta-
cionamento traseiros, etc.

O modelo contará con 
tracción dianteira con turbo 
propulsores diésel (140 HP 
ou 170 HP 2.0 Multijet) aso-
ciado a unha caixa de cam-

bios manual. Con todo, máis 
adiante sumaránselle as ver-
sións 4x4 con 170 cv e 2.0 
Multijet de 276 cv de gaso-

lina 3.6 V6, con cadansúas 
transmisións automáticas. O 
Freemont sairá á venda no 
segundo semestre de 2011.

Global Small: o concepto urbano de Mitsubishi

Freemont, o todoterreo Fiat

Opel Meriva, a saga continúa

6 Sprint Motor >> Novas
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Lexus, como marca de 
luxo que é, vén de anunciar 
que Kylie Minogue -unha 
das cantantes de pop de 
máis sona a nivel internacio-
nal- será a imaxe elixida para 
a promoción do seu novo 
modelo: o CT 200h.

A colaboración entre a 
cantante australiana e a mar-

ca creada por Toyota desen-
volverase dentro da cam-
paña que leva por nome 
“A revolución silandeira”, 
proxecto que xa leva en ac-
tivo uns meses.

O CT 200h é o novo com-
pacto premium Full Hybrid 
de Lexus. Dicir, a xeito de no-
vidade, que estamos peran-

te o primeiro compacto hí-
brido da marca.

Emporiso, Lexus esta-
rá presente -como patroci-
nador- na Aphrodite-Les Fo-
lies 2011 UK tour, a xira que 
Kylie Minogue levará a cabo 
ao longo deste ano. Enga-
dir que a artista empregará 
para os seus desprazamen-
tos unha unidade do CT 200 
h totalmente personalizada.

Citroën asociábase a fi-
nais dos anos 60 con Total, 
marca que ocupa unha po-
sición relevante no merca-
do español de lubricantes. 
A devandita unión era de 
carácter técnico, respon-
dendo á demanda de Ci-
troën, Total desenvolvía un 
lubricante específico para 
reforzar a resistencia dos 
motores de cara ás duras 
condicións das novas au-
toestradas. A partir dese in-
tre, a alianza Total-Citroën 
seguiu adiante no eido da 
innovación.

A día de hoxe, a cau-
sa común das dúas marcas 
quixo agasallar a fidelida-
de dos seus clientes, sendo 

elixidos tres deles ao rea-
lizaren (entre o 4 de outu-
bro e o 15 de decembro 
de 2010) unha operación 
de mantemento periódico 
que incluía un cambio de 
aceite Total e filtro. Así pois, 
o premio -un Citroën DS3- 
chegou a mans dos tres 
afortunados grazas á cam-
paña “Consegue un DS3 
como por arte de maxia”. 
O sorteo levábase a cabo 
o día 23 de decembro e, 
de entre os máis de 25.000 
participantes, resultaban 
gañadores: Rafael Porta Ra-
fael (Llagostera); Antonio 
Ramos Carmona (Valencia) 
e Eulogia Peña Moreno (El-
che).

Chevrolet estivo, do 3 
ao 11 de marzo, no Salón 
de Xenebra (Suíza) co ga-
llo da estrea do seu novo 
Cruze 5 portas. Cómpre di-
cir que o pasado setembro 
xa se amosara unha versión 
de exhibición do compac-
to no Salón de París, cunha 
moi boa acollida.

Con feitura de cupé 
-caída e saíntes curtos- o 
Cruze 5 portas loce unha 
carrozaría firme, xa que 
está construído cun novo 
monocasco (BFI) que lle 
engadirá unha alta esta-
bilidade e solidez. A nova 

creación da marca ame-
ricana pertencente a Ge-
neral Motors ten unha 
capacidade de carga de 
case 400 litros e conta con 
asentos traseiros abati-
bles ao 60/40.

Este modelo posúe as 
5 estrelas NCAP e foi elixi-
do coche Autobest 2010. 
O Cruze converteuse, o pa-
sado ano, no coche de pa-
saxeiros de Chevrolet máis 
vendido no mundo. O ac-
tual campión do Mundial 
de Turismos (WTCC) che-
gará a Europa a mediados 
de 2011.
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❱❱ Seat culminou a primeira fase do 
proxecto “Seat ao SOL” coa posta 
en marcha de dúas plantas foto-
voltaicas que producirán 6 millóns 
de kWh anuais de enerxía eléctri-
ca limpa. Durante o primeiro ano 
completo de funcionamento, estas 
dúas plantas xerarán moita máis 
enerxía da que consumiron as ilu-
minacións de nadal de Madrid e 
Barcelona conxuntamente.

❱❱ mercedes lanzará en marzo a nova 
Clase C que, nunha das súas versións, 
está exenta do pago do imposto de 
matriculacións polo seu reducido ni-
vel de emisións de CO2. En concreto 
este modelo, o 220 CDI BlueEfficien-
cy con transmisión manual de seis ve-
locidades e función de parada e arrin-
que ECO, emite 117 gramos de CO2 
por quilómetro percorrido.

❱❱ detector permitiu recuperar coches 
roubados por valor de 1,27 millóns de 
euros durante o pasado mes de xanei-
ro grazas aos sistemas de seguridade 
e localización da firma. Desta forma, 
as aseguradoras aforráronse uns 39,1 
millóns de euros en indemnizacións 
por coches roubados desde que De-
tector comezou a operar.

BreVeS

Citroën e Total  
premian aos seus clientes

O Cruze 5 portas chega a Xenebra

Lexus CT 200h, a imaxe e semellanza de Kylie Minogue
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Seat engade extras ao Ibi-
za SC Comercial, as diferenzas 
con respecto á versión base 
son a achega dun panel divi-
sorio entre a zona dianteira e 

a traseira de carga, as custo-
dias nas xanelas traseiras e a 
ausencia de asentos traseiros 
e da tapa no maleteiro (cunha 
capacidade de 930 l).

O novo Ibiza SC terá un 
motor de 1.2 TDI CR de 75 cv 
e 3 cilindros, reducíndose as 
emisións de CO2 (99 g/km) e 
o consumo (3,8 l/100 km). A 

versión gasolina consta dun 
propulsor atmosférico de 
1.200 cc e 70 cv, minguando 
tamén as cifras de consumo ( 
5,4 l/100 km) e emisións (125 
g/km).

Cómpre sinalar que este 
Ibiza posúe un amplo equi-
pamento, salientamos: ABS, 
airbag frontal (condutor e 
acompañante), radio CD/
MP3, mandos en colum-
na de dirección, conexión 
Aux-in, 4 altofalantes, di-
rección asistida electrohi-
dráulica, lamias de acei-
ro de 14” con pneumáticos 
175/70, ar acondicionado 
manual, peche centraliza-
do con mando a distancia, 
recirculación de ar, filtro de 
pole, toma 12 v en consola 
central, etc.

O Ibiza SC Comercial xa 
se atopa nos concesionarios 
e pode adquirirse coas mo-
torizacións 1.2 TDI CR de 75 
cv por un prezo de 14.760 
euros e a versión gasolina 
1.2 de 70 cv con acabado Re-
ference por 12.635 euros.
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Saab acudirá ao Salón do 
Automóbil de Xenebra (Suí-
za), celebrado do 3 ao 13 de 
marzo, para a estrea do seu 
9-5 Wagon. Aproveitando a 
imaxe do Concept Car Aero 
X, o novo Wagon comparte 
co Sedán a liña descenden-
te do teito, que remata nun-
ha grande inclinación até a 
parte traseira, achegando 
así o aquel clásico da marca 
sueca. De pensarmos no 9-5 
Wagon, pensaremos nun 
deportivo familiar con fei-
tura máis baixa do habitual, 
efecto que lle engade atrac-
tivo e que serve para man-
ter as distancias co tópico de 

coche con ampla capaci-
dade de carga e au-
sencia de estilo.

E falando de car-
ga, a zona destinada 

a esta acción (1.600 l) 
inclúe chan adaptable a 

diversas configuracións con 
raíl en forma de U, espazo de 
almacenamento impermea-
ble baixo o chan e un por-
tón traseiro eléctrico progra-
mable. 

O 9-5 Wagon contará 
coa mesma familia de pro-
pulsores turbo, gasolina, 
bioetanol e diésel que o 9-5 
Sedán, incluíndo: o mecanis-
mo de tracción integral Saab 
XWD, o chasis adaptativo 
Saab DriveSense, control de 
cruceiro, dispositivo de ilu-
minación intelixente Bi-Xe-
non Smart Beam, acceso e 
prendido sen chave, clima-
tizador tri-zona ou o sistema 
HUD (Head Up Display) que 
proxecta información no pa-
rabrisas ao estilo dos avións 
de combate.

O pasado 4 de febrei-
ro saía da factoría que Fiat 
Powertrain ten en Biels-
ko-Biala (Polonia) a unida-
de número 4.000.000 do 
propulsor 1.3 16v Multi-
jet, engadir que a motori-
zación foi empregada nun 
Fiat 500 de 95 cv. 

O motor protagonis-
ta desta nova é un pe-
queno diésel, creado en 
2003, asociado por pri-
meira vez á tecnoloxía 
Multijet a escala mun-
dial. Hai que sinalar que 
nos atopamos perante 
a evolución do sistema 
Common Rail inventado 
por Fiat en 1997.

Esta motorización está 
dispoñible con varios ni-
veis de potencia: 75 cv, 
con turbocompresor de 
xeometría fixa; 85 cv e 
95 cv, ámbolos dous con 
turbocompresor de xeo-
metría variable. Asema-
de, cómpre subliñar que 
o 1.3 achega intervalos de 

servizo moi longos e todo 
grazas á súa tecnoloxía 
de última xeración, como 
exemplo citamos: cam-
bio de aceite cada 35.000 
km e servizo cada 250.000 
km.

O Multijet está presen-
te en numerosos modelos 
de Fiat Group Automo-
biles: Fiat Panda, Punto, 
Lancia Ypsilon, Fiat Qubo, 
Alfa Romeo MiTo ou o Fiat 
500.

Para rematar, infor-
mar que o 1.3 Multijet 16 
v -arestora Multijet II- foi 
nomeado Motor do ano 
(1,0-1,4 categoría de litro) 
en 2005.

Saab 9-5 Wagon, deixando 
espazo ao estilo

Catro millóns do Fiat 
1.3 16v Multijet

O Ibiza SC Comercial chega 
aos concesionarios Seat
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Peugeot está de estrea, é o 
308 o modelo que inaugura un 
novo deseño asociado a unha 
tecnoloxía micro-híbrida e-HDi 
mellorando consumo e emisi-
óns (98 g/Km de CO2).

Dispoñible con tres ca-
rrozarías -Berlina, CC e SW- o 
308 quere marcar estilo sen 
renunciar á tecnoloxía, así 
contará con: faros diantei-
ros LED, guías de luz, frontal 

con faros de xenón con som-
breado en cor titanio ou o 
específico da versión GTi con 
carrozaría berlina.  

A casa francesa non es-
quece a importancia do 
respecto polo medio am-
biente, por iso dota ao 308 
dunha tecnoloxía micro-hí-
brida e-HDi, un dispositi-
vo Stop&Start de última xe-
ración e todo asociado a un 
motor 1.6 HDi FAP de 112 
cv Euro 5, dispoñible cunha 
caixa de cambios robotizada 
e unha manual.

No caso concreto da berli-
na, existen 8 posibilidades en 
canto a motorizacións con di-
ferentes opcións en canto a 
caixas de cambios (manual, 
manual pilotada ou automá-
tica). A versión gasolina con-
ta con 4 motores Euro 5, son: 
o 1.4 VTi de 98 cv, o 1.6 THP de 
156 cv, o 1.6 THP de 156 cv e 
un 1.6 THP de 200 cv. Tamén 
son 4 os propulsores diésel 
Euro 5: o 1.6 HDi FAP de 92 cv, 
o 1.6 e-HDi FAP 112 cv, o 2.0 
HDi FAP 150 cv e un 2.0 HDi 
FAP 163 cv.

En abril de 2010 arrin-
caba a andaina de Brea-
car Santiago, novo con-
cesionario do Grupo Brea 
encamiñado a comerciali-
zar toda a gama de vehí-
culos da marca Fiat. Oito 
meses despois, a empresa 
compostelá -dirixida por 
Pedro Hervés- vén de re-
cibir o premio Concesio-
nario do Ano en Fiat Pro-
fessional levada a cabo 
na convención anual da 
marca, celebrada recente-
mente en Madrid.

Hervés, Fernando Mar-
tínez (xefe de vendas) e 
José Antonio Mera (depar-
tamento comercial), recibían 
o galardón de mans de Án-
gel Cañete (responsable de 
Zona Fiat Professional).

Os parabéns chegaron 
por partida dupla, pois gra-
zas ao modelo da casa italia-
na -o Fiat Dobló- recibiron o 
Van of the Year 2011. Engadir 
que este recoñecemento é o 
cuarto que recibe Fiat en tan 
só 6 anos, é a primeira marca 
que o consegue.

Seat vén de anunciar me-
lloras para o seu modelo Exeo. 
A principal novidade -que 
atinxe á súa gama diésel- é a 
introdución do cambio Mul-
titronic automático secuen-
cial con levas no volante para 
a versión 2.0 TDI CR de 143 cv. 
Alén do cambio Multitronic, 
Seat realizou outras modifi-
cacións no Exeo como a con-
figuración dos asentos pos-
teriores, contribuíndo a unha 
meirande amplitude.

A marca achega varias 
opcións en canto a pro-
pulsores. O Exeo compora-
se de catro motorizacións 
gasolina (1.8 TSI de 120 ou 
160 cv; 2.0 TSI de 200 ou 
210 cv) e tres diésel (2.0 TDI 
CR de 120, 143 e 170 cv). 
Informar que todas as ver-
sións contarán con filtro 
de partículas DPF, tecno-
loxía Common rail e estarán 
asociadas a transmisións 
manuais de 6 velocidades; 
agás o 2.0 TDI CR de 143 cv 
(tamén con cambio Multi-

tronic de 7 velocidades) e 
o 2.0 TSI de 200 cv (só co 
Multitronic).

O Seat Exeo e o Exeo ST 
2.0 TDI CR de 143 cv e cam-
bio Multitronic de 7 velocida-
des está dispoñible nas ver-
sións Style e Sport. Ámbalas 
dúas gamas contan cun equi-
pamento abraiante, o Style 
terá no seu haber: 7 airbags, 
dobre climatizador, compu-
tador de a bordo, Bluetoo-
th, radio CD MP3 con 8 alto-
falantes, ABS+TCS, ESP con 
EBA, control de velocidade 
de cruceiro, lamias de aliaxe 
de 17”, etc. Asemade, o Exeo 
Sport engadirá aos elemen-
tos do Style: asentos depor-
tivos, climatizador bizona, 
faros Bi-xenon, suspensión 
deportiva e paquete eléctri-
co 3, entre outras cousas.

Os prezos do Seat Exeo 
2.0 TDI CR DPF Style Multi-
tronic de 143 cv van desde 
os 28.990 euros até os 31.550 
euros do Exeo ST 2.0 TDI CR 
DPF Sport Multitronic.

Breacar Santiago:  
“o concesionario do ano”

Seat Exeo con cambio Multitronic

Peugeot 
308, a 
resposta  
micro-híbrida
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O Salón de Frankfurt 
2009 daba acubillo á presen-
tación da nova identidade 
de marca de Renault, unha 
liña estratéxica que procura 
situar ao usuario como cen-
tro de tódolos esforzos inno-
vadores da casa francesa. 

Deste concepto xorde 
o proxecto Renault Captur, 
que vén a ser a continuación 
do acadado co DeZir, o cupé 
de dúas prazas que marcou 
un antes e un despois no 

deseño da compañía. Ám-
bolos dous proxectos parten 
do mesmo xermolo: ofrecer 
un vehículo á medida da pa-
rella. En consecuencia, tanto 
o DeZir como o Captur fan 
gala dun espírito sensual e 
acolledor. O Captur, que é o 
que nos ocupa, é un crosso-
ver deportivo dirixido a unha 
parella nova disposta a des-
cubrir o mundo. Así: baséa-
se na linguaxe formal que 
xa introducira o DeZir, incor-

porando unha vertente máis 
técnica e operativa. 

O proxecto de vehícu-
lo está equipado cun motor 
diésel twin-turbo, desenvol-
vido sobre o alicerce do novo 
1.6 dCi. Ademais, ponse á 
vangarda europea en ma-
teria de emisións de CO2: o 
Captur ofrece un motor tér-
mico que integra o alto ren-
demento co consumo mo-
derado. Esta é a liña na que 
se insire o dito 1.6, subminis-

trando, grazas á introdución 
da sobrealimentación dupla 
até 160 cv, prestacións equi-
parables ás do Clio R.S. Ase-
made, dispón dun sistema 
para aumentar a motricida-
de a baixa velocidade (trans-
mitindo todo ou parte do 
par motor á roda con máis 
adherencia) e dunha tecno-
loxía (Visio-system) que axu-
da na condución achegando 
realidades aumentadas do 
que temos diante.
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Volkswagen está a 
adiantar máis detalles 
do novo Tiguan, o ir-
mán pequeno do Tua-
reg, que se presentará 
oficialmente no Salón 
do Automóbil de Xe-
nebra, aberto a partir 
do 1 de marzo. O novo 
modelo de todoterreo, 
que chegará ao merca-
do na segunda metade 
de ano, porá en xogo un 
bo número de novida-
des estéticas, tecnolóxi-
cas e de equipamento. 
O Tiguan, consolidado 
como un dos vehículos 
máis seguros do mundo 
dentro do seu segmen-
to (cinco estrelas no 
Programa Europeo de 
Avaliación de Vehícu-
los Novos), salienta en 
boa medida polas boas 
prestacións de consu-

mo que achega, tanto 
na súa versión gasoli-
na (TSI) como na diésel 
(TDI). 

A idea de Volkswa-
gen é repetir os éxitos 
da versión previa, lí-
der de vendas en: Eu-
ropa, EE UU, China, Bra-
sil e Australia. Asemade, 
o obxectivo é ir alén da 
presenza acadada en 

mercados como o ale-
mán -onde logrou en 
2010 unha presenza de 
mercado do 21%- den-
tro do segmento dos 
SUV compactos.  Para 
facérmonos unha idea 
definitiva, dende outo-
no de 2007 xa se ven-
deron 572.000 unida-
des do Tiguan en todo o 
mundo.

A Dirección Xeral de Tráfico vén de 
adquirir un total de 50 modelos do Seat 
Exeo, unidades encamiñadas ao servizo 
da Agrupación de Tráfico da Garda Civil.

Máis polo miúdo, o Exeo que forma-
rá parte da Dirección Xeral de Tráfico é 
unha berlina asociada a un propulsor 2.0 
TDI CR, cunha potencia de 120 e143 cv 
que contará, amais dun completo equi-
pamento, cun kit específico composto de 
Radio Patrulla Radar e Patrulleiros.  

Emporiso, o director de Vendas Espe-
ciais e V.O. de Seat España (Miguel Ángel 
Jiménez) apunta que o devandito Exeo 
achega unha oportunidade de retomar 
a confianza na marca por parte da Direc-
ción Xeral de Tráfico, que no pasado xa 
apostara pola firma española con mode-
los como o Seat 124, 131 e 132.

O novo Tiguan, inminenteSeat, elixido pola DXT

O Captur é cousa de dous
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Lexus acaba de entregar 
os primeiros modelos do seu 
superdeportivo LFA.

Baixo estas siglas agó-
chase o Lexus Future A, o úl-
timo chanzo que leva cara 
o insuperable. Dise que foi 
fabricado a man e, por mor 
da súa feitura artesanal, só 
se fabricarán 500 unidades 
(a un ritmo de 20 coches ao 
mes).

Se o dito anteriormente 
nos abraia, máis o fará o fei-
to de que cadanseu Lexus 
será entregado cunha car-
ta asinada polo enxeñeiro 
xefe de calidade da marca, 
certificando así o estado 
óptimo do LFA. Cada Lexus 
será entregado atendendo 
á orde de antigüidade en 

que foi vendido (indepen-
dentemente do lugar do 
mundo).

Outro aspecto que se 
afasta da norma é o xeito de 
transporte que usará o vehí-
culo en cuestión para chegar 
até o seu dono. O LFA irá nun 
colector específico, deseña-
do de xeito exclusivo para el. 
Só persoal debidamente ins-
truído poderá manipular ao 
LFA para liberalo da súa em-
balaxe, instalado nunha pla-
taforma-palet de aceiro coas 
medidas exactas do Lexus 
(2605 mm). A produción 
deste superdeportivo come-
zaba a finais do pasado 2010 
e xa están a saír os primeiros 
LFA da factoría de Motoma-
chi (Xapón).

Kia está inmersa na pre-
sentación da vindeira xera-
ción do Rio, unha nova liña 
dirixida a engadirlle ao mo-
delo máis personalidade e 
atrevemento. O novo Kia, 
que se vai comercializar 
con tres tipos de carroza-
ría (tres, catro e cinco por-
tas), inclúe un bo número 
de elementos innovadores 
postos en xogo, comezan-
do pola grella do radiador 
dianteira, integrada desta 
volta nos grupos ópticos. 
De perfil, a arela de moder-
nidade tamén deixa a súa 
pegada, coas xanelas la-
terais inseridas nunha ca-

rrozaría en forma de cuña. 
O novo modelo medra en 
lonxitude (con 55 milíme-
tros máis) e en anchura (25 
mm máis). A batalla, ade-
mais, é 70 mm maior e si-
túase nos 2.570 mm. Polo 
que respecta aos motores, 
dicir que o novo Kia vén 
con seis propulsións, os-
cilando entre o 1.1 diésel 
de 70 cv para Europa até 
un 1.6 litros GDI de gasoli-
na e 140 cv para o merca-
do americano. A este últi-
mo cómpre engadir o 1.2 
turbo de gasolina de inxec-
ción directa para Europa, 
dispoñible a partir de 2012.

Novo Rio: aposta pola 
personalidade

Lexus LFA: exclusivo 
ou extravagante?
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Audi A1 1.6 Tdi Ambition

Vespa GTS Super y XEVO 
las mejores opciones para tu movilidad

c/ Gómez Ulla
Santiago de Compostela

Tfno.: 981 561 740
981 562 001

fax: 981 588 070

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

VESPA

Bó, bonito e baixo consumo
A proba que traemos a estas páxinas de SPRINT MOTOR é a do recién chegado Audi A1. 
O Grupo Brea facilitounos unha unidade que equipaba un motor Tdi de 1.6 litros de 
cilindrada e 105 cabalos de potencia e un acabado Ambition.

Como xa saben os lectores de SPRINT 
MOTOR, o modelo A1 e o novo coche pe-
queno de Audi, e dende logo que este-
ticamente parece una audi A3 a menor 
tamaño, sobre todo nas vistas frontal e la-
teral. Este benxamín promete darlle moi-
tas alegrías ao fabricante xermano, pois 
ademais do seu coidado deseño incorpo-
ra toda a tecnoloxía de última xeración da 
marca.

Dende o primeiro intre é atractivo (es-
pecialmente, segundo as enquisas, para 
as mulleres) non só polo seu deseño se-
nón polos seus acabados, de moita ca-
lidade e infrecuentes nos modelos de 
acceso de cáseque a totalidade dos fabri-
cantes de automóbiles. Neste sentido é a 
nova referencia a ter en conta no seu seg-
mento.

Así e todo, non é tan atractivo no re-
ferente ó equipamento, xa que pode ser 
moi completo pero pagando á parte cou-
sas que outros xa ofrecen de serie. A ver-
sión básica denominada “Attraction” non 
equipa inicialmente nin aire acondicio-
nado, nin programador de velocidade, 
por poñer uns exemplos. De esta forma, a 
marca pode comercializar o A1 dende un 
prezo “de saída” de pouco máis de 18.000 
euros. Neste caso a súa relación calidade/
prezo é moi boa.

■ LuIS PEnIDO | TexTo

■ SPRInT MOTOR | FoTos
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HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

o arco do teito
Dende unha perspectiva 

lateral, o elemento máis ca-
racterístico do A1 é o arco do 
teito de trazo deportivo. Se o 
cliente o desexa Audi pode 
pintalo nun das catro cores 
dispoñibles, que contrastan 
coa cor da carrozaría cau-
sando un rechamante efec-
to. O arco acaba onde mes-
mo faino o montante C, que 
se atopa aínda máis inclina-
do que en moitos cupés, o 
que outorga á zaga un cor-
te dinámico, realzado adicio-
nalmente polo spoiler de tei-
to. Este toque de distinción 
do arco é unha das claves 
da personalización deste pe-
queno modelo.

• SPRINT 168.indd   13 15/02/11   10:33



VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

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

ESPECIALISTAS 
EN MOTOS DE 

T R I A L
Gran variedad en Desayunos

y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

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

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

¡Tenemos el bocadillo
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en marcha
O tacto xeral é de coche grande, doado 

de conducir, cómodo e ademais transmite 
seguridade. Pódese aproveitar todo o poten-
cial mecánico, porque os freos, a dirección e 
o agarre á estrada foron deseñados para un 
nivel de potencia moito máis elevado que o 
que proporciona este 1.6 Tdi do Grupo VAG.

A caixa de cambios é de cinco relacións, 
e sempre que manteñamos o propulsor 

por riba das 1.600 revolucións por minuto 
obteremos unha recuperación de velocida-
de máis que suficiente.

Xa comentamos que o coche é “bó”, 
o A1 é moi “bonito” e a terceira “b” non 
é que sexa barato, pero si que permite 
aforrar moito en consumo de combusti-
ble. Son ben coñecidas as virtudes deste 
propulsor que equipan outros modelos 
do grupo: fiabilidade, potencia e grande 

aproveitamento do gasóleo. Obtivemos 
durante a proba un consumo medio de 
seis litros cada cen quilómetros percorri-
dos, aínda que puntualmente a veloci-
dade de paseo, o ordenador de abordo 
indicaba un consumo lixeiramente su-
perior ós catro litros. Con este motor po-
deremos dispor de tódalas virtudes dun 
modelo da marca dos catro aros cun con-
sumo ridículo.

o interior
O interior do A1 resulta 

sorprendentemente espa-
zoso, luminoso e lixeiro. O 
taboleiro de instrumentos 
mostra similitudes cos dun 
avión, con catro difusores de 
aire redondos que lembran 
ás turbinas dun reactor. O 
preciso e claro manexo é xa 
unha clásica virtude de Audi, 
do mesmo xeito que a exce-
lente calidade de acabado e 
os moitos e esmerados de-
talles que realzan o carác-
ter Premium do A1. Xunto ás 
dúas liñas de equipamento 
Attraction e Ambition, Audi 
ofrece un paquete denomi-
nado Media Style, cun claro 
centro de atención que resi-
de no Infotainment e no des-
eño interior.

A súa mellor baza é a per-
sonalización: difusores de 
aire en cor, luces interiores 
LED ou tapizados en cores 
expresivas. A oferta de equi-
pamentos inclúe numerosas 
posibilidades para adaptar o 
A1 ao estilo de cada condu-
tor; mesmo para o arco do 
teito ofrécense diferentes 
cores. Os clientes tamén po-
derán solicitar moitos destes 
equipamentos nun momen-
to posterior á adquisición do 
vehículo.

A oferta de sistemas de 
Infotainment e multimedia 
procede directamente do 
segmento superior. Á fronte 
de todos eles atópase o MMI 
navigation plus, unha central 
mediática que marca unha 
nova pauta no segmento 
dos compactos.

O paquete Connectivity, 
como ampliación da radio 
concert e con preinstalación 
do sistema de navegación, 
ofrece a posibilidade de 
montar posteriormente un 
sistema de navegación con 
visualización de mapas, 
outra das novas solucións. 
Como complemento 
ofrécense outros com-
poñentes de alta 
tecnoloxía, como 
o Bose Sorround 
Sound System, 
cunha potencia 
de 465 watts.
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outras opcións mecánicas
A carrozaría do A1 está dispoñi-

ble en dez cores diferentes. As pin-
turas sólidas denomínanse Branco 
Amalfi, Azul Cúmulo e Negro Brillan-
te, e as pinturas metalizadas Prata 
Xeo, Negro Phantom, Marrón Teka, 
Vermello Shiraz, Azul Scuba, Verme-
llo Misano e Azul Esfera.

Ademais das pinturas para a ca-
rrozaría, a marca ofrece aos seus 
clientes numerosas posibilidades 
de personalización con máis de 800 
configuracións para o exterior, in-
cluídas láminas adhesivas para o 
arco do teito. As carcasas dos retro-
visores exteriores poden pintarse na 

cor do arco ou na cor da carrozaría. 
O paquete Competition Kit Aero, que 
chegará ao mercado máis adiante, 
inclúe un perfil para o spoiler dian-
teiro, taloneras de novo deseño, un 
difusor traseiro e embellecedores 
para os tubos de escape nun depor-
tivo deseño cromado. Para comple-
mentalo ofrécese ademais un gran 
spoiler de teito.

Cunha estética agraciada (cun 
inconfundible aire de familia Audi), 
cun nivel de calidade xeral moi ele-
vado e cun prezo contido (para o 
que ofrece), non me cabe a menos 
dúbida do éxito comercial deste 
novo modelo.

outras opcións mecánicas
Tamén destacan polo seu ren-

demento mecánico as novas me-
cánicas de gasolina con tecnología 
TFSI (de baixa cilindrada, pero tur-

bo e inxección directa de combusti-
ble, con resultados asombrosos). Es-
tas están dispoñibles con 1.2 litros e 
86 cabalos de potencia, ou 1.4 litros 
e 122 cv.

motor: 1.6 TDI
cilindrada: 1.598 cc
estrutura: 4 cilindros en liña

inxección: inxección directa. Sistema Common Rail

Potencia máxima en cv / rpm: 105 / 4.400

Par motor en Nm cee / rpm: 250 / 1.500 - 2.500

tracción: dianteira
caixa de velocidades: manual

Número de velocidades: 5

Freos dianteiros / traseiros:  

discos autoventilados / discos

lonxitude total: 3.954 mm

Volume maleteiro (litros): 270

combustible: gasóleo
capacidade do depósito: 45 litros

ficha técnica
PREZOS

Modelo Cilindrada Potencia CO2g/km Prezo*
A1 1.2 TFSI 5 vel. ATTRACTION 1.197 86 114 15.770

A1 1.2 TFSI 5 vel. AMBITION 1.197 86 114 18.520
A1 1.4 TFSI 6 vel. ATTRACTION 1.390 122 125 18.600

A1 1.4 TFSI 6 vel. AMBITION 1.390 122 125 21.460
A1 1.4 TFSI (119g/km) S tronic 7 vel. ATTRACTION 1.390 122 119 19.600

A1 1.4 TFSI (119g/km)S tronic 7 vel. AMBITION 1.390 122 119 22.350
A1 1.4 TFSI S tronic 7 vel. ATTRACTION 1.390 122 122 20.400

A1 1.4 TFSI S tronic 7 vel. AMBITION 1.390 122 122 23.260
A1 1.4 TFSI S tronic 7 vel. AMBITION 1.390 185 139 27.300

A1 1.6 TDI 5 vel. ATTRACTION 1.598 90 99 17.240
A1 1.6 TDI 5 vel. AMBITION 1.598 90 99 19.990

A1 1.6 TDI S tronic 7 vel. ATTRACTION 1.598 90 99 18.970
A1 1.6 TDI S tronic 7 vel. AMBITION 1.598 90 99 21.720

A1 1.6 TDI 5 vel. ATTRACTION 1.598 105 103 18.210
A1 1.6 TDI 5 vel. AMBITION 1.598 105 103 20.960

*Prezo recomendado en euros.

o interior deste modelo resulta espazoso, 
luminoso e lixeiro
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A novena edición dos 
Premios desta revista vén 
de amosar o seu veredicto. 
A decisión dos lectores de 
SPRINT MOTOR outorgou o 
trofeo de “Coche Sprint Mo-
tor 2011” a un dos últimos 
produtos do fabricante ale-
mán Audi. O seu modelo A7 
Sportback faise co título. 
Hai que dicir que a elección 
foi moi complicada pois moi 
a rentes andáronlle o Alfa 
Romeo Giulietta e o novo Ci-
troën C4. A tensión mantívo-
se até o derradeiro día das 
votacións, sendo o Audi A7 
quen de impoñerse como 
campión grazas ás súas ele-
gantes liñas.

O premio “Coche Sprint Motor 2011” recae no Audi A7 Sportback
Esta 9ª edición foi, con diferenza, a que obtivo meirande participación de entre todas as realizadas

Tamén estivo moi com-
petido o trofeo de “Mo-
novolume Sprint Motor 
2011”: o Ford C-Max e o 
Seat Alhambra mantiveron 
unha dura loita até a sema-
na decisiva do reconto de 
votos. Con todo, o Ford C-
Max conseguiu o título que 
o converte no mellor mono-
volume deste ano, segundo 
os lectores desta revista.

No apartado depor-
tivo, o título foi para o 
flamante campión ga-
lego de ralis da última 
tempada, o vigués Al-
berto Meira. O senlleiro 
deportista leva o trofeo 
de “Piloto Sprint Motor 
2011”. O de Vincios foi 
aclamado, polos lectores 
máis queimados, triun-
fador indiscutible desta 
edición. Amais dos múl-
tiples éxitos no pano-
rama deportivo galego 
(tanto en ralis coma en 
montaña), Alberto con-
ta no seu palmarés con 
vitorias e innumerables 
podios en probas do 
Campionato de España.

• SPRINT 168.indd   16 15/02/11   10:33



17 << Sprint MotorPremios Sprint Motor

O premio “Coche Sprint Motor 2011” recae no Audi A7 Sportback
Esta 9ª edición foi, con diferenza, a que obtivo meirande participación de entre todas as realizadas

A escolla na que non houbo dúbidas (e xa dende o co-
mezo) foi a correspondente ao modelo que se ía levar o ga-
lardón da categoría de “Todoterreo Sprint Motor 2011”, o 
Hyundai ix35 non deu opción. Abofé, isto deixa ver até que 
punto chegou a marca surcoreana en canto a deseño e cali-
dade nos seus produtos.

O premio de “Patrocinador Sprint Motor 2011” volveu 
a ficar deserto, por considerar a organización que ningún pa-
trocinador obtivera de xeito claro e diferenciado unha canti-
dade de votos abonda como para ser acredor do devandito 
recoñecemento. Así mesmo, estudarase a posibilidade futura 
de substituír este trofeo por outro máis actual.

Por último, o “Galardón 
Sprint Motor 2011”. Concedido 
pola redacción da revista, este 
premio foi para a Asociación de 
Concesionarios de Automóbi-
les de Galicia (ACG). Cómpre sa-
lientar que este organismo -que 
conta con poucos meses de vida- 
xa foi quen de dar os seus primei-

ros pasos, iniciando conversas con diferentes administra-
cións e apostando polo asociacionismo en Galicia, algo que 
non é precisamente doado nesta terra. Asemade cremos 
que, coa axuda desta iniciativa, o sector do automóbil en Ga-
licia poderá avanzar polo bo camiño.
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Novo Jetta,  
rachando cos tópicos

Volkswagen presenta a nova personalidade desta berlina

Falamos da sexta xeración do Jetta, unha berlina deportiva de meirande tama-
ño e calidade a un prezo ben adquirible. Situándose a medio camiño entre os 
segmentos A e B, a casa xermana quere pór punto final á comparación entre 

Jetta e Golf marcando distancias entre ámbolos modelos. 
De seguida iremos descubrindo polo miúdo o novo concepto Jetta.

A versión Advance do 
Jetta 1.2 TSI terá un prezo 
de 21.180 euros e a versión 
Advance 1.6 TDI con Blue-
Motion Technology custa-
rá 22.280 euros. Pola con-
tra, a gama Sport expón os 
seus motores TDI a partir de 
24.110 euros (105 cv).

Ao referírmonos ao equipamento deste 
novo modelo Volkswagen, atopamos dúas 
vertentes: a Advance e a Sport.

- A Advance é a gama máis básica do 
Jetta. Con todo, este paquete contaría con: 
6 airbags (ou 8 opcionais), 5 repousacabezas 
activos, luz de condución diúrna, avisador 
dos cintos de seguridade, luces de emer-
xencia no caso de freada a fondo, asisten-
te de arrinque en pendente, ABS con asis-
tente de freada  e ESP con estabilización do 
conxunto de remolque, pneumáticos 205, 
lamias de 16 polgadas, climatizador Clima-
tic, filtro de po e pole, peche centralizado 
por control remoto, eleva xanelas eléctricos 
en todas as portas, indicador da tempera-
tura exterior con avisador de xeo, pantalla 
multifunción (MFA), etc.

- A outra versión é a Sport, esta achega: 
lamias de aliaxe Atlanta de 16 polgadas, bi-
sel cromado da reixa de ventilación inferior, 

marco inferior das xanelas laterais cromado, 
mecanismo de limpeza de faros e faros an-
tinéboa con luz estática de xiro, asentos de-
portivos con apoio lumbar, repousabrazos 
dianteiro con saídas de ventilación traseiras, 
repousabrazos traseiro con acceso ao ma-
leteiro, bolsas portaobxectos nos respaldos 
dos asentos dianteiros, Climatronic bi-zona, 
RCD 310, volante multifunción (con levas para 
DSG), control de velocidade Tempomat e co-
nexión multimedia Media In para USB.

Alén destas posibilidades, existe outra al-
ternativa de equipar ao Jetta dun xeito máis 
personalizado. Poderanse modificar aspec-
tos como: tipos de lamias de aliaxe lixeira (de 
16 ou 17 polgadas), cristais tintados na parte 
traseira, teito de cristal corredizo/abatible, sis-
tema de peche e arrinque sen chave (Keyless 
Access), asistente para luz de estrada (Light As-
sist) e diversos sistemas de radio e radio-nave-
gación a elixir (RNS 310 ou RNS 510).

Prezos

As dúas caras do Jetta: equipamento e seguridade

os acabados e materiais interiores denotan calidade
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O Jetta posúe unha carrozaría totalmente galvanizada e au-
sente da pegada do Golf, de feito xa non comparte ningún ele-
mento con este modelo. Emporiso, o carácter deportivo da ache-
ga alemá está presente no frontal do coche, definido por un 
trazado de liñas horizontais ben marcadas e un parabrisas in-
clinado coma o dun cupé. Unha grella negra brillante únese de 
xeito harmónico aos faros H7 de deseño trapezoidal. Asemade, 
salientamos a entrada de ar e o alerón dianteiro, con feitura de ta-
boleiro ao estilo dos splitter empregados no automobilismo. 

O Jetta terá a posibilida-
de de escoller entre dous 
motores de 105 cv (TDI e 
TSI) e un diésel (TDI) de 140 
cv. Cómpre dicir que todos 
os propulsores deste mode-
lo son sobrealimentados de 
alta tecnoloxía con inxección 
directa, rexidos polo Downsi-
zing (redución da cilindrada) 
e todos eles cumprindo coa 
normativa Euro 5. 

Os TSI e TDI de 105 cv 
posúen a opción do paque-
te BlueMotion Technology: 
dispositivo Start/Stop e me-
canismo de recuperación da 
enerxía de freada. A devan-
dita escolla BlueMotion está 
definida pola súa natureza 
aforradora: o TDI consume 
só 4,2 l/100 km e ten unhas 
emisión de CO2 de 109 g/
km, o TDI de 140 cv consu-
me 4,8 l/100km e ten unhas 
emisións de CO2 de 126 g/
km. Informar que ámbolos 
dous TDI dispoñen do silan-
deiro sistema de inxección 

directa Common-Rail e dun 
filtro de partículas diésel. 

En canto a versión gaso-
lina 1.2 TSI de 105 cv con 
BlueMotion, ten un consu-
mo de só 5,3 l/100 km e un-
has emisións de CO2 de 123 
g/km. Ao longo do ano, a es-
tas motorizacións iránselle 
sumando outras tres: 1.4 TSI 
de 122 e 160 cv; e un 2.0 
TSI de 200 cv de potencia. 
Agás o potente TSI de 105 cv, 
todos os motores poderanse 
asociar ao cambio automáti-
co DSG.

Un apartado que mere-
ce ser citado é o da suspen-
sión, de grande axuda na 
condución. Este Jetta con-
ta con suspensión diantei-
ra McPherson con resortes 
helicoidais e amortecedores 
telescópicos diante. Na par-
te traseira conta cun eixo 
multibrazo con suspensión 
independente para cadan-
súa roda, amortecedores de 
gas e resortes individuais.

Motores e suspensión

Diseño

o Jetta posúe unha carrozaría totalmente 
galvanizada e ausente da pegada do Golf, de 
feito xa non comparte ningún elemento con 

este modelo

■ SOnIA PEnA | TexTo

■ SPRInT MOTOR | FoTos
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Corsa 2011
Tempo presente

Opel busca a esencia do contemporáneo e dálle unha viraxe ao seu benxamín
O concepto Corsa nace en 1982 para converterse 
nun modelo senlleiro dentro do seu segmento 

(responsable do 30% das vendas de Opel) e logo 
de case 30 anos, xa son catro as xeracións que 

compoñen a vida deste pequeno coche. Emporiso, 
Opel segue traballando arreo para poñer ao día a 
este modelo e, froito do labor realizado o pasado 
ano co gallo de modernizar a esta cuarta familia 

(creada en 2006), xorde o Corsa 2011. 
Incluímos, neste espazo todos os detalles sobre a 
nova actualización do Corsa: o 2011 xa está aquí.

■ SOnIA PEnA | TexTo

■ OPEL PRESS | FoTos
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O Corsa, deseñado 
e desenvolvido en Rüs-
selsheim (Alemaña) e fa-
bricado en Figueruelas 
(Zaragoza) e Eisenach 
(Alemaña), vén de sufrir 
cambios. O seu frontal re-
novado garántelle a esen-
cia dun verdadeiro de-
portivo; asemade tamén 
mudaron: as novas cores 
exteriores, os acabados 
do interior ou a posibili-

dade de personalizalo ao 
gusto de cadaquén.

Diversas son as novi-
dades deste 2011: sistema 
multimedia de informa-
ción/comunicación Touch 
& Connect, que achega 
unha pantalla táctil en cor 
de cinco polgadas, cober-
tura completa de navega-
ción para 28 países, Blue-
tooth, conexións para iPod 
e toma USB.

Os propulsores do Corsa 
foron mellorados para aca-
dar tres obxectivos: unha 
maior potencia, unha redu-
ción no consumo e unha di-
minución das emisións de 
CO2. Indo ao miolo da cues-
tión, as motorizacións van 
desde os 65 até os 192 cv 
e todas elas cumpren a nor-
mativa Euro5 de emisións: 
coidan o consumo e as emi-
sións de CO2 e sen deixar 
de lado a potencia. Subliñar 
que, para acadar a máxima 
economía de combustible, 
axudaranos un indicador de 
cambio de marcha situado 
no cadro de instrumentos.

No punto máis alto da 
gama temos a versión OPC 
de 192 cv, revisado e con 

nova feitura no que atinxe á 
grella e aos faros.

En canto aos motores 
diésel, existen varias ver-
sións do 1.3 CDTI e do 1.7 
CDTI cunhas potencias que 
van dos 75 até os 130 cv. 
Cómpre salientar que todas 
estas motorizacións teñen 
un consumo que vai dos 3,5 
até os 4,6 litros por cada 100 
quilómetros.

Sinalar que a versión 1.3 
CDTI con 95 cv vén  equipa-
da coa tecnoloxía Start/Stop 
que contribuirá -no caso do 
modelo de 3 portas- a un 
aforro no combustible (3,5 
litros de gasóleo cada 100 
quilómetros) e a unhas emi-
sións de CO2 de só 94 gra-
mos por quilómetro.

Os cambios Motores
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PREZOS DO NOVO OPEL CORSA 2011C
PORTAS ACABADO MOTOR POTENCIA PREZO

3 Essentia 1.0 65 cv 12.215
3 Essentia 1.2 85 cv 12.965
3 Essentia 1.3 eco FLEX 75 cv 14.300
3 C´MON 1.2 85 cv 14.325
3 C´MON 1.2 GLP 85 cv 16.320
3 C´MON 1.4 100 cv 15.035
3 C´MON 1.3 eco FLEX 75 cv 15.560
3 C´MON 1.3 eco FLEX S&S 75 cv 15.710
3 C´MON 1.3 CDTi 95 cv 15.950
3 C´MON 1.3 CDTi FLEX S&S 95 cv 16.200
3 Color Edition 1.4 100 cv 15.990
3 Color Edition 1.3 CDTi 95 cv 16.905
3 Color Edition 1.7 CDTi 130 cv 19.365
3 OPC 1.6 Turbo 192 cv 23.850
5 Essentia 1.0 65 cv 12.870
5 Essentia 1.2 85 cv 13.475
5 Essentia 1.3 eco FLEX 75 cv 14.810
5 C´MON 1.2 85 cv 14.835
5 C´MON 1.2 GLP 85 cv 16.830
5 C´MON 1.4 100 cv 15.545
5 C´MON 1.3 eco FLEX 75 cv 16.070
5 C´MON 1.3 eco FLEX S&S 75 cv 16.220
5 C´MON 1.3 CDTi 95 cv 16.460
5 C´MON 1.3 CDTi FLEX S&S 95 cv 16.710
5 Cosmo 1.4 100 cv 16.695
5 Cosmo 1.3 CDTi 95 cv 17.710
5 Color Edition 1.4 100 cv 16.500
5 Color Edition 1.3 CDTi 95 cv 17.415

O aspecto exterior e o tamaño dun 
vehículo son aspectos de grande im-
portancia, a marca xermana sábeo e por 
iso achega diferentes exemplos de co-
che para responder a todas as necesida-
des do cliente. Así, o Corsa 2011 dispón 
de dúas carrozarías a elixir: unha de 
tres portas (ao estilo cupé), para aque-
les que busquen algo máis deportivo e 
unha versión máis ampla de cinco por-
tas, encamiñada á familia. Existe unha 
terceira opción, a comercial, chamada 
Corsavan.

Se o exterior dun vehículo di moito 
do mesmo, o interior é outro aspecto 
que hai que coidar de maneira especial, 
pois este será o nexo de unión entre os 
pasaxeiros e o propio vehículo. O Corsa 
2011 conta cun dos interiores máis am-
plos da súa clase e ten catro niveis de 
acabado para reforzar o atractivo de 

seu: Essentia, C’Mon, Cosmo e Sport, 
todos eles dispostos para seren perso-
nalizados segundo os desexos do clien-
te. Aspectos como as cores e a decora-
ción exterior e interior atopan un abano 
de posibilidades: antracita, cor ébano 
vermella ou ébano azul para o interior 
do C’Mon. Tamén existen novas cores 
para o exterior: cor óso Savia, verde bri-
llante Lima ou o atrevido cirola averme-
llado Terracota.

Alén destes acabados, o novo Cor-
sa disporá da versión Color Edition 
con: teito e lamias pintadas en ne-
gro, cores exteriores brillantes e nu-
merosos extras. Por se isto fora pouco, 
haberá un novo paquete Línea Pack 
(para calquera acabado do Corsa) de-
corado con dúas grandes bandas de 
cor branca, gris ou negra que perco-
rrerán toda a carrozaría.

O novo Opel gañou en moitos 
campos. Unha das melloras máis 
salientables é a que atinxe ao seu 
chasis pois logrouse unha meiran-
de comodidade, unha mellora do 
tento da dirección e unha mellor 
estabilidade direccional. Expostos 
a unha pormenorizada comproba-
ción estiveron: os amortecedores, 
resortes, barras estabilizadoras, 
eixo traseiro, cremalleira da direc-
ción, software da Dirección Asisti-
da Eléctrica (ESP). Hai que sinalar 

que os mecanismos ABS e ESP son 
de grande axuda aos discos de freo 
dianteiros ventilados e achegan 
funcións extra: nunha emerxen-
cia, o control de freos activarase ao 
mesmo tempo que o asistente de 
freada e o distribuidor electrónico 
da forza de freada.

A tecnoloxía innovadora tamén 
ten o seu sitio neste novo Corsa, 
nel atoparemos: volante calefacta-
do opcional, dispositivo integrado 
de transporte de bicicletas FlexFix, 

Sistema de Iluminación Adaptativa 
(AFL) con faros halóxenos, disposi-
tivo de arrinque en pendente ou o 
teito solar panorámico.

Por último, dicir que o Opel Cor-
sa 2011 foi vencedor xeral do Infor-
me de Defectos DEKRA 2010 (pu-
blicado en Alemaña) coa taxa de 
fallos máis baixa dentro de todos 
os vehículos probados.

Calidade e seguridade

Carrozarías e acabados
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Novo Opel Corsa
Menos consumo, máis equipado e personalizable

Novo aspecto exterior, actual e con 
moito empaque para tratarse dun utilitario, 
de feito mide caseque 4 metros de longo. 
Ofrece multitude de colores exterior e inte-
riormente. É moi personalizable.

É doado adaptarse o asento do con-
dutor e situarse nunha posición cómo-
da, o único inconveniente que lle vimos 
é que probablemente quede algo xus-
to para persoas de talla grande.

Probamos dúas unidades con mecá-
nicas diésel (95 cabalos) e gasolina (caba-
los), equipados incluso con navegador.

A mecánica 1.3 CDti Ecoflex con 95 
cabalos e tan só 94grs/km de emisions, 
é suficiente para un uso diario sen pre-
tensions deportivas. Ofrece unha auto-
nomía de máis de 1.100 quilómetros, 
xa que pode consumir tan só 3.5 litros 
percorrendo cen quilómetros. Incorpo-

raba o sistema Start/Stop, que ten un 
funcionamento suave e fai un traballo 
de aforro de combustible importante.

Na nosa curta toma de contacto 
convenceunos máis esta versión que a 
1.4 de gasolina con cen cabalos de po-
tencia. O diésel ten máis par motor e re-
cupera velocidade cunha tremenda fa-
cilidade, sobretodo tendo en conta a 
súa cilindrada.

■ LuIS PEnIDO | TexTo

Contacto
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Prendendo  
motores

Partimos de Santiago cos 
deberes feitos. O itinerario 
terá un total de 479 km, cun 
custo estimado de com-
bustible de 64,35 euros, 
no caso dun motor diésel, 
e 67,51 euros se o propul-
sor é gasolina. A nosa estra-
da principal será a N-525. A 
continuación iremos descri-
bindo o percorrido.

Primeira parada: 
mazaneda (comarca
da terra de trives)

A distancia de Compos-
tela a Manzaneda é de 180 
quilómetros. Tempo aproxi-
mado: 3 horas e 10 minutos.

Comezamos a nosa andai-
na saíndo de Santiago direc-
ción estrada de Lalín a Alto do 
Faro, pasando por Chantada 
(N-540), Monforte de Lemos 
(LU-533), collemos a estrada 
que vai de Monforte a Castro 
Caldelas (OU-903), tomamos 
a OU-536 (Av. Padre Feixoo), 
logo a OU-636 (Rúa do Mar-
qués de Trives) e por último a 
OU-0701. Chegamos a Man-
zaneda. Dicir que a xornada 
grande é a do 8 de marzo, día 
do Folión Tradicional do En-
troido de Manzaneda (Festa 

de Interese Turístico Galego), 
toda a aldea segue en comi-
tiva ás chamadas mázcaras. 
Presenciaremos unha festa in-
terminable: bombos de fabri-
cación caseira, cornas, sachos, 
gadañas, aixadas... tamén ve-
remos ao peliqueiro, un ser 
chepudo e un touro, que 
será repartido entre os veci-
ños, cando se escenifiquen os 
acontecementos do ano máis 
dignos de seren lembrados.

Segunda parada:
Viana do Bolo

Saímos de Manzaneda 
cara a Viana do Bolo. Distan-
cia: 34,5 km. Tempo aproxi-
mado: 45 minutos. Esta-
mos na estrada OU-0701, 
collemos o vieiro que vai 
da Gudiña a Viana do Bolo 
(OU-0908) até atoparmos a 
Travesía de Nicolás Tenorio 
(OU-533). Chegamos a Via-
na. Informar que a Festa da 
Androlla e Entroido de Viana 
do Bolo celébrase do 6 ao 8 
de marzo e é Festa de Inte-
rese Turístico Galego. Descu-
briremos a face máis ances-
tral desta terra de montaña, 
fronteiriza con Zamora, asis-
tindo ao desfile dos boteiros 
(personaxe típico da zona), 

coroados cunha cornamen-
ta floral, testemuña dos anti-
gos ritos. En canto á gastro-
nomía, salienta a androlla, 
unha especie de embutido 
típico do cocido acompaña-
do de cachelos e grelos.

terceira parada:
laza (comarca de Verín)

Deixamos Viana e imos á 
procura de Laza. Distancia: 
72,5 km. Tempo: 1 hora e 18 
minutos. 

Partindo da OU-533, co-
llemos cara a nacional 525 (N-
525) e imos dirección Avenida 
Vences (OU-1021) até atopar 
a estrada Veciñal de Laza a 
Verín (OU-113). Chegamos a 
Laza.  O Entroido de Laza po-
súe o ciclo ritual máis longo 
de Ourense, pois xa desde o 
primeiro día do ano os peli-
queiros saen á rúa con vistas 
a preparar a festa. Atopare-
mos numerosas posibilidades 
de pasalo ben (Farrapada, Fa-
riñada, Baixada da Morena e 
Formigas...) e tamén nos ato-
parán a nós os peliqueiros ou 
cigarróns (máscaras da zona), 
presentes sempre nos intres 
de xolda popular e amigos de 
perseguir aos visitantes. A co-
mida é outro elemento ben 

O eixo máxico do Entroido ourensán
Partimos de Compostela cara o epicentro da festa galega e sen pasar por peaxes

Nesta primeira viaxe marcaremos como destino a provincia de Ourense e non por aca-
so, pois os preparativos do Entroido xa botaron a andar nalgunhas vilas. Bo exemplo disto 
son: Manzaneda, Viana do Bolo, Laza, Verín e Xinzo, núcleos da nosa ruta e visitas obri-
gadas durante estes días. É hora de coller o coche e arrincar cara a ese mundo ao revés que 
simboliza esta festa. Logo de conducir chegará a recompensa: comida, bebida e troula serán 
os ingredientes deste acontecemento que racha coas convencións sociais e promove o cam-
bio de roles.

Neste novo apartado 
de SPRINT MOTOR  

queremos recuperar as 
“esquecidas” estradas 
secundarias, camiños 
que levan a outros ca-
miños case parte dun 
pasado no que eran a 
única vía de comuni-
cación. De certo que 

as cousas mudaron en 
canto á acción de con-
ducir, queda atrás xa a 

época na que despra-
zarse levaba un tempo, 

tempo que arestora é 
“gañado” por mor da 

aparición das autoes-
tradas. Emporiso: onde 
fican os vieiros e carrei-
ros de outrora, seguen 

estando no mesmo 
lugar ou foron comes-
tos pola vexetación ou 

o asfalto? Desde este 
espazo reivindicaremos 

o uso das pequenas 
estradas, case perdidas, 

que atravesan recun-
chos imposibles de ver 

desde as autovías. Para 
iso iremos propoñendo 

diversas rutas de inte-
rese deixando atrás au-

toestradas e autovías. 
Esquecemos o reloxo e 
a velocidade, é hora de 

gañarlle a partida ao 
tempo, desta volta ao 

bo tempo empregado.

■ SOnIA PEnA | TexTo

cigarróns de Verín.  Xindilo

Talleres
BASTON

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

y accesorios racing

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

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

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

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración
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importante nesta algueirada: 
o Reparto da Bica, A Noite das 
Cabritadas ou a Cachuchada 
Popular, falcatruadas que -ao 
tempo- servirán para acougar 
a fame. O Entroido de Laza ta-
mén forma parte das nosas 
festas de interese turístico.

cuarta parada:
Verín

Desde Laza xa case albis-
camos Verín. Distancia: 17,5 
km. Tempo: arredor de 23 
minutos.

Imos cara a rúa do Acce-
so á Eirexa, buscamos a rúa 

da Cerdeiriña até chegarmos 
á Estrada de Vilar de Barrio 
(OU-113), seguimos até a es-
trada Veciñal de Laza a Verín 
(OU-1021) e imos cara a Ave-
nida de San Lázaro (N-525). 
Chegamos a Verín. Ao igual 
có Entroido de Laza, o de Ve-
rín comeza en xaneiro (o 17 
coa Festa do Chourizo, pri-
meira aparición do cigarrón) 
e esténdese até o domingo 
de Entroido (día grande da 
festa). O cigarrón é a másca-
ra característica de Verín, 
coma no caso do peliqueiro 
de Laza, camiña choutando 
e morneando as chocas, ba-

tendo coa zamarra a quen 
se cruce con el. O bo prato 
volve facer acto de presen-
za: bandullo, paiolo, cache-
los, chourizos, pan de cen-
teo, grelos, orellas, filloas 
e viño. Engadir que o En-
troido de Verín é unha Fes-
ta de Interese Turístico Na-
cional.

Quinta parada:
Xinzo de limia

Abandonamos Verín e 
imos cara a derradeira para-
da da nosa ruta: Xinzo. Dis-

tancia: 30,9 km. Tempo: 34 
minutos. Collemos a N-525 
cara a rúa Santiago Rodrí-
guez, pasamos pola  Ave-
nida de San Lázaro (N-525) 
até chegarmos á rúa Curros 
Enríquez (OU-1102). Xa es-
tamos en Xinzo. O Entroido 
acada o seu maior esplen-
dor o día 8 de marzo, consi-
derándose Festa de Intere-
se Turístico Nacional. Son as 
pantallas (máscaras propias 
de Xinzo) as protagonistas 
desta esmorga, percorrendo 
as rúas levan nas mans enlu-
vadas vexigas de vaca infla-
das e curadas que, ao bater, 
producen un estrondo ca-
racterístico. O obxectivo das 
pantallas serán aqueles visi-
tantes que ousen ir sen dis-
frazar.

O eixo máxico do Entroido ourensán
Partimos de Compostela cara o epicentro da festa galega e sen pasar por peaxes

As orixes do Entroido 
son descoñecidas, exis-
ten teorías que relacionan 
esta festa cunha celebra-
ción pagá cristianizada 
que viña a significar a des-
pedida do inverno e da 
carne antes da Coresma. 
Entroido ou Antroido son 
verbas que proveñen do 
termo ‘Introitum’ (entrada 
á Coresma), outro xeito 
de denominar a este fes-
texo é Carnaval, provinte 
do termo ‘Carne Vale’ (o 
adeus á carne). Unha úl-
tima interpretación pagá 
relaciona ao Entroido coa 
deusa celta das fabas e do 
touciño (Carna), conec-
tando así á nosa festivi-
dade coa celebración in-
doeuropea dedicada ao 
deus Karma. 

O significado 
do Entroido

unha ollada ao entroido de laza. JPereira

o itinerario que propoñemos  
visto no Googlemaps

o entroido máis antigo de europa, o de laza.  Karmasan
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■ KAWASAKI PRESS | FoTos

Un total de sete ralis 
constituíron o calendario 
asturiano de ralis: probas 
instauradas e prestixiosas, 
outras máis novas e algun-

has recentes... como é o caso 
de Pravia, que cumpría dous 
anos. Dicir que o título ía pa-
rar de novo a mans do piloto 
de Colunga -Jonathan Pérez- 
que compaxinou o cam-
pionato do Principado co 

estatal de asfalto. Pérez (afin-
cado en Lugo por razóns de 
traballo) venceu nas citas de: 
Boal, Grado e Montaña Cen-
tral, o que sumado a outros 
postos de honra  lle permitiu 
renovar o cetro do 2009 (da-
quela a mandos dun Clio R3, 
desta cun efectivo Peugeot 
207 S2000).

Os principais adversa-
rios do campión foron dous 
deportistas con traxectoria 
ben dispar. Dunha banda o 
novo José Antonio Suárez 
“Cohete” -o piloto de Pra-
via- tamén cunha activida-
de moi completa no 2010, 
que contou co de Pon-
teareas -Cándido Carrera- 
como navegante. Asinou 
catro podios e venceu no 
rali de casa, o que lle deu 
o subcampionato aos man-
dos dun EVO X. E doutra 
banda temos ao vetera-
no Jesús Fernández “Tano”, 
centrado este ano nos ra-

lis. O de Mieres -ao volan-
te do senlleiro e espectacu-
lar Subaru WRC- foi o mellor 
en Arroes, o que engadido a 
outras prazas de caixón fixo 
que obtivera a terceira pra-
za final. As vitorias restantes 
foron para o catalán Marc 
Blázquez, primeiro na man-
ga de Tineo cun Mitsubishi 
Lancer, e para Alberto He-
via, que liderou en Llanes co 
seu Škoda (proba que con-
taba do mesmo xeito para o 
campionato de España).

26 Sprint Motor >> Kawasaki W800

A casa xaponesa lanza ao mercado o seu modelo W800

Kawasaki 
renóvase a base 

de tradición

Nacida en pleno sécu-
lo XXI, a W800 non esque-
ce o pasado glorioso dos 
seus precedentes. Empo-
riso, este modelo unifica o 
clásico da lendaria Kawasaki 
W1 e fai unha chiscadela de 
ollo á W400 e á W650, o re-
sultado é un efecto vintage 
que convive coa máis mo-
derna tecnoloxía. Así o de-
mostra o seu propulsor de 
aluminio brillante (acabado 
de pintura ou cromado), un 
bicilíndrico paralelo con re-
frixeración por ar de 773 cc, 
4 tempos, inxección electró-
nica, SOHC e 8 válvulas aso-
ciado a unha caixa de cam-
bios de 5 velocidades. Este 
motor ten un mecanismo de 
transmisión por cascada de 
piñóns e prendido eléctrico.

En canto ás rodas, dicir 
que a dianteira é de 19 pol-
gadas e a traseira de 18 (con 

bordos de aluminio), diante 
monta un sinxelo disco de 
300 mm e detrás un tambor 
de 160 mm.

Engadir que o chasis da 
W800 é de aceiro macizo en 
sección cadrada de 50 mm. 

Cómpre subliñar que 
esta Kawasaki conta no seu 
equipamento con diversos 
elementos a salientar: velo-
címetro e  tacómetro indivi-
duais ao estilo clásico, unha 
pantalla LCD multi-función 
cun odómetro, un reloxo, luz 
de aviso da inxección, inter-
mitentes dobres, indicador 
de combustible (tamén de 
luz de estrada), indicador 
neutral e luz de aviso da pre-
sión de aceite. Informar que 
todos os acabados da W800 
son de alta calidade: metal 
no lugar de plástico.

O prezo da Kawasaki 
W800 é de 8.199 euros.

O nacemento de Kawasaki
a Kawasaki W800 recupera en si mesma a historia da casa xaponesa

o motor ten un mecanismo de transmisión por cascada de piñóns e prendido eléctrico
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O pasado 2 de febreiro o 
piloto galego José Luís Abadín 
tivo o seu primeiro contacto 
co Williams F2 co que preten-
de disputar esta tempada a “FIA 
FÓRMULA TWO CHAMPIONS-
HIP”, un certame automobilís-
tico do máximo nivel no que 
o seu gañador realizará test co 
equipo Williams de Fórmula 1.

No “shakedown” realiza-
do no circuíto británico de 
Bedford, Abadín puido com-
probar o funcionamento do 
monopraza (400 cv), quedando 
moi satisfeito das prestacións 
do vehículo e sobre todo pola 
excelente adaptación ao mes-
mo, algo que deixou impresio-

nado ao equipo da Fórmula 2. 
O manager declarou que esta-
ría encantado de poder contar 
con Abadín para unha tempa-
da que dará comezo en abril no 
circuíto de Silverstone.

“Este ano damos un paso 
adiante e temos como obxec-
tivo A formúla 2. Hai varios 
meses que estamos en con-
versacións e, tras analizar as di-
ferentes propostas, atopamos 
esta categoría como a mellor 
de todas. O que máis nos mo-
tivo a elixir este certame é a 
igualdade existente, de forma 
que todos os pilotos temos as 
mesmas armas”. Comentaba o 
piloto galego.

Na reportaxe do pa-
sado mes de xanei-
ro -arredor da figura de 
Pedro Castañón Jr.- o ape-
lido Senra xogounos unha 
mala pasada. Non foi Víc-
tor Senra -senlleiro piloto 
de ralis en Galicia- quen 
lle meteu a Castañón Ló-
pez o aquel da competi-
ción.

O responsable era o 
compostelán David Sen-
ra, piloto que case sem-
pre apostou por carreiras 

fóra da casa (campiona-
tos de Castela e León), 
deixando nun segundo 
plano as probas da nosa 
autonomía. Dicir que Da-
vid Senra -aos mandos 
dun kart de 125 centíme-
tros cúbicos- pertence á 
escudaría Seijo Kart, de 
Caldas de Reis.

Agardamos que este 
pequeno comentario (coa 
súa foto), sirva para darl-
le o protagonismo a quen 
de certo lle corresponde.

Ao César o que é do César, a David 
Senra o que é de David Senra

Abadín a pola Fórmula 2
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PAÍS PROVINCIA

 5-7 marzo Rali México Rali Guanajuato México

6 de marzo IV Edición Campionato Galego de Enduro Rois Enduro Rois A Coruña

6 de marzo IV Proba Campionato España de Cross Country Cross Country Pedralba Valencia

11-13 marzo G.P. Bahrein Fórmula 1 Sakhir- Bahrein Golfo Pérsico

12 de marzo Mundial Trial Indoor Comunidade de Madrid Trial
Palacio de Deportes  

Comunidade de Madrid
Madrid

12-13 marzo XVII Edición Rali do Cocido Rali Asfalto Lalín Pontevedra

12-13 marzo Campionato Autocross Motorland Aragón Autocross Cidade do Motor- Alcañiz Teruel

13 de marzo Campionato Galego Quad-Cross Agolada Quads Agolada Pontevedra

13 de marzo Campionato de España CEPSA Motocross Motocross MXElite e MX2 Osuna Sevilla

13 de marzo Copa de España de Trial Clásicas Trial Clásicas Calvià Mallorca

19 de marzo VI Edición do Slalom de Barbadás Slalom Barbadás Ourense

19 de marzo Mundial Trial Indoor Italia Trial Milán Italia

20 de marzo VII Edición Campionato Galego de Enduro Tui Enduro Tui Pontevedra

20 de marzo Cto. Galego de Trial Aldán-Cangas Trial Aldán- Cangas Pontevedra

20 de marzo XII Campionato Galego de Karting da Pastoriza Karting
A Pastoriza 

Comarca da Terra Chá
Lugo

20 de marzo Campionato de España de Cross Country Cross Country Villarrasa Huelva

24-27 marzo G.P. de Australia Fórmula 1 Melbourne Australia

26 de marzo Copa Galega de Trial Infantil Aldán-Cangas Trial-infantil Aldán- Cangas Pontevedra

26-27 marzo
Renault Clio Cup 2011 (Clio, Peugeot, Prototipos, 

Resistencia)
Circuítos Valencia Valencia

27 de marzo Copa Galega de Trial Clásicas de Aldán-Cangas Trial Aldán- Cangas Pontevedra

27 de marzo Campionato de España de Enduro Enduro Pobla de Tornesa- Castelló Valencia

27 de marzo Campionato de España de Motocross MXElite e MX2 Motocross San Miguel de Abona Tenerife

27 de marzo Campionato de España de Trial Trial Ibiza Illes Balears

28 de marzo Mundial de Superbikes Superbike Portimão Portugal

Calendario  
de  probas MARZO 2011

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

L M M X

xaneiro

V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

L M M X

febreiro

V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

L M M X

marzo

V S D
1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

L M M X

abril

V S D
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Ao final logrouno. O 
obxectivo marcado polo 
equipo ACSM de competir 
na tempada 2011 cun Mit-
subishi Lancer Evo X conver-

teuse en realidade tras moi-
tas semanas de duro traballo, 
e xestións, que deron o re-
sultado desexado para que 
os irmáns Álex e Santi Pais 

afronten o Campionato de 
Galicia de Ralis e as tres citas 
do Campionato de España de 
Ralis de Asfalto que se cele-
bran na comunidade autóno-
ma de Galicia.

Desta forma o equi-
po ACSM converterase nun 
equipo a ter moi en conta en 
todos os ralis de asfalto que 
se celebren en Galicia duran-
te a presente tempada, tan-
to autonómicos como na-
cionais, e neles Álex e Santi 
Pais bateranse cos principais 
protagonistas do automobi-
lismo galego e nacional coa 
súa nova arma: Un Mitsubishi 
Lancer Evo X de RMC que en 
vindeiros días terá a súa de-
coración definitiva.

ACSM presentou a súa tempada 2011

29Novas << Sprint Motor

Renault equipa a tres 
escuderías de F1 

Con ocasión das pro-
bas privadas no noso país, 
as tres escuderías equipa-
das con motores Renault –
Lotus Renault GP, Red Bull 
Racing Renault, Team Lo-
tus Renault– acaban de 
desvelar os seus mono-
prazas. O tres contarán co 
mesmo motor proposto 
por Renault Sport F1, a di-
visión deportiva a cargo do 
compromiso de Renault en 
Fórmula 1. A cada escude-
ría asignaráselle un equi-
po específico de enxeñei-
ros do motor e de técnicos 
con base en Viry-Châtillon. 
O papel de Renault Sport 
F1 será múltiple: fabricante 
de propulsores e provedor 
de tecnoloxías.

Esta tempada abre un 
novo capítulo do com-
promiso de Renault en 
Fórmula 1. Ao optar por 
equipar a tres escuderías 
(o 25% das presentes), 
a marca francesa volve 
á súa actividade central 
como fabricante de mo-
tores e ponse en move-
mento para afrontar os 
futuros retos tecnolóxi-
cos.

Catro meses e medio an-
tes de que se acenda o se-
márofo verde nas 24 Horas 
de Le Mans 2011, os prepa-
rativos do equipo Audi para 
a clásica de resistencia están 
en pleno apoxeo. Dúas uni-
dades do novo Audi R18 e 
unha do Audi R15 TDi foron 
os protagonistas das xor-
nadas de proba celebradas 
polo equipo alemán no Cir-

cuíto de Sebring (Florida, EE. 
UU.)

O programa de probas 
no trazado americano es-
pecificaba sesións de re-
sistencia para un dos no-
vos LMP1, mentres que a 
outra unidade do Audi R18 
foi usada principalmen-
te para realizar labores de 
traballo no seu desenvol-
vemento. Por outra ban-

da, o R15 Plus que Audi si-
tuará na liña de saída das 
12 de horas de Sebring -a 
carreira de apertura da In-
ternational Le Mans Cup 
(ILMC)- tamén comple-
tou unha longa e dura se-
sión de probas. Durante a 
mesma, a configuración 
básica para a carreira de 
marzo foi completada con 
éxito no vehículo.

O R18 comezou o seu programa de probas

❱❱ Seat dará a coñecer no marco do 
Salón do Automóbil de Xenebra 2011 
as súas novas versións COPA, coas que 
a marca española aumenta a súa ofer-
ta de equipamento nos modelos Ibiza, 
León, Altea e Altea XL. Tamén se benefi-
cian do “Plan Seat dobre 0%” de finan-
ciamento

BreVeS
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Profeta… preto da casa
■ MIguEL CuMBRAOS | TexTo       ■ IRC | FoTos

campión francés no 2010, Bryan Bouffier arriscou na monta de pneumáticos o segundo día de compe-
tición, despois de verse retardado na xornada inicial por problemas de diferencial. a súa aposta tivo éxito, 

grazas aos pneumáticos axeitados e a un correcto coñecemento do terreo. a vantaxe obtida permitiulle 
enfocar o derradeiro día con certa marxe e levarse o montecarlo do centenario.

levaba moito tempo sen correr pero o veterano François delecour non quixo perderse este especial monte-
carlo, un rali que venceu anos atrás cun Ford. a climatoloxía e as rodas permitíronlle pasar do sexto lugar 
ao segundo, aínda que na derradeira xornada cedeu ante o empurre de pilotos máis novos para rematar 

situando o seu 207 na quinta praza final.

chegaba coas trazas de campión do irc no 2010 e así o demostrou na xornada inaugural. Hanninen 
liderou con man firme no terreo seco, pero a chegada da neve condicionou o seu resultado. un grave erro 

por parte do seu equipo -no que atinxe ás gomas- arruinoulle o montecarlo ao piloto checo, que finalmente 
só puido ser sexto.
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Profeta… preto da casa Rubén Gracia e o seu copiloto diego Sanjuan, habituais do estatal de asfalto, foron os únicos 
españois presentes nesta senlleira proba. os madrileños non puideron ir alén do oitavo treito de 

competición, cando sufrían un accidente aos mandos do seu lancer eVo X.

Fiel o seu estilo, Freddy Loix atacou e gardou a roupa, salvándose do dantesco segundo día 
de competición. o experimentado piloto belga -que este ano será a punta de lanza de Skoda no 

irc- estivo entre os mellores, acadando a segunda praza como gratificación .

Na actualidade máis home de pista que de ralis, pola súa presenza no equipo de resistencia de 
Peugeot, Sarrazin non esqueceu como se conduce en estradas. Foi o primeiro líder, marcou 

máis scratches que o resto de pilotos e cedeu ao final o terceiro posto a Wilks -para ser cuarto- 
tamén cun 207 S2000.

collendo o relevo no equipo de Peugeot inglaterra do seu compatriota chris meeke, o tamén 
británico Guy Wilks foi un dos grandes beneficiados do rali. Súa era a cuarta praza final,  mais 

unha decisión do equipo do león deulle o terceiro chanzo do podio, recollendo deste xeito 
máis puntos na loita polo título deste campionato.

Non só dunha completa listaxe de S2000 viviu o montecarlo. Brillaron outros pilotos con 
coches de categorías moi diversas. Foi o caso do suízo Gonon, que mandou no grupo N co seu 
mitsubishi, ou o francés Pierre Campana, que liderou ao volante do seu clio na categoría de 

dúas rodas motrices.
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Santiago acollerá do 18 ao 
20 de febreiro a primeira gran 
exposición de automóbiles e 
motocicletas clásicas da co-
munidade galega. Retro Auto 
Galicia, o I Salón do Vehícu-
lo Clásico e de Época de Gali-
cia, no Recinto Feiral de Amio 
para satisfacer aos afecciona-
dos a este tipo de vehículos 
que hai na autonomía e co 
obxectivo de converterse no 
salón galego por excelencia 
do mundo dos clásicos.

Retro Auto Galicia terá 
periodicidade anual e un 
marcado carácter comercial, 
o que permitirá non só ad-

mirar os vehículos que se ex-
poñan, senón adquirilos.

Este evento contará coa 
presenza de máis de cen 
expositores. Os máis pres-
tixiosos restauradores trae-
rán até a cidade compostelá 
modelos das marcas Jaguar, 
Rolls Royce, Porsche, Merce-
des e outras. A eles sumaran-
se expositores chegados de 
países como Suecia, Inglate-
rra e Italia.

As motocicletas clásicas 
terán un especial protago-
nismo no monográfico. Aos 
expositores de pezas e re-
cambios e restauradores su-

maranse clubs e asociacións 
que deleitarán ao público 
con exhibicións de motos de 
época, scooters clásicos…

Ademais, tamén haberá 
concentracións de distintos 
modelos de automóbiles e 
motocicletas. As actividades 
paralelas serán un atractivo 
máis para o público que se 
achegue ao Recinto Feiral de 
Amio.

Retro Auto Galicia en Compostela 
do 18 ao 20 de febreiro

Os visitantes terán a 
posibilidade de admirar 
auténticas xoias exclusivas 
do sector. Os amantes dos 
deportivos gozarán vendo 
de preto un coche mítico: 
o Fiat Abarth 1600 Coupé 
Italdesing. Só foi fabricada 
unha unidade deste mo-
delo que, deseñado por 
Giorgetto Giugaro, foi pre-
sentado a nivel internacio-
nal no Salón de Turín de 
1969. Este cupé deportivo, 
cunha potencia de 145 ca-
balos de vapor e un peso 
próximo aos 650 quilo-
grámos, alcanzaba os 240 
km/h.

Dentro da caseta do 
Moto Club Composte-
la, poderase contemplar 
unha auténtica peza de 
colección: a motocicleta 
BMW modelo R75 África 
Korps que participou na II 
Guerra Mundial. Esta parti-
cular peza do ano 1941 foi 
restaurada en 1995 e per-
tenceu ao pai do piloto Al-
berto Puig. Na actualidade 
pertence á colección pri-
vada de Manuel Gómez.

Os horarios serán: o 
venres 18 de febreiro, de 
16 a 21 horas; o sábado 19 
de febreiro, de 10 a 22 ho-
ras; e o domingo 20 de fe-
breiro, de 10 a 20 horas.

xoias exclusivas

Primeiro salón do vehículo clásico e de época de Galicia
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