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Chevrolet Matiz

Un urbano que
mantén as boas

cualidades
Esta semana presentábase no concello de

Vedra a tódolos medios de comunicación galegos
especializados no motor o último produto de
Chevrolet, o Matiz. 
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Noyamóvil Citroën, un
concesionario nado como
tal no 1994, experimentou
ó longo da última década
un crecemento e unha
consolidación progresivas.
O estandarte do grupo, un
concesionario de 21.000
metros cadrados inaugura-
do no polígono do Tambre
fai agora catro anos.
“Somos o concesionario
de Citroën de maior

dimensión do
mundo”, apunta
Jesús Chenel,
creador de
Noyamóvil e
impulsor do
Grupo Noya, un
conglomerado
que agrupa
tamén a
Noyastar, conce-
sionario de Fiat,
Lancia e
Mitshubishi; a
Noyasport, cos

elementos deportivos do
grupo; a Noya construc-
ciones e a Estudios Noya
de arquitectura. O auto-
móbil, non obstante, cen-
tra o groso de actuacións
do grupo.

SM: Como naceu e
como foi a evolución de
Noyamóvil?

JC: A orixe do grupo
remóntase a 1982, cando
abriu Talleres Noya en Sar,
unha instalación que ope-
raba como axencia de
Citroën. Do 1982 ó 1994
traballamos  como axen-
cia e no 94 instalámonos
no polígono do Tambre
como concesionario de
Citroën para Santiago e
para a súa área de influen-
cia. Dispoñiamos daquela
dun terreo de 3.000 metros
cadrados e duns 27
empregados. No 2001
inauguramos as actuais
instalacións, con 21.000
metros cadrados de super-
ficie e capacidade de tra-
ballo para unhas 70 per-
soas.

SM: No 2004 incorpo-
raron á oferta a concesión
de Fiat e de Lancia e en
xaneiro do 2005 a de
Mitshubishi. Como recibe
o público a transformación
da instalación nun conce-
sionario multimarca?

JC: Ó comezo había un
sector de público que non
o entendía, pero hoxe
agradéceno e considérano
necesario. O cliente atopa
aquí variedade de prezos e
de modelos e ten moito
onde elixir dentro dunhas
mesmas instalacións. O
comprador dun automó-
bil, normalmente, non vai
a tiro fixo e gusta de con-
sultar distintas alternati-
vas.

SM: E a empresa,
¿tamén satisfeita da incor-
poración de novas marcas?

JC: Estamos ilusiona-
dos co proxecto. Collemos
as tres marcas desde
Mesón do Vento ata
Fisterra, Lalín e A Estrada

incluídas; e imos traballar
con profesionalidade para
aumentar o mercado das
tres casas. Fiat era unha
marca  que estaba un pou-
co abandoada na área de
Santiago e que agora vai
entrando pouco a pouco.
Mithsubishi e Lancia dis-
poñen dunha gran varie-
dade de vehículos, e
Lancia, por exemplo, sor-
prende moito pola ampla
gamma e polos acabados
do produto.

SM: Que obxectivos
de futuro se marca o gru-
po?

JC: Vai seguir crecen-
do, se o mercado o permi-
te, claro; e a nivel de ins-
talacións abriremos un
novo concesionario no
polígono do Milladoiro.
Ubicarémonos xusto na
entrada do parque empre-
sarial, nunhas instala-
cións modernas e elegan-
tes. A marca ou as marcas
coas que traballaremos no
centro están aínda por
decidir. Actualmente xes-
tionamos catro marcas
pero tampouco podemos
descartar novas incorpo-
racións.

SM: Que importancia
lle concede Noyamóvil ós
vehículos de ocasión?

JC: É un gran departa-
mento dentro da empresa,
con 2.000 metros cadra-
dos de exposición, e tratá-
molo cun cariño especial,
non só polos cartos que
move. O vehículo de oca-
sión é o primeiro paso
para captar un cliente dun
coche novo. Tódolos
coches de ocasión revísan-
se en profundidade e ven-
démolos coas correspon-
dentes garantías.

SM: Como ve o sector
do automóbil en Santiago?

JC: Hoxe en Santiago
están situados os conce-
sionarios máis importan-
tes de Galicia. O sector
evolucionou e a cidade
conta con concesionarios
moi fortes. No caso de

Citroën, somos o conce-
sionario da marca con
maior superficie. Non hai
outro no mundo coma o
noso. Cando chegan os
turistas no verán extrá-
ñanse. O normal en
Europa son concesiona-
rios de 5.000, 10.000
metros, pero non de
21.000 metros cadrados,
coma o noso.

SM: Que evolución
prevé no mercado da auto-
moción a nivel galego?

JC: O mercado atópa-
se estable. A finais dos
noventa houbo un crece-
mento importante, pero a
partir do 2001 estabilizou-
se o mercado e en Galicia,
no 2005 podemos dicir
que estamos estabilizados
aínda que lixeiramente á
baixa.

SM: Nas últimas
semanas, Galicia rexistrou
accidentes de tráfico con
varias vítimas mortais.
¿Que medidas cre precisas
para a redución da sinis-
tralidade?

JC: É un problema moi
grave, pero nos concesio-
narios temos claro que
ningún accidente se debe
a fallos mecánicos dos
coches. Por esa parte
temos que estar orgullo-
sos. ¿Hai que botarlle a
culpa ás estradas? É certo
que en Galicia non todo
son autoestradas de doce
metros de ancho, pero
sempre que a vía estea ben
sinalizada, tampouco
podemos culpar ás estra-
das. É obriga do condutor
adecuar á condución á
sinalización. Pode soar
forte, pero penso que o
99% da culpa dos acci-
dentes débese ó condutor.
Como diría Tráfico, ‘Non
podemos conducir por ti’.
Os coches están para
gozar deles, pero non son
un xoguete. Hai que respe-
tar as regras. Para un
xoguete, é mellor coller un
scalextric ou un videoxo-
go.

Jesús Chenel. Noyamóvil, concesionario Citröen.

“A nivel de instalacións abriremos
un novo concesionario no polígono

do Milladoiro”
Anxo Gonzalo
TEXTO E FOTO
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O primeiro Citroën que conduciu?
Un 2 cabalos, a finais dos anos 60.
Da gamma actual de Citroën, ¿cal é
o seu preferido?
Eu son amante dos coches pequenos
de dúas portas e con bastantes
cabalos. Agora gústame moito o C4
VTS gasolina de 185 CV, pero a
marca ten outros moitos coches que
destacaría. O C5, o C8 ou o C6, que
vai saír a final de ano.
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Cafetería

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

Rosalía de Castr o, 23 - Esq. Monter o Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwic hs

Hamburguesas

y Pollos Asados
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ALIÑADO ELECTRÓNICOALIÑADO ELECTRÓNICO
LAMIAS DE LAMIAS DE ALIAXE LIXEIRAALIAXE LIXEIRA

H
ai pouco
tempo a
D i r e c c i ó n
Xeral de
Tráfico fixo

unha campaña para
detectar os condutores
que utilizaban o teléfo-
no móbil mentres con-
ducían. Parece que esta
iniciativa serviu para
pouco, é máis, de moi
pouco, polo menos en
Santiago.

Calquera pode com-
probar como moitos
condutores circulan dia-
riamente pola capital de
Galicia conducindo e
falando simultaneamen-
te, incluso algún fuman-
do un cigarro. Isto nun-
ha rotonda agrava o trá-
fico, pois a capacidade
de manobra se reduce
enormemente, e aumen-
ta o perigo dunha coli-
sión. Como cambiamos
de marcha nunha situa-
ción deste tipo? Pois a
solución é un tanto tor-
tuosa, teremos que
“atrapar o móbil” entre
a orella e o ombro, pre-
sionar firmemente coa
cabeza para que o telé-
fono non caia ó chan,
entón seguiremos a tra-
xectoria da rotonda
virando o volante cunha
man, á vez que coa outra
buscaremos cegamente
a panca de cambios para
engranar a marcha
correspondente. A man
que manexa o volante
ten o inconveniente de
que se ten que xirar
moito terá, nun momen-
to determinado, que sol-
tar esta peza para aga-

rrala por outro lado,
outro momento de des-
control que deixa o
automóbil o seu libre
albedrío. Que sexa o que
Deus queira!

Que somos esaxera-
dos? En absoluto.
Calquera lector pode
observar isto simple-
mente poñéndose un
tempo a mirar os vehí-
culos na rotonda de

Galuresa, que é a maior
combinación de semáfo-
ros, densidade de vehí-
culos e descontrol de
carrís de Compostela.
Sorprenderase da canti-
dade de condutores
imprudentes que “sorte-
an” esta glorieta combi-
nando estrañas piruetas
para falar polo teléfono
e seguir a traxectoria
desexada. Mentres tanto

o resto de cidadáns terán
que estar moi atentos
para evitar bater con el.
Ah! e non o perdan, se
se lles ocorre tocarlle a
bucina, aínda terá máis
que palabras. Como por
exemplo un xesto obsce-
no.

Esta impunidade
debería de tomarse en
serio, pois evitariamos
máis dun accidente por
este motivo. Máis, can-
do hai unha solución
doada e legal que é a de
incorporar un sistema
de mans libres ó noso
vehículo. Algo incom-
prensible en moitos
usuarios que mercan un
teléfono móbil de últi-
ma xeración e non obs-
tante son remisos a gas-
tar uns euros nun siste-
ma de mans libres.
Estes sistemas están
dispoñibles nunha
ampla gamma de mode-
los. Hainos dende pre-
zos económicos ata
auténticos aparellos
sofisticados que fan a
vida máis sinxela e
cómoda a bordo sen
perigo de ser multado.

En fin! un asunto
serio para tomar con-
ciencia todos de que
facer malabarismos co
móbil e ó volante é com-
plicado, difícil e ilegal.
E o que é peor, pode
provocar un sinistro con
outros vehículos. Por iso
nós estamos claramente
posicionados en erradi-
car este mal costume.
Gañaremos, unha vez
máis, en seguridade via-
ria.

Conducir e falar 
ó mesmo tempo

por un móbil,
un cóctel 
perigoso
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A principios deste mes incor-
porábanse dúas novas motoriza-
cións á gamma do Renault
Modus. Este modelo celebra a
chegada dun novo propulsor de
ciclo diésel que proporciona 65
CV e un novo motor K9K de 106
CV que cumpre a norma anti-
contaminación Euro 4. Este
motor vén acoplado a unha novi-
dade: unha caixa de velocidades
de 6 marchas deseñada en con-
xunto por Renault e Nissan.
Fabricada na factoría que a mar-
ca francesa ten en Sevilla, a cai-
xa TL4 é un claro exemplo de
intercambio tecnolóxico no seo
da alianza.

Novo motor K9K de 106 CV
Equipado con novos inxecto-

res Siemens que recorren á tec-
noloxía piezoeléctrica, o novo
motor, que xa satisfai a norma
anticontaminante Euro 4, pro-
porciona unha potencia real de
106 cabalos a 4.000 voltas cun
par motor de 240 Nm medidos a

2.000 rpm. Con estas presta-
cións, este motor, acoplado a
unha caixa de velocidades de 6
marchas, permite impulsar ó
Renault Modus a unha velocida-
de de 186 km/h cun consumo de
4,2 litros en ciclo urbano, segun-
do datos do fabricante.

O feito de dispoñer de 6 mar-
chas non significa que o vehícu-
lo alcance maior velocidade,
senón que, para alcanzar a velo-
cidade punta, ha de xirar o motor
a menor número de voltas, o que
se traduce obviamente nun com-
portamento moi confortable:
menor ruído, menores vibracións
e menor consumo.

Sprint Motor 
REDACCIÓN O Modus estrea

motor diésel

Tódolos BMW Z4, Series 1
e 6 así como o Mini Cooper S
e a nova berlina da Serie 3 uti-
lizan pneumáticos Runflat
(antipicada) como parte do seu
equipamento de serie. A gran
vantaxe destes pneumáticos é
que, no caso de picada e perda
completa da presión de aire, é
posible continuar a viaxe a
velocidades de ata 80 km/h sen
que sexa necesario substituír a
roda inmediatamente. Os
pneumáticos tamén están dis-
poñibles como equipamento
opcional no BMW Series 5 e 7,
o Mini One e o Mini Cooper.

O pneumático emprega nos

flancos insercións elásticas
adicionais fabricadas cunha
combinación de caucho extre-
madamente resistente á calor.
Isto impide que o pneumático
se quente ata incendiarse.
Desta forma, a roda autosufi-
ciente é capaz de seguir circu-
lando durante distancias de ata

150 km, co vehículo completa-
mente cargado, a pesar de
haber perdido toda a presión
interna do aire. Con cargas
máis pequenas ou se o pneu-
mático conserva algunha pre-
sión residual, esta distancia
pode verse multiplicada por
varias veces.

Sprint Motor 
REDACCIÓN

Pneumáticos antipicadas
para BMW

Maior seguridade mediante o control
automático da presión do pneumático

A notable mellora da seguridade que estes pneumáticos ofrecen
ó condutor non afecta ó confort de marcha en estrada, e incluso
melloran a dinámica. Dado que o seu funcionamento e aspecto
visual apenas se modifican, nin sequera no caso de perda de pre-
sión, é posible que o condutor non note que sufríu unha picada.
Esta é a razón pola que estes pneumáticos se acompañan sempre
dun indicador de picada. Este indicador proporciona unha alarma
visual e sonora no caso de perda de presión.

Na súa primeira aparición na
enquisa de satisfacción ó cliente
que anualmente organiza a pres-
tixiosa firma JD Power en Gran
Bretaña, o Kia Sorento conse-
guiu unha clara vitoria na súa
clase ó alcanzar as mellores pun-
tuacións como mellor 4x4, único

todoterreo cunha valoración de 5
estrelas e sétimo clasificado na
lista final. As notas do Sorento
estiveron por encima de modelos
de marcas ben asentadas no mer-
cado coma as xaponesas Honda,
Toyota e Nissan.

A enquisa baseouse nunha
mostra de 9.000 clientes, elixi-
dos ó chou, que mercaron vehí-
culos novos entre setembro do
2002 e agosto do 2003.

Outro triunfo 
do Kia Sorento

Sprint Motor 
REDACCIÓN

B R E V E S

■ Un total de 835 mulleres traballan na actualidade no centro
que o Grupo PSA Peugeot Citroën posúe en Vigo, o que representa
un crecemento dun 22% dos contratos femininos nos últimos 5 anos.
A presenza feminina está no ámbito administrativo e nas áreas de
responsabilidade con marcada tradición masculina.
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Automóbiles Fernández,
concesionario oficial de Kia
Motors Iberia en Santiago de
Compostela, acaba de inaugu-

rar novas instalacións na capi-
tal galega. Cunha superficie
de 1.000 metros cadrados, a
nova exposición na avenida de
Rosalía de Castro no
Milladoiro, vén a sumarse á
infraestrutura que
Automóbiles Fernández xa

dispón nunha das zonas máis
emblemáticas do sector auto-
mobilístico compostelán.

Á inauguración oficial acu-
diron o presidente de Kia
Motors Iberia, Kenny Lee; o
director comercial, Ignacio
Traver; Javier Gutiérrez,

director de comunicación e
outros directivos da marca
coreana en España. Os irmáns
José Luis e Marcelino
Fernández foron os anfitrións
do multitudinario acto que
ateigou a flamante exposición.

Automóbiles Fernández,

con máis de 35 anos de expe-
riencia no sector do automó-
bil, está especializado na
comercialización de vehículos
con puntos de venda nos
núcleos poboacionais máis
importantes da provincia da
Coruña.

M
itsubishi deci-
diu centrar o
d e s e n v o l v e -
mento da tecno-
loxía da súa

vindeira xeración de vehículos
eléctricos nos motores in-wheel
(adosados ás rodas) e nas bate-
rías de ión-litio nos que a com-
pañía estivo traballando varios
anos. Actualmente en fase de
test nun vehículo de probas que
utiliza esta tecnoloxía, que se
denominou MIEV: Mitsubishi
in-wheel motor Electric
Vehicle. A marca tamén prevé o
uso desta aplicación tecnolóxi-
ca con vehículos eléctricos
híbridos e con célula de com-
bustible.

A tecnoloxía de baterías de
ión-litio ofrece un maior nivel de

enerxía e potencia e maior dura-
bilidade en comparación con
outros tipos de baterías recarga-
bles e, polo tanto, contribúe a
unha maior velocidade punta, ó
percorrido de distancias superio-
res, así como a unha diminución
considerable de peso nos casos
de vehículos híbridos e de célula
de combustible.

Mitsubishi Motors xa come-
zou o desenvolvemento e a pro-
ba da tecnoloxía MIEV usando
un vehículo de produción de
tamaño compacto, o Colt.

Automóbiles Fernández inaugura 
un novo concesionario Kia

Mitsubishi aposta polos 
vehículos eléctricos

Talleres
BASTON

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvador, nº 23 - 

Tfnos: 981 570 182 / 981 585 627
SERVICIO DE GRÚA 

PERMANENTE
Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

Especialista 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
Nuevo modeloNuevo modelo
Piaggio M500,Piaggio M500,  sin sin  carnet. carnet.

DISTRIBDISTRIBUIDOR OFICIALUIDOR OFICIAL
PIAPIAGGIOGGIO

HIJOS DE C.V. OTERO, S.A.
Tel: 981 56 17 40 - 981 56 20 01

Fax: 981 58 80 70
Gómez Ulla, 16
SANTIASANTIAGOGO

Sprint Motor 
REDACCIÓN

Sprint Motor 
REDACCIÓN
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BREVES

O
Citroën C3 estrea
unha mecánica
diésel de alto
nivel co novo
motor 1.6 HDi de

92 CV, que demostrou a súa
eficacia no Citroën C4 e que
substitúe ó 1.4 HDi da mesma
potencia como tope da gamma
diésel deste modelo. O seu par
motor de 215 Nm a 1.750 rpm
proporciona un maior agrado
de condución, ademais de per-
mitir un maior empurre dende
réximes de motor moi baixos,
así como unhas aceleracións e
recuperacións máis rápidas,
practicamente co mesmo con-
sumo có seu antecesor, 4,4
litros de consumo medio.

As novas versións do C3
HDi de 92 xa están dispoñibles
nos concesionarios da marca,
en 3 acabados: C3 HDi 92 SX
Plus, C3 HDi 92 XTR e C3
HDi 92 VTR. Esta última com-

bina unha imaxe deportiva cun
nivel de equipamento exclusi-
vo, propio de segmentos supe-
riores.

Prezos de lanzamento:
C3 HDi 92SXPlus: 13.725 euros
C3 HDi 92 XTR: 14.445 euros
C3 HDi 92 VTR: 15.015 euros

Un motor máis 
agradable para o C3

Redacción
SPRINT MOTOR

■ As matriculacións de
motocicletas alcanzaron
unha marca mensual durante o
pasado mes de abril con 18.000
unidades, o que representa un
aumento do 128% respecto ó
mesmo mes do 2004. Este mer-
cado mantén a súa fortaleza
dende que en outubro do ano
pasado entrou en vigor a nor-
ma de poder conducir unha 125
cc con carné de coche.
■ A fortaleza do euro res-
pecto ó dólar e os altos prezos
das materias primas serán uns
dos factores principais ós que
deberán enfrontarse os fabri-
cantes de compoñentes durante
este exercicio. Así e todo, os
investimentos de moitos fabri-
cantes de compoñentes para
facer fronte á presión da indus-
tria permitiron fortalecer a súa
posición no 2004.
■ Toyota iniciou unha inves-
tigación sobre as queixas dal-
gúns clientes en EEUU que
aseguran que o híbrido Prius se
cala nalgunhas ocasións. O
fabricante, que coñeceu a exis-
tencia deste problema recente-
mente, está examinando o
número de queixas, fallos téc-
nicos e incidencias sobre esta
cuestión.
■ Audi lanzou o motor diésel
máis potente do mundo para
turismos, cunha potencia de
326 CV. Este propulsor, de 4,2
litros de cilindrada vai equipa-
do con tecnoloxía de conduto
común de última xeración e
con 2 turbos que alimentan
cada un 4 cilindros. Este motor
de 8 cilindros é o máis lixeiro
do mundo na súa categoría.
■ Audi lanzará no 2007 un
automóbil deportivo de eleva-
das prestacións equipado cun
motor procedente do lendario
vehículo italiano Lamborghini
Gallardo de 450 CV. Este Audi
incoporará un motor de 10
cilindros en V de Lamborghini,
aínda que coa potencia reduci-
da a 400 CV para non competir
coa marca italiana, pertencente
ó grupo VW.

O
M o t o c l u b
Compostela xa
puxo en marcha
a 7ª Concen-
tración Moto-

turística, que se celebrará os
días 24, 25 e 26 de xuño. O
prezo de inscrición é de 60
euros e inclúe un Polo borda-

do conmemorativo, cea do
venres, aperitivos, comida,
cea do sábado, aperitivo do
domingo, traslado en barco,
peaxe da autoestrada, refres-
cos, asistencia mecánica,
agasallos, trofeos…

A recepción será no
Monte do Gozo o venres, 24
de xuño, a partir das 4 da tar-
de. A despedida o domingo
(26) ás 13.30 horas.

Os que esteades pensan-
do en inscribirvos tedes de
prazo ata o 20 de xuño, e
¡ollo! que as prazas son limi-
tadas.

Para máis información
dirixídevos a motoclubcom-
postela@arrakis.es ou ós telé-
fonos: 619 689 106, 629 546
024 e 609 534 056. Tamén na
páxina web: www.motoclub-
compostela.com.

7ª Concentración
Mototurística

Ruta Turística a “Illa de Ons”

Sprint Motor 
REDACCIÓN

O Citroën C1 recibe 4 estrelas
Despois dos bos resultados obtidos polos Citroën C2, C3 e

C3 Pluriel, o C1 acaba de acadar 4 estrelas nos test de choque
realizados por EuroNCAP. Estes resultados colocan a gamma
compacta de Citroën na elite do seu segmento en materia de
seguridade e amosan o alto nivel de protección que estes coches
dan ós seus ocupantes en caso de choque.



E
sta semana presentába-
se no concello de Vedra
a tódolos medios de
comunicación galegos
especializados no

motor o último produto de
Chevrolet, o Matiz. Un pequeno
urbano cunha estética moi agra-
dable e que dá moito xogo, tanto
na cidade coma en vías interurba-
nas.

O Matiz é comparativamente
o automóbil de maior éxito da
gamma Chevrolet. Dende o seu
lanzamento en 1998 permaneceu
sempre nos postos de privilexio
do segmento A. De feito, nos seus
dous últimos anos de vida, este
vehículo urbano deseñado por
Giugiaro acabou primeiro do seg-
mento (2003) e terceiro (2004),
case batendo, neste último ano, o

último do seu ciclo de vida, a súa
marca de vendas. Por iso, os res-
ponsables de Chevrolet tiñan cla-
ro que o novo Matiz debía manter
a súa esencia.

Neste benxamín cambia todo,
pero permanece a súa esencia,
algo demandado polos usuarios.
O 80% do novo Matiz son novas.
Cambia o deseño, tanto a nivel
interior coma exterior. No inte-
rior, a consola divídese en dúas,
unha parte central, na liña directa
de visión do condutor que contén
os indicadores luminosos, e outra,
na parte central, na que se encon-
tran os indicadores de velocidade,
contarrevolucións e contaquiló-
metros entre outros. O fondo des-
tes indicadores, así como as cores
das tapicerías, varían en vistosas
combinacións en función da cor
da carrocería. Un detalle simpáti-
co que seguro que será apreciado
polos futuros clientes.

PROBA
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Fernando Cuadrado
SPRINT MOTOR

Chevrolet Matiz

Un urbano que mantén
as boas cualidades

Algo que lles interesa ós
futuros usuarios deste urbano
son as súas dimensións. Para cir-
cularmos pola cidade, canto
máis compacto, mellor mano-
braremos e aparcaremos. As
dimensións son idénticas, se sal-
vamos a altura, que é 15 mm
maior no novo Chevrolet, algo
máis coas barras do teito, e a dis-
tancia entre eixes, que aumenta
5 mm debido ó novo eixe trasei-
ro. Este é completamente novo e
substitúe o antigo eixe ríxido por
un de torsión que mellora nota-
blemente a dinámica do vehícu-
lo e proporciona un efecto auto-
direccional. A pesar de todo isto,
o Matiz mellora a capacidade do

seu maleteiro nun 25% con res-
pecto ó seu antecesor.

En canto ás prestacións, o
Chevrolet Matiz mellora as súas
cifras de potencia e par dos 2
motores, os xa coñecidos 0,8 e
1.0, así como as de velocidade e
aceleración. Así e todo, e como
un dos puntos máis destacados
do novo Matiz, os consumos de
ámbolos motores (segundo
datos do fabricante) reducíronse
arredor dun 15%, grazas a unha
diminución do peso derivada da
maior utilización de aceiros de
alta resistencia no chasis, para
mellorar, ademais do peso, a
resistencia e estabilidade do
vehículo.

Medidas e prestacións

A gamma do novo Matiz
está composta por 4 versións:
0,8 S, 1.0 S, 1.0 SE e 1.0 SX.
Tódalas versións inclúen de
serie dobre airbag e ABS.
Desta forma toda a gamma
Chevrolet conta con estes equi-
pos de seguridade.

Os prezos deste Chevrolet
mantivéronse moi moderados e
van converter o pequeno urba-

no nun dos rivais a ter en conta
no competido segmento A. Tres
das versións do novo Matiz
sitúanse por debaixo de 9.000
euros. Así, pódese acceder á
versión 0,8 S dende 8.150
euros. Un prezo atractivo que
indica a boa relación
calidade/prezo do último
Chevrolet chegado ó noso mer-
cado.

Prezos e equipamento

Afacerse ós mandos do
Matiz é un labor ben sinxe-
lo, todo está á man. Do
asento hai que resaltar unha
cómoda banqueta e un res-
paldo estándar pero cómo-
do. Arrincamos e notamos
que o motor dun litro e 66
CV está feito á medida dun
modelo destinado a cidade;
aínda así, a potencia é sufi-
ciente para moverse con
axilidade entre vías interur-
banas, sempre sen esixirlle
grandes proezas. Falamos
dun utilitario, non dun
deportivo. O propulsor está
deseñado para ser f iable e
ter un mantemento econó-
mico e un baixo consumo.
En canto ás marchas, a ter-
ceira é básica e seguramen-
te a máis usada na cidade;
un cambio suave que fai a
condución máis doada.

O aumento do maleteiro
é de agradecer e de feito
nótase esta mellora con res-
pecto ó seu antecesor.
Tamén hai que subliñar a
roda de reposto de tamaño
normal, nada de “galleta”.

En marcha, o primeiro
que se aprecia é un compor-
tamento correcto en curvas,
grazas ó seu novo eixe tra-
seiro, e unhas suspensións
cómodas e cumpridoras
para o cometido deste vehí-
culo. Os freos cumpren
ben, incluso co Matiz car-
gado.

En 
marcha
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Foto de familia, tódolos premiados
co director de Sprint Motor

A presentación do acto correspondeulle 
a Cristina García

O premio ó mellor todoterreo (Hyundai Tucson),
recollido polo representante de Xacobeo Motor,
Claudio Fuciños. O encargado de entregarllo foi

Miguel Seoane, coordinador xeral de Galicia Hoxe

O automóbil de competición do Equipo Coronita
chamou a atención de tódolos asistentes.

Jesús García, representante de Noyamóvil, 
recollía o premio ó mellor coche (Citroën C4) 

de mans de Ángela Lera, subdirectora xeral de
Deportes da Xunta de Galicia

Esperanza Prol, presidenta da Asociación
Compostela Monumental, entregáballe 
ó compostelán Juan Pernas o galardón 

ó mellor patrocinador 2005

Xurxo Sobrino entregoulle ó mestre da seguridade
viaria, Manuel Barreiro o Galardón Sprint Motor 2005

O director de Sprint Motor, Xurxo Sobrino, nun
momento do seu discurso

Faltaron asentos para todo o público no salón de
actos do Hotel Congreso. Un ano máis a afección

respondeu contundentemente á convocatoria

O piloto José Martínez “Bamarti” recollía de mans
doutro deportista, Luís Penido, o premio ó mellor

piloto 2005

Reportaxe gráfica de Juan M. Pérez e Juanki
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José Carlos Freije, representante de Talleres Caeiro, recollía o premio ó mellor 
monovolume (Renault Modus) de mans do redactor de Sprint Motor, Ramón Novo

Claudio Fuciños tivo o privilexio de dirixir unhas palabras a todo o auditorio 
en nome de tódolos premiados

Entre pincho e pincho moita gasolina queimada e cambios 
de impresión do máis variopinto

Despois do acto protocolario, un momento para compartir mesa e mantel con tódolos
amigos do motor. Iso si, cunha cervexa Coronita

Os distintos medios de comunicación da comarca compostelá aproveitaron 
o evento para estar apoiando ó mundo do motor no sentido máis amplo

O trofeo á mellor organización dun evento 2005 foi para a Escudería Compostela.
Recollido por Julia Brea, representante da escudería de mans de José Ramón de la

Fuente, presidente de ARA



U
n ano máis as terras
de Compostela e os
vales de Mahía e o
Sar foron testemu-
ñas da caravana da

Ruta Rosaliana de Motocicletas
Clásicas, a reunión galega por

excelencia dos afeccionados a
estes vehículos de décadas ante-
riores.

Bos comezos, boa saúde.
A iniciativa de evocar a figu-

ra da universal poetisa galega
partiu hai doce anos dos socios
dun dos motoclubs máis vellos
de Galiza, este non é outro que o
Moto Club Compostela.

Trátabase, e trátase, de poñer en
valor “o galego” coa unión entre
a afección lúdica polas dúas
rodas (recuperando e conservan-
do) e a altas calidades da alma
galega representadas pola súa
insigne cidadá.

Hoxe, a directiva que dende
hai tempo preside Manuel Mira
non deixa de congregar neste
paseo polas fermosas veigas do
río Sar a eses tolos nos seus
vellos callambeques, a pesar de
que os esforzos que fan por man-
ter viva esta parte do patrimonio
cultural non están a ser recoñeci-
dos. 

Así, as institucións que dei-
xan cantidades inxentes de car-
tos en obras faraónicas sen saber
que contido lles dar, menospre-
zan esta actividade simplemente
por descoñece-la. O ansiado
Museo da Automoción de
Galiza, do que todos esperamos
axude a un maior e mellor coñe-
cemento na materia, ademais
dun avance á hora de conservar e
recuperar as motocicletas e todo
tipo de vehículos, segue sen ser
considerado como interesante
por unha Administración que
non ve máis aló do seu propio
nariz.

É así que ano tras ano, só coa
axuda da Fundación Rosalía de
Castro e algún dos concellos da
Ruta, os motoristas celebran a
súa modesta festa e con orgullo
poden conducir monturas, con
máis idade cá eles, polas corre-
doiras (iso si, asfaltadas) deste
anaquiño da Galiza.

Na edición á que asistimos
puidemos ver como neste tempo
houbo unha mellora na restaura-
ción das motocicletas. Será
inxusto destacar algunhas sen
mencionar as demais, pero non
resistimos a idea de dicir que nos
gustou especialmente unha
Bultaco Mercurio 155 de cor
negra. Ademais hai que recoñe-
cer o labor do pontevedrés Sr.
Juncal que segue fiando fino e
presentouse cunha BMW guerra
coas cores do Afrika Corps, só
lle faltaba a area do deserto libio.
En fin, é complicado deixar de
falar doutras nestas liñas, descul-
pen! Ben esas Lambrettas!

No apartado de “tirón de ore-
llas” só mencionamos que...
¡ollo ao piollo! coas cores.

Adeus ríos, adeus fontes
Adeus regatos pequenos
Na próxima edición
Nos veremos
Queremos deixar no aire

algunhas preguntas a quen as
queira responder:

Para cando o Museo da
Automoción de Galiza?

Por que non unha “inverna-
da”?

E un mercadiño?
As respostas a estas e outras

preguntas que se vos ocorran,
nos vindeiros tempos ou nunca!

RUTA
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Juan M. Pérez
TEXTO E FOTOS

Veterana Ruta
Rosaliana

Sabor auténtico

Poderío do Sr. Juncal sobre esta BMW guerra.

A restauración que nos chiscou o ollo, Bultaco Mercurio 155.

Pola matrícula calculen os anos desta Montesa Impala.

Bonito contraste entre unha BSA e unha Roa.

Esta vista dun motor Ducati gustaríame tela no salón da miña casa.
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S
e eu fora cronista de
La gazzetta dello
sport, sendo italiano
faría unha lectura da
corrida de Imola

tirando dun símil futbolístico ó
gusto do catenaccio. Desde esa
óptica, FernandoAlonso tería
marcado un goliño ata a última
recarga de combustible, xa que
ocupaba a primeira posición
con certa marxe despois de saír
na primeira posición e manter
as distancias. Tras unha situa-
ción inesperada, Michael
Schumacher plántase terceiro
faltando doce voltas despois de
remontar dez postos desde a
posición décimo terceira
(exactamente a mesma progre-
sión de Alonso no Albert Park
de Melbourne, onde lle perdo-
ou a vida a Barrichello). Antes
de seguir, a ver se estamos ó
que estamos: Schumacher e
RossBrawn levan toda a vida
xogando coa mesma táctica:
saír cun extra de combustible
ou facer por el ata que en caso
de competencia apertar dúas
ou tres voltas ó máximo co

depósito baleiro mentres repón
gasolina a presa e “adiantarlle
nos garaxes”. ¡Lévano facendo
toda a vida! Pois eso. Entón vai
Schu e nin mira para
JensonButton, tan inglés el que
lle pon a alfombra ó alemán
diante os pés e agacha a orella
en xenuflexión con tanta mar-
cialidade como falta de ver-
gonza por correr con menos
quilos da conta. Pero nada, eso
é o de menos. Schu avanza en
segunda posición a marchas
forzadas cando lle empeza a
ulir o rastro ó Renault do noso.
Está ferido polos tres primei-
ros grandes premios, en que
non xuntou máis ca dous pun-
tos e algo de vergonza, pero
xurou vinganza, corre na casa
e ten coche novo. A nove voltas
do final está xusto detrás do
R25. A Fernando Alonso pre-
séntaselle por primeira vez a
ocasión dun man a man con
Michael que todos estabamos
esperando desde que se auto-
denominou candidado princi-
pal ó título por dominar de
cabo a rabo as corridas de
Australia, Malaisia e Bahrein.
Nese momento, o asturiano de
23 anos, sen petar na mesa,
sacou o peito ante o mundo

para proclamarse ante todos
como sucesor digno do máis
grande de tódolos tempos en
canto a récords.

A defensa é espectáculo
Levaba todas as de perder:

un motor no final da vida,
mantiña tempos estables un
segundo e pico máis lentos ca
Schumacher, a color das gra-
das era a mesma cá da lava en
erupción, era o último chanzo
antes do coito colectivo de
Imola tras roeren correa nos
grandes premios transeurope-
os, Fernando Alonso personifi-
caba o obxecto da afrenta, en
fin. Ante tal furor, Fernando
púxose de central a despexar
balóns colgados á área. Eu non
vin cousa ó paso desde o punto
de vista defensivo, polo menos
de Lauda para aquí. Mercé ó
entramado defensivo que
armou cando o viu nos espe-
llos sen máis soporte ca el, o
seu cochiño e o silencio xordo
da radio, Fernando asinou
unha tarde na liña das de
Beckenbauer. Esto non condu-
ce a adscribir a Fernando
Alonso no perfil de piloto cun
discurso en sintonía con
Capello, Clemente, Rehhagel

ou Mourinho. A grandeza da
súa clase está en selo a única
vez que lle facía falta de veras,
xa que en tódalas saídas que lle
recordamos e tamén en fases
de carreiras en que había igual-
dade mostrou o conformismo
xusto dun guaje de vinte anos.
Ademais deixou patente un
tempero deses que fai facer
perder a paciencia; refírome a
que, non sendo o máis rápido a
unha volta, ten mentalidade
para manexar situacións extre-
mas con frialdade e control,
principal diferencia entre un
home e un homiño coma Trulli
ou Ralf. En consecuencia, non
deu un triste síntoma de debili-
dade: non se pasou de freada
unha soa vez, non perdeu cons-
tancia, mirou os espellos,
tapou tódolos furados suscepti-
bles de meter o fuciño, manti-
vo a referencia dos coches len-
tos que levaba por diante e
comeulle a moral a todo un
Schumacher, que de aquí para
diante non se pode arriscar a
atacarlle se se volven encon-
trar, xa que Fernando leva van-
taxe abonda para despreciar
outro corpo a corpo. Alén des-
te comportamento, Fernando
tivo a intelixencia para saber á

luz da experiencia desde os
karts que nesas voltas estivo a
clave do campionato. Igual có
talento, eso lévase dentro, xa
que non é cuestión dun cálculo
nin de que ninguén se pare a
dicirlle nese momento que alí
está o aquel. Desde Imola, todo
é coxuntural. Fernando non ten
decidido aínda qué rastro
seguir: Schu, Räikkönen,
Trulli? Eles dirán...

Así se licenciaron mocosos
como Schu ante Ayrton, Ayrton
ante Prost, Prost ante Lauda e
así. Polo que se lle leva visto,
non é que sexa esta a maneira
como lle gustar ganar. Esta
carreira é un símbolo, pero o
Alonso vai facer coma
AlbertoAscari e JimClark sem-
pre que poida, ou sexa, mar-
char e administrar a vantaxe.
Agora si, cando teña qeu
aguantar unha posición habé-
molo recoñecer inconfundible-
mente desde Imola2005. Outro
descubrimento, singulamente
para quen se deixa levar con
facilidade pola gloria do cava-
llino, é que non é hooligan nin
nacionalista apostar por
Alonso, nin que as carreiras
máis lucidas son as máis bri-
llantes, como ten reivindicado
máis dunha vez a temporada
pasada, a bordo do Renault par
(R24), menos afinado cós que
deseña Tim Densham para os
anos impares.

Un home non é unha ovella
Por se fora pouco, Alonsito

ten lingua. E di cousas. E anda
tocando o carallo. E alabado
sexa. No medio de tanta ovella
onde cotizan alto os discursos
baleiros de contidos e compra-
centes con todo maríasantísi-
ma, agradécese unha voz
valente e comprometida que
non estea dirixida polo seu
amo. Quen non sabe que
Ferrari proba rodas no circuíto
privado de Fiorano cando lle
peta e ten a chulería de andar
difundindo os tempos por aí
adiante?

Podería ser cronista da
Gazzetta, pero non o son. Son
de Meira, indo para Asturias.

Ramón Novo Folgueira
SPRINT MOTOR

Fórmula 1 é fútbolFórmula 1 é fútbol
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Competición ó día

Míguez
O circuito belga de Zolder

deu o bandeirazo de saída ás
World Series by Renault, máis
competidas ca anos anteriores.
Na primeira proba vitorias par-
ciais para o italiano Toccacelo e
o polaco Kubika, sendo Adrián
Vallés o mellor español, sexto en

ámbalas dúas mangas. No que
atinxe á participación de Celso
Míguez, o piloto galego tivo
diversos contratempos, sobre
todo cos freos e co embrague,
rematando duodécimo na pri-
meira e abandoando cando era
sétimo na segunda. Na segunda
cita, disputada baixo o formato
dunha soa manga no trazado

urbano de Mónaco, o piloto
galego despois duns adestra-
mentos pouco afortunados,
rematou no posto undécimo, a
un posto dos puntos pese a ter na
parte final de carreira problemas
de freos que non lle impediron
rebaixar os seus tempos.

Primeira vitoria
A Baixa Portugal, unha

das dúas carreiras lusas váli-
das para o Nacional de
Todoterreo, tivo claro acento
galego, coa vitoria na
Mitsubishi Cup dos irmáns
vigueses Juan e Miguel
Ángel Casares, que pasan a
encabezar agora a xeral pro-
visional desta monomarca.
Na xeral absoluta, no que
atinxe ós pilotos españois, o
mellor foi Marc Blázquez
(Nissan), chegando segundo
Carlos Solé (BMW) e ocu-
pando o terceiro posto abso-
luto o citado equipo galego.

Sumando
O Mosler de Giao-

Guerreiro e o Ferrari de
Giannocaro-Guidi venceron as
dúas carreiras do Nacional de
GT, que tiña en Valencia a súa
segunda carreira do ano. Cun
motor novo e seguindo o seu
proceso de adaptación o piloto
galego Pérez Fontán rematou

as dúas carreiras co seu Marcos
LM 600, pese a sufrir certos
problemas de canalización de
gasoliña que lle impediron ren-
der correctamente. A xornada
foi triunfal para outro represen-
tante galego, o tamén vigués
Iago Rego, que obtivo dúas
vitorias que o sitúan segundo
na xeral provisional do Máster
Júnior.

Cantabria
Antes da dobre cita galega, o nacional de asfalto visitou

Cantabria, co gallo do do “XXVII Rali Cantabria Infinita”, terceira
proba do ano, válida igualmente para as copas de promoción C2 e
Peugeot. Vitoria do local Dani Sordo, acompañado no pódio dos Clio
de Hevia e Fuster, chegando cuarto Sergio Vallejo. No grupo N a pri-
meira praza correspondeu ó Mitsubishi de Colldecarrera, concluíndo
segundo o lucense Pedro Burgo. Por outra banda, no trofeo C2 vito-
ria de Alberto Monarri, con mala fortuna para os representantes gale-
gos, ó mesmo que aconteceu no Desafío Peugeot, onde triunfou o
local Eloy Entrecanales.

Dous de dous
A segunda cita do novidoso

Trofeo de Montaña, que tivo
como escenario o concello pon-
tevedrés de Moaña, volveu a ser
vencida polo asturiano
“Monchu”, que nesta ocasión
empregaba unha barqueta BRC.
O resto do podio foi compretado
por Jaime Castro (Saxo Kit-Car,
1º gr.A) e Vicente Vietiez, o pon-
tevedrés coa súa habitual Outeda
Racing. Mentres Encinas lidera-
ba os Históricos Serantes facíase

co grupo P, Diaz o X e Couto o
N. E falando de montaña o
Campionato púxose en marcha
en terras ourensás de O Bolo,
tralo aprazamento da proba inau-
gural en Taboada, co triunfo
absoluto do asturiano Oscar
Palacios, ó volante do seu Speed
Car GT 100, sendo o mellor
carrozado o citado Saxo de
Jaime Castro, primeiro á vez en
grupo A. Castañón, Costa, e
Jacobo lideraron os grupos P, N e
X respectivamente, sendo
Encinas o mellor dos Históricos.

Mano firme
Arrincou en terras de Lleida

o Nacional de autocross, con
contrastada representación
galega. E non o podía facer de
mellor forma para os coruñeses
Perfecto Calviño e Iván Ares,
que acudían á cita catalana
pilotando os coñecidos Semog.
Calviño, merced a unha vitoria
e a un tercer posto, é o líder
provisional do certame na cate-
goría kartcross, mentres que
Ares demostrou a súa clase
pese a atrancos mecánicos. O
certame proseguirase o vindei-
ro fin de semana en Mollerusa. 

Máis e máis
O mes de xuño, deixando a

un lado ás probas válidas para o
nacional de asfalto, contará con
citas válidas para os diversos
certames autonómicos. No de
ralis, a cuarta proba do ano terá
lugar o sábado 11 en asfalto de

Ferrolterra, coa disputa do
“XVIII Rali Cidade de Narón”,
de coeficiente oito. Mentres que
hoxe estase a disputar a subida a
Pereiro de Aguiar, terceira man-
ga do novidoso trofeo, o calen-
dario do Campionato de monta-
ña continuará en xuño coas citas
de Castro de Beiro e Cortegada.   

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOSEmpate na 

cabeza
Seguimos a falar de pilotos autonómicos aínda que neste caso

dun ourensán, en concreto de Manuel López. “Irixo”, como se coñe-
ce popularmente no eido automobilístico, acadou a tercera praza no
“Extremo 4x4 de Cantillana”, celebrado en Sevilla e válido para a
Copa de España da modalidade. O resultado de proba andaluza, fixo
que o López empatara a puntos na cabeza da xeral provisional co
asturián Marío Díaz, sendo ámbolosdous os claros favoritos á vitoria
final.
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Toma e daca
Senra e Martínez Barreiro

mantiveron un interesante duelo
no asfalto do sur pontevedrés, con
diferencias mínimas e alternancia
na cabeza. O primeiro treito da
tarde, nas proximidades de Arbo,
foi determinante ó sufrir proble-
mas electrónicos o Mitsubishi do
piloto estradense, que facilitaron
a victoria do seu principal rival, a
segunda do actual campión no
que vai de ano. Inscrito en grupo
A, Alberto Meira, completou
unha gran carreira que lle outor-
gou a segunda praza, por diante
do citado Barreiro.

A cita da escudería Surco,
disputada nun día soleado e
caluroso, deixounos tamén a
cuarta praza final do vigués
Jorge Pérez, co seu EVO VII,
que precedeu ó Córdoba WRC
de Roberto Blach, que recoñece-
ra as especiais xusto a víspera.
Pese a ter problemas de freos e
de adaptación a uns novos pneu-
máticos, o santiagués Luis
Penido foi sexto, liderando
igualmente o grupo N.

Noutra orde de cousas, nun-
ha proba rematada por setenta e
seis coches, subliñar as boas
performances de pilotos como
Rodrigo Rodríguez ou Rubén
Ojea. Na oferta da Renault gale-
ga, segunda victoria para
Roberto Torres, acompañado no
pódio de  Santos e Luis
Aragonés, mentras que o lucen-
se Oscar Veiga, era o mellor no
Trofeo Driver, vencendo igual-

mente co seu 205 o grupo X. Na
primeira cita do nova promoción
para os máis pequenos, bautiza-
da como Autopark, triunfo do
Cinquecento de Basilio
Fernández.

Suma e segue
Como acontecera no rali

anterior, Senra e Barreiro manti-
veron unha emocionante pelexa ó
longo das doce especiais de velo-
cidade, que decantouse por unha
marxe mínima de dous segundos
a favor do primeiro, vencedor
deste xeito das tres carreiras do
2005. Pese a tódolos seus inten-
tos Martínez Barreiro non está a
acadar o necesario para impedir o
dominio do actual campión, que-
dándose esta vez ás portas na
proba de casa.

Maio foi un mes fructífero
para Alberto Meira, que en

Cambados volveu a subirse ó
pódio, terceiro esta vez e lide-
rando o grupo N. Por detrás do
piloto de Vincios situouse o pon-
tevedrés Víctor Magariños, pri-
meiro no grupo X. Gómez foi
quinto adiantando a Penido, o
compostelán sufrindo moitos
problemas de embrague nas sec-
cións de tarde, que lle fixeron
perder moito tempo.

Nun rali con moitos inciden-
tes, que obrigaron a neutralizar
varias especiais, César
Rodríguez liderou a monomarca
Renault, no seu debut co Clio,
por diante de Roberto Torres que
se mantén primeiro na xeral pro-
visional. Celestino Iglesias,
Jorge Pérez e Ferreiro, entre
outros, véronse obrigados a
abandoar nun proba presenciada
por máis de 35.000 espectado-
res.

Miguel Cumbraos
TEXTOS E FOTOS

Ga lego  de  ra l i s : I I  R a l i  Su r  do  C on dado  –  X IV  Ra l i  do  A lba r i ño

Debut e vitoria do pontevedrés César Rodríguez na Clio Cup

Senra: suma e segue, con tres victorias en tres probas

A provincia de Pontevedra seguiu
acollendo citas do galego de ralis, en
concreto as celebradas no Condado –con
nova denominación para a proba máis
nova do calendario autonómico– e no
Salnés, ámbalas dúas caracterizadas pola
amplas inscricións e o seguimento
masivo dos afeccionados.3tresde
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1
Finalmente tres. O
nacional de asfalto
visitará finalmente
en tres ocasións a
nosa comunidade. A

primeira será a vindeira fin de
semana coa disputa do “XLI
Rali Rías Baixas”, con epicen-
tro no recinto feiral vigués de
Cotogrande. Contando igual-
mente para o Desafío Peugeot
e a Copa Citroën C2, a carrei-
ra terá un dobre paso polas
especiais de As Neves,

Mondariz, Fornelos y
Ponteareas, así como un só por
Moscoso. As eleccións autonó-
micas obrigaron ó aprazamen-
to do Rali de Ourense, que terá
lugar agora o sábado 25 de
xuño, con considerables novi-
dades no seu percorrido. E
finalmente a non celebración
do Rali de Madrid, fai que o
Rali de Ferrol suba ó máis alto,
contando para o certame
nacional e disputándose o
pimeiro sábado de setembro.

3
Apoio. A Xunta de
Galicia ven de facer
público o apoio eco-
nómico a diversos
pilotos galegos de 2

e 4 rodas que participan en
certames nacionais e interna-
cionais. Os irmáns Vallejo,
Amador Vidal, Pedro Burgo e
Luís Carballido, en ralis,
Celso Míguez en circuítos, así
como Xabob Agra en enduro e
Aaron Bernárdez en moto-
cross lucirán na súa roupa de
competición o logo “Galicia
NaveGa 2005”, co obxectivo
de promocionar a Volvo Ocean
Race.

4
Doblete histórico. O Mundial de turismos desenvol-
veu en Silverstone (Inglaterra) a súa terceira carreira
do ano, con resultados ben claros. Catro Alfa Romeo
156, pilotados por Tarquini, Thompson, Giovanardi e
Farfus Jr. dominaron a primeira manga, mentres que

nun resultado histórico os Seat Toledo de Rydell e Plato facían
doblete na segunda, onde Jordi Gené era quinto. 8

Espectáculo. O cer-
tame europeo de
Montaña pasou por
España, en concreto
polo Principado de

Asturias, co gallo da celebración
da popular e coñecida Subida ó
Fito, na estrada de Arriondas a
Colunga. Na Copa Oeste de
montaña e na xeral absoluta
vitoria para o donostiarra Ander
Vilariño (Reynard F3), sendo
para o tineferño Carlos
Hernández (BMW 320T) a pri-
meira praza no certame estatal.

5
Sen rival. En Europa proseguíuse o Mundial de ralis,
que visitou Italia e Chipre. Na cita transalpina, disputada
na illa de Cerdeña, vitoria de Sébastien Loeb, por diante
de Solberg e Gronholm, sendo Dani Sordo o mellor na
categoría Júnior co seu Citroën C2 S1600. E terceiro

triunfo do ano para o oficial de Citroën, vencedor tamén en Chipre,
reforzando a súa posición de líder, sendo secundado no pódio polo
austríaco Stohl e polo estonio Martin. E falando do Mundial, Duval
non seguirá en Citroën, barallándose a posibilidade do retorno de
Carlos Sáinz, que polo momento unicamente aceptou correr en
Turquía.

6
Repetindo. O cam-
pionato de Castela-
León de ralis abriuse
coa celebración do
coñecido Rali del

Bierzo, proba con epicentro na
localidade de Ponferrada. Ó
igual co pasado ano o local
Pakito fíxose coa vitoria, na
estrea do seu novo Mitsubishi.
A segunda praza foi para o
tamén ponferradino Javier
Arias, na súa tamén primeira
comparecencia co Fiat Punto
S1600.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

7
Sentida homenaxe.
Dez anos despois da
súa morte, en acciden-
te de tráfico,o mundo
da motocicleta galego

rendiu unha cálida homenaxe a
Juan López Mella. O piloto
lucense, que obtivo tres títulos
nacionais, e foi o mellor privado
no Mundial de 500 en 1993, foi
recordado por familia e amigos
que visitaron o seu museo, o seu
monumento e deron unha volta á
muralla, todo iso na súa locali-
dade natal, Lugo.

Hórreo nº 23 Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11 Telf: 981 59 58 59

SANTIAGO DE COMPOSTELA

FFFF AAAA CCCC EEEE MMMM OOOO SSSS CCCC AAAA MMMM IIII ÑÑÑÑ OOOO
EEEE NNNN SSSS IIII NNNN AAAA NNNN DDDD OOOO AAAA

PPPP EEEE RRRR CCCC OOOO RRRR RRRR EEEE LLLL OOOO VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
✆ 981 80 70 27 * 696 93 62 72 (MÓVIL)

ESPECIALISTESPECIALISTAS AS 
EN MOTOS DE EN MOTOS DE 

TTTT     RRRR    IIII     AAAA    LLLL

981 94 11 86

Para unha mellor seguridade vial

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo

2
Variedade. O piloto
australián Andrew
Pinker obtivo a súa
segunda vitoria no
nacional de terra e a

primeira do 2005, tras dominar
dende o primeiro treito a segun-
da proba, disputada na localida-
de extremeña de Olivenza. O
Lancer de Villanueva, que lide-
rou igualmente a EVO Cup,
rematou a continuación, chegan-
do terceiro Samuel Lemes. Gran
rali do coruñés Amador Vidal,
que foi o mellor en grupo N,
repetindo Vinyes o liderazgo
entre os coches de dúas rodas
motrices. Na Subaru Cup, vito-
ria de Cazorla e segunda praza
para o ourensán Pardo, impo-
ñéndose Josep Pérez na oferta
Fiat Punto, que tiña eiquí a súa
primeira proba do ano.



PREZOS DE COCHES NOVOS
m a i o  2 0 0 5

15

MODELO PREZO

206 desde 9.320

307 desde14.070

307 Break desde15.810

307 SW desde16.820

307 CC desde23.290

407 desde20.420

407 SW desde23.150

607 desde31.950

807 desde26.150

206 Comercial desde 9.990

Partner desde 11.680

Expert desde15.030

Boxer desde16.060

Modelo Prezo

147 nuevo desde 14.600 €

147 GTA desde 30.182 €

156 desde 16.603 €

156 SW desde 18.653 €

156 SW Q44 desde 28.703 €

156 CROSSW desde 31.903 €

GT COUPE desde 24.800 €

166 desde 27.650 €

GTV desde 24.827 €

SPIDER desde 26.927 

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

Núñez Galicia,S.A.
Milladoiro S/N  -  SANTIAGO

Teléfono: 981 534 114

MODELO PREZO
ALTO 1.1 8.162
ALTO 1.1 AUT. 9.462
WAGÓN 1.3 DIESEL 12.662
WAGÓN R+1.3 10.862
WAGÓN R+1.3 AUT. 12.162
IGNIS 5P 1.3 12.162
IGNIS 5P 1.5 4X4 14.162
IGNIS 5P 1.3 DIESEL 13.662
LIANA 1.6 4X2 14.602
LIANA 1.6 4X2 AUT. 16.202
LIANA 1.6 4X4 16.202
LIANA 1.6 4X4 AUT. 18.202
GRAND VITARA 1.6 17.702
G.VITARA 1.6 AUT. 19.302
G.VITARA 2.0 3P DLX 19.710
G.VITARA 2.0 DIESEL 18.202

Talleres J. & M.

Fernández
MILLADOIRO

Santiago de Compostela
Teléfono 981 53 11 56 - 981 53 01 24

MODELO PREZO

PICANTO 1.0 LX 8.980,00

PICANTO 1.1 LX 9.580,00

PICANTO 1.1 EX 10.000,00

RIO 1.3 5P RS 10.915,00

RIO 1.3 4P LS 11.515,00

RIO 1.5 5P LS 12.060,00

CERATO 1.6LX4P/5P 14.101,00

CERATO 2.0 EX 4P 17.100,00

CERATO 2.0 EX 5P 17.600,00

CERATO 2.0 CRDI LX 4P/5P 15.801,00

CERATO 2.0 CRDI EX 4P 17.801,00

CERATO 2.0 CRDI EX 5P 18.300,00

MAGENTIS 2.0 EX 21.725,00

OPIRUS 3.5 V6 EX 30.000,00

CARENS 1.6 LX 16.230,00 

Talleres J. & M.

Fernández
MILLADOIRO

Santiago de Compostela
Teléfono 981 53 11 56 - 981 53 01 24

Concesionario Oficial KIA

Concesionario Oficial
SUZUKI

SUZUKI IGNIS

KIA CERATO



>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
GETZ 1.5 CRDI  GL  3P  82 CV FEBRERO05 KM 0 9.800 euros

MATRIX 1.5 CRDI  GLS  ABS  102  CV FEBRERO05 KM 0 12.600 euros

GETZ 1.1 GL 5 P  AA      63 CV FEBRERO05 KM 0 9.000 euros 

SANTA FE  2.0 CRDI 4X4  112  CV DICIEMBRE04 21.500 euros 

ACCENT 1.5  GLS 5P   102  CV 2004   9.000 euros 

GETZ 1.5 CRDI GLS  FULL  3P  82 CV 2004 10.500 euros

Teléfonos: 981 56 96 32 - 981 56 96 30 – Boisaca  -  SANTIA GO

A ACTUALIDADE DO MOTOR 

Redacción e administración:
URBANIZACIÓN SAN SADURNIÑO, RÚA B, Nº 21

TEO (A CORUÑA).
Teléfono 981 801 458

Tódolos dereitos reservados. Esta publicación non pode ser reproducida ou
rexistrada por ningún medio mecánico ou electrónico sen o permiso previo, 

e por escrito, da Editorial.

Exposición Bibendum
itinerante
A histor ia  da publ ic idade a través dun moneco

O
Museo Valenciano da
Ilustración e a Moder-
nidade produciu, en cola-
boración con Michelin,
unha magna exposición

dedicada ó famoso moneco desta empre-
sa. “Nunc est Bibendum, un mito gráfi-
co dende 1898”, constitúe a mostra máis
importante organizada no mundo sobre
o orondo moneco feito de pneumáticos.

Bibendum, o personaxe de
Michelin, foi recoñecido polos profe-
sionais da publicidade do mundo entei-
ro como a imaxe comercial máis impor-
tante da historia, e moitos grandes artis-
tas do século XX incorporárono á súa
iconografía e á súa obra.

Naceu nun cartel, e permaneceu case
exclusivamente neste soporte durante os
seus primeiros anos, pero a súa fama
lévao máis tarde ás 3 dimensións e a
tódolos ámbitos artísticos e comerciais.

A exposición “Nunc est Bibendum,
un mito gráfico dende 1898” trata a
evolución e significación gráfica deste
fito na historia da publicidade cunha
impresionante colección de preto de
150 pezas.

O núcleo da exposición constitúeo
unha colección de máis de 100 carteis
do fondo histórico de Michelin, moitos
deles de gran formato, que permite
establecer unha cronoloxía que se inicia
coas obras de O´Galop, creador do per-
sonaxe, e prosegue con outros grandes
especialistas do primeiro cuarto do
século pasado como Renault, Pulbot,
Philibert ou incluso Savignac, conside-
rado como o último dos grandes carte-
listas.

A exposición “Nunc est Bibendum”
foi inaugurada o pasado mes de abril
nas salas do Museo Valenciano da
Ilustración e a Modernidade. Despois
de Valencia continuará esta mostra por
outras cidades ata finais do vindeiro
ano.

Fernando Cuadrado
SPRINT MOTOR


