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Novo LaNcia YpsiLoN
Un “pequeno” luxo Un SUV compacto que tamén 

abrangue o segmento C

Jeep compass, 
o lado máis salvaxe da vida
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En 1998 Michelin crea-
ba -co gallo de celebrar o 
centenario do seu senllei-
ro boneco- a Challenge Bi-
bendum, un encontro inter-
nacional no que participan 
os nomes máis importantes 
da industria do transporte 
co propósito de atopar so-
lucións a temas relaciona-

dos co transporte viario, o 
subministro de enerxía, as 
emisións de gases de efec-
to invernadoiro, a segurida-
de e a contaminación urba-
na. 

Deste xeito, en maio tivo 
lugar en Berlín unha nova 
edición desta xuntanza or-
ganizada por Michelin baixo 

o lema: “Safe Clean Connec-
ted”. Emporiso, cómpre su-
bliñar a presenza de Citroën 
nesta reunión, a marca fran-
cesa amosou a Creative Te-
chnologie de varios dos seus 
modelos 100% eléctricos e 
cunha tecnoloxía microhí-
brida e-HDi, falamos do Sur-

volt, o DS4, o C-Zero ou o 
novo C4.

O Survolt é un vehículo 
100% eléctrico que se fixo 
valer no circuíto Sport Ring 
de Tempelhof. Propulsado 
por dous motores eléctricos 
cunha potencia combina-
da de 300 cv, este concept-
car de competición é quen 
de acadar unha velocidade 
máxima de 260 km/h,  de-
mostrando que o deportivo 
non ten porque afastarse do 
ecolóxico.

O Citroën C-Zero, sen-
do 100% eléctrico, cumpriu 
en boa medida o seu papel 
nun rali que requería dun-
ha condución en condicións 
urbanas. Por último, engadir 
que tanto o C4 e-HDi 110 e 
o DS3 e-HDi 90 tamén quixe-
ron participar nun rali -o In-
tercity- de 300 km no que se 
puxeron a proba: a segurida-
de, a regularidade, o consu-
mo de carburante e as emi-
sións de CO2.

a Xunta iniciará as obras da autovía 
da costa da Morte en agosto

a mobilidade citroën a exame

2 Sprint Motor >> Ráfagas

características técnicas

A nova autovía discorre polos mu-
nicipios de Coristanco, Cabana de Ber-
gantiños e Zas, e suporá unha impor-
tante mellora nas comunicacións entre 
a Costa da Morte e a Coruña, solucio-
nando os problemas de capacidade 
viaria actual e futura da zona e incre-
mentando a seguridade viaria. As prin-
cipais poboacións situadas cerca do 
trazado terán conexión directa coa au-
tovía, que disporá de 13 enlaces, o que 
supón aproximadamente un enlace 
cada 3,5 quilómetros.

Con esta actuación acadarase un 
aforro en tempo de 17 minutos por 
viaxe, ademais dun notable incremen-
to da seguridade para os usuarios, xa 
que eliminará 15,4 quilómetros de tra-
vesías. Proxéctanse 13 enlaces (na AG-
55, na área de servizo, en Coristanco, 
Agualada, AC-423, a Piolla, Zas, Baio 
Este, Baio Norte, Santa Irene, Vimian-
zo AC-432, Vimianzo AC552 e Berdoias, 
ademais dos enlaces coas poboacións 
principais (Carballo, Coristanco, Agua-
lada, Baio e Vimianzo). Outros elemen-
tos do vial serán 11 viadutos, 34 pasos 
superiores e 25 inferiores.

As obras da autovía Carballo-Ber-
doias comezarán en agosto. Así o avan-
zou esta mes o conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
Agustín Hernández, despois de asinar co 
Consorcio Autovía Costa da Morte o con-
trato de concesión de obra pública que 
permitirá executar a infraestrutura.

A Xunta adxudicou esta actuación a 
mediados do mes de maio por un im-
porte de 745 millóns de euros e un pra-
zo concesional de 25 anos. O consorcio 

adxudicatario está formado polas cons-
trutoras galegas Copasa, CRC, Covsa e 
Taboada e Ramos. Cómpre lembrar que 
esta foi a oferta mais vantaxosa entre as 
dúas que se presentaran ao concurso de 
concesión da autovía, segundo xa infor-
mara recentemente o Goberno galego.

A autovía ten unha lonxitude de case 
42 quilómetros, dos que 25,4 correspon-
den ao treito Carballo-Baio e 16,4 km ao 
treito Baio-Berdoias. O prazo de execu-
ción deste vial é de dous anos.
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Galicia figura entre as auto-
nomías co parque automo-
bilístico máis envellecido. a 
crise provoca que aumenten 
as vendas de coches de 
segunda man en detrimen-
to dos vehículos novos. os 
coches de máis de dez anos 
representan un 42 por cento 
na comunidade galega.

■ EMILIO BLAnCO | TexTo

Un informe de Audatex 
confirma que o mercado de 
vehículos de ocasión é o que 
mellor está resistindo a crise. 
Galicia figura entre as autono-
mías con máis coches “maio-
res de idade”. Representan un 
42 por cento do parque auto-
mobilístico, segundo o estu-
do da empresa especializa-
da en valoración de sinistros.
Ourense e Lugo son, na actua-
lidade, as provincias con máis 
coches vellos en circulación. 
En Ourense equivalen a un 47 
por cento do total e en Lugo, 

un 44. Pontevedra e A Coruña 
tamén están por riba da me-
dia estatal. Pontevedra suma 
preto dun 41 por cento de co-
ches de máis de dez anos e A 
Coruña, un 40.

O alongamento da vida 
útil dos turismos non só 
afecta negativamente á se-
guridade viaria e ó medio 
natural. Segundo Audatex, 
tamén ten repercusións na 
conta de resultados dos ta-
lleres, que ven como con-
forme aumenta a idade dos 
vehículos diminúen os pa-
sos polas súas instalacións e 
o importe medio da repara-
ción. O paso polo taller dun 
coche de oito anos rolda -de 
media- os 1.290 euros, fron-
te ós 1.080 euros dun de 
doce. A razón deste desfasa-
mento está en que a tecno-
loxía avanza tan rapidamen-
te que, en vehículos de tan 
só catro anos de diferenza, o 
prezo medio dunha  repara-
ción pode diferir ata nun 20 
por cento.

O presidente da Asocia-
ción de Vendedores (Gan-
vam), Juan Antonio Sán-
chez Torres, cre necesaria “a 
implantación dun plan de 
achatarramento que per-
mita a renovación do par-
que actual”. Afirma que “a 

caída das matriculacións 
nos últimos tres anos e o 
boom dos coches mileuris-
tas devolveron o parque es-
pañol a niveis de hai quin-
ce anos e moi afastado dos 
países máis avanzados de 
Europa”.

os coches vellos representan xa máis 
dun 40 por cento do parque galego

A crise provoca un aumento de vehículos usados

As vendas caeron un 41 por cento en maio en Galicia

O mes de maio volveu ser malo para as matricula-
cións. As vendas caeron un 41,6 por cento en Galicia. Os 
concesionarios galegos comercializaron 2.720 coches o 
mes pasado. No conxunto de España, o descenso do mer-
cado foi tamén importante, aínda que menor: as matricu-
lacións baixaron un 23,3 por cento.

A patronal afirma que este fenómeno coincide co me-
llor momento para comprar dos últimos anos. O director 
xeral da Asociación de Fabricantes (Anfac), Luis Valero, di 
que “o esforzo que ten que realizar o consumidor é ago-
ra un 5 por cento inferior respecto a hai cinco anos, malia 
que os automóbiles novos incorporan unha maior tecno-
loxía”. Dentro da negativa situación actual do mercado, 
os empresarios apuntan algún dato positivo. Confían en 
que os contactos entre os concesionarios e os visitantes 
que se realizaron nos recentemente celebrados salóns de 
Vigo e Barcelona fructifiquen en operacións nos próxi-
mos meses.

vendas
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Coa chegada do bo tempo inícianse moitas actividades que estiveron invernadas. Unha 
delas é a motonáutica en todas as súas facetas. Aparecen os vellos e os novos “Capitán Pesca-
nova” que saben moito de comer peixe e, de cando en vez, marisco, e pensan que por iso xa 
son bos coñecedores do medio mariño. Aquí é onde se lles sobe toda a adrenalina e senten a 
chamada do mar. Soñan incluso con el. Vense nun barco cruzando a ría; algúns van máis aló e 
soñan con navegar por mares máis bravos.

A primeira pregunta para a que queren resposta é que título necesitan para levar unha 
lanchiña? Como se ao pronunciar lanchiña as responsabilidades e a capacitación fosen un 
pouco máis baixas ca as dun almirante da Mariña de guerra. Nalgún sitio, probablemente In-
ternet, ou algunha persoa diranlles que obteña o “Tituliño” (Certificado expedido pola Fede-
ración Galega de Motonáutica) é o carné, que poden obter con máis facilidade e que os fará 
aptos para patronear unha lanchiña. Un título que, ao igual ca o P.N.B ou o P.E.L., dan uns co-
ñecementos teóricos, pero nula ou insuficiente práctica.

O seguinte paso, unha vez obtido o título, é buscar unha lanchiña. Aquí temos varias po-
sibilidades, evidentemente dependendo do presuposto. Unha delas é a través do mercado 
de segunda man, outra mercando unha lancha e un motor novos, unha moto de auga (que 
“mola” mogollón) e outra comprar o pack completo de pneumática e propulsor. Esta última é 
unha oferta tentadora porque hai boas oportunidades con financiamentos asequibles.

Co título na man e a lanchiña, dámonos de conta de que necesitamos un carriño para 
transportar o noso “Titanic” en miniatura. Aquí é onde comeza a busca dun carro, sen esque-
cer que hai que poñer a correspondente bóla de remolque ao noso vehículo. Unha vez supe-
rado este trámite, está todo preparado para iniciar a singradura.

Por fin chegou o día do bautizo do mar. Buscamos unha rampla. Ollo! ten que estar libre, 
pois nesta Galicia nosa hai moita xente que cre que as ramplas de varada son para o seu uso 
particular. Con esta forma de pensar deixan barcos e aparellos por tempo indefinido. Unha 
vez atopada a rampla idónea, empezamos a ver a falta de formación e de experiencia. Si, si, 
amigo lector, pode colocarse calquera das fins de semana de bo tempo de espectador e verá 
cos seus propios ollos manobraren con dificultade e perigosamente os “Capitán Pescanova”. 
Falamos de manobras complexas co vehículo para achegar o carro á auga, como mergullan 
os carros por completo, incluído o soporte da placa de matrícula e os pilotos traseiros; tamén 
verán como algún vehículo esvara no verdello da rampla, como algún inocente colaborador 
leva unha cuada ao esvarar, e a partir de aquí bótelle imaxinación e pode suceder de todo, ás 
veces con lesións incluídas.

Unha vez a lanchiña ou a moto de auga no mar, empeza o intrépido patrón a navegar e 
aquí comeza levemente a darse conta, unha vez que saíu do abrigo do peirao, de que o mar, 
o vento, as mareas ou mesmo as correntes mariñas marcan as súas propias regras. Dáse de 
conta de que patronear un barco é moi distinto que conducir un automóbil. Este último, se 
se para, aparcámolo e chamamos ao servizo de asistencia; unha lancha non. Se estamos no 
medio dunha ría ou fóra dela e para, quedará ao pairo e estaremos a mercé do mar e doutras 
forzas da natureza. Verémonos nunha situación moi delicada e perigosa. Se temos coñece-
mentos, poderemos resolvela máis ou menos tranquilamente; se somos novatos e pouco 
precavidos, pasarémolo moi mal. Aí é cando moitos patróns ousados botan de menos unha 
radio, pois os teléfonos móbiles en moitos casos non teñen cobertura. Tamén levar o equipa-
mento de seguridade é imprescindible (salvavidas, espello de sinais) e non sempre está ac-
tualizado, como no caso das bengalas.

A falta de formación e experiencia volverá ás nosas costas co bo tempo. Basta dicir que a 
maior parte das incidencias da náutica de motor recreativa é por quedar a embarcación sen 
combustible. Podemos pasalo moi mal. Co mar non se xoga.

Motonáutica de lecer, falta de 
formación e de experiencia
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Os coches utilitarios xa 
contan cun novo protago-
nista, o novo Aveo de Che-
vrolet na versión sedán e 5 
portas encamiñado princi-
palmente á mocidade.

O Aveo caracterízase por 
ser deportivo, pola súa estru-
tura monocasco ríxida e po-
los aceiros empregados na 
súa construción, achegan-
do así unha meirande segu-
ridade aos pasaxeiros. A isto 
engádeselle a suspensión 
frontal McPherson, unha 
suspensión traseira con eixo 
semiríxido de torsión, o con-

trol electrónico de estabili-
dade (ESC), seis airbags, ABS 
de catro canles con asisten-
te de freada ou o control de 
cruceiro con función de limi-
tador de velocidade.

Os propulsores de gaso-
lina serán de catro cilindros 
con dobre árbore de levas e 
sincronización variable de 
válvulas, podéndose elixir 
entre: un 1.2 de 86 cv, un 
1.4 de 100 cv e un 1.6 de 
115 cv. A engadir -a partir 
deste outono- unha gama 
turbodiésel de 1.3 l de 75 
ou 95 cv.

Cómpre informar que 
o consumo de combusti-
ble en ciclo combinado é de 
5,1 l/100 km, para a versión 
de 86 cv do 1.2; de 6,6 l/100 
km para o 1.6; e o gasolina 
Ecotec de 1.2 emitirá 119 g 
de CO2 por quilómetro. O 
Aveo será o primeiro Che-
vrolet utilitario con transmi-
sión automática de 6 velo-
cidades, achegando un tren 
motriz máis curto, unha liña 
de capó rebaixada e un mei-
rande espazo interior. O Che-
vrolet Aveo chegará aos con-
cesionarios en xullo.

Ford Transit Trophy
Foi no madrileño circuíto 

do Jarama onde se disputa-
ron -o pasado mes maio- as 
dúas primeiras carreiras fóra 
de Portugal do Ford Tran-
sit Trophy. Arredor de 30.000 
persoas quixeron ver de preto 
a emocionante competición, 
que contou cun participante 
español en cadansúa proba.

A organización, compar-
tida entre Ford Lusitania e o 
promotor luso Q&F Lda., ce-
deu un modelo Transit ao 
representante español -o 
xornalista galego Kike Sal-
gueiro- que remataba nun 
6º posto. Na segunda proba 
o tamén xornalista español 
-Juan Collín- ficaba 8º.

O Ford Transit Trophy co-
mezaba o 2 de abril no cir-
cuíto de Estoril (Portugal) e 
continuaba o 21 de maio coa 
Subida á montaña de Falpe-
rra, pois unha particularida-
de deste trofeo é combinar 
6 carreiras en circuíto cunha 
proba internacional de mon-
taña.

Emporiso, hai que di-
cir que os Ford Transit 260S 
TDCi 2.2 de 185 cv alén dos 
elementos de seguridade e 
deportivos achegan unha 
morea de solucións técnicas 
de cara á competición: redu-
ción de peso, introdución de 
cristais de policarbonato nas 
portas, amortecedores máis 
duros, etc.

Por último, informar de 
que logo desta proba en 
Madrid, o Ford Transit Tro-
phy pasará ao circuíto portu-
gués de Boavista (o 2 e 3 de 
xullo) xunto ás mangas do 
WTCC, e os días 15 e 16 de 
outubro terá lugar en Jerez 
outra proba que tamén for-
mará parte deste Campiona-
to portugués de velocidade 
en circuíto, incluído dentro 
do Campionato de España 
de GT/Iber GT.

En abril deste ano co-
mezaba a producirse na 
factoría de Figueruelas a 
nova xeración do Opel Me-
riva. A día de hoxe xa son 
150.000 as unidades des-
te monovolume, un mode-
lo en cor Vermella Magma 
equipado cun motor 1.3 
CDTI ecoflex de 95 cv des-
tinado ao mercado italiano.

Cómpre dicir que Opel 
dota a esta gama dunha 
meirande flexibilidade gra-
zas ao sistema FlexDoor, me-
canismo de portas traseiras 
que abren no senso contra-
rio para facer máis doado o 

acceso ao vehículo. Amais 
disto, a firma xermana in-
troduce o Meriva FlexSpace, 
un concepto de asentos tra-
seiros mellorado e de sinxe-
lo manexo e amplía o volu-
me para levar obxectos co 
seu FlexRail, unha conso-
la central adaptable. Por se 
isto non abondase, o novo 
Meriva conta co FlexFix, un 
dispositivo na parte traseira 
(exclusivo de Opel) para le-
var dúas bicicletas.

O Opel Meriva ten tres 
niveis de equipamento, 
con propulsores que van 
desde os 75 ata os 140 cv.

aveo, o utilitario de chevrolet
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opel Meriva, o éxito medra ❱❱ mazda motor anunciou que deixará 
de fabricar en EEUU o Mazda6, o único 
modelo que manufactura neste país, 
e que trasladará de novo a súa produ-
ción á cidade de Hofu (Xapón) para lo-
grar maior eficiencia.

❱❱ a planta de Volkswagen en Xangai 
superou o limiar de produción dos 
500.000 vehículos Skoda fabrica-
dos. Dende mediados de 2007, a 
fábrica produciu varios modelos do 
fabricante checo para un mercado 
en constante crecemento.

❱❱ audi anunciou o prezo básico do Q5 
Hybrid quattro, fixado en 57.400 euros. 
Este modelo está propulsado por un 
motor de gasolina 2.0 TFSI de 211 cv e 
un motor eléctrico de 54 cv, unha com-
binación que proporciona unha poten-
cia de sistema de 245 cabalos.

❱❱ a industria automobilística alemá 
esixiu ao Goberno prezos da elec-
tricidade pagables tras o adianto 
do apagamento nuclear en Alema-
ña ao ano 2022. Un exemplo son as 
fibras de carbono para automóbiles 
que xa non se producen en Alema-
ña, senón en EEUU, onde os custos 
de enerxía só representan o 40 %.

BreVeS
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O EuroNCAP, ou Programa 
Europeo de Automóbiles No-
vos, vén de outorgarlle 5 es-
trelas e o premio EuroNCAP 
Advanced ao Citroën DS4. O 
resultado desta proba de se-
guridade para automóbiles 
(apoiada por gobernos eu-
ropeos, fabricantes e orga-
nizacións vinculadas co eido 
do motor mundial) deulle 

ao DS4 as 5 estrelas nos test 
de choque EuroNCAP, cun-
ha puntuación do 97% aca-
dando -xunto aos Citroën C5, 
o novo C4 e o DS3- o trofeo 
EuroNCAP Advanced grazas 
aos seus sistemas de asisten-
cia e ao compromiso da mar-
ca co desenvolvemento de 
tecnoloxías creativas e prácti-
cas de cara a vida cotiá.

Así, o DS4 foi premiado na 
EuroNCAP grazas ao amplo 
do seu equipamento de se-
rie, que conta con: repartidor 
electrónico de freada, axuda á 
freada de urxencia, control de 
tracción intelixente (axustado 
ao ESP), 6 airbags, dispositivo 
de vixilancia do ángulo mor-
to, limitador e regulador de 
velocidade programable. Ase-

made, o DS4 triunfou en boa 
medida axudado polo seu Ci-
troën eTouch, unha gama de 
servizos entre os que subli-
ñamos: chamadas de urxen-
cia e asistencia localizadas, 
dous servizos gratuítos e dis-
poñibles 24h/24, 7d/7 cunha 
tarxeta SIM integrada para a 
localización no caso de acci-
dente.

Alén disto, o Citroën 
eTouch achega dous servi-
zos na Internet, dentro do 
espazo persoal MyCitroën 
do cliente, trátase do Citroën 
Libro de Mantemento Virtual 
e o EcoDriving, cos que se 
poderán recibir alertas (ava-
rías, seguridade, mantemen-
to, consumo de carburante, 
emisións de CO2).

7Novas << Sprint Motor

A marca de Cusago, 
CR&S, ideada por Rober-
to Crepaldi coa intención 
de fabricar motos a medi-
da, púxose mans á obra hai 
uns meses co propósito de 
darlle unha viraxe á DUU, 
unha artesanal Café Ra-
cer personalizada. Logo de 
meses de traballo o resul-
tado chega con feitura de 
tres motocicletas DUU que 
xa están na liña de mon-
taxe e que  superaron as 
probas da homologación 
EURO 3 que permite a ma-
triculación deste modelo 
en Europa.

DUU -que significa 
“dous” no dialecto mila-
nés- combina a filosofía da 
moto europea coa ameri-
cana e vén asociada a un 
motor made in S&S de 95 
cv, conta cun peso de 245 
kg e un depósito de com-
bustible de 15 litros. Enga-
dir que esta naked é quen 

de acadar máis de 200 
km/h e dá acubillo a dous 
pasaxeiros.

A suspensión diantei-
ra da DUU leva unha hor-
quilla telescópica inverti-
da con barras de 48 mm e 
un percorrido de 120 mm, 
a traseira posúe un amor-
tecedor hidráulico de pro-
gresividade variable. Entre 
outros elementos a salien-
tar, citamos o dobre freo 
dianteiro de disco lobula-
do flotante de 320 mm con 
pinzas radiais de 4 pistóns 
(Brembo), o traseiro é un 
disco sinxelo de 260 mm 
con pinza flotante de 2 pis-
tóns.

Ao igual que o resto 
das motos de CR&S, a DUU 
pódese axustar ao gusto 
do cliente, tamén no que 
atinxe ao seu aspecto (con-
figuración, cor, acabado do 
bastidor, lamias, placa de 
prata gravada, etc).

O novo Lexus CT 200h 
vén de ser obxecto dun im-
portante recoñecemento. 
Trátase da máxima cuali-
ficación, cinco estrelas, da 
EuroNCAP no apartado de 
protección a adultos. Máis 
en detalle, a puntuación ob-
tida foi do 94%, cousa á que 
contribuíu, entre outros ele-
mentos postos en xogo, o 
amplo equipamento que 
desprega o modelo en ma-
teria de seguridade. De feito, 
é o único vehículo premium 
compacto que ofrece de se-
rie airbags de xeonllo nas 
prazas dianteiras.

Segundo apunta a casa 
Lexus, o logro obtido polo 
CT 200h é aínda máis sig-
nificativo do que seme-
lla a primeira vista, posto 
que os esquemas de pun-

tuación da EuroNCAP re-
visáronse ao cen por cen 
hai dous anos seguindo 
uns parámetros moito máis 
esixentes cós previos. Este 
novo esquema componse 
de catro áreas: pasaxeiros 
adultos, nenos, protección 
a peóns e unha nova mo-
dalidade que atende aos 
sistemas de asistencias de 
seguridade que achega o 
vehículo, por exemplo aler-
tas de cinto de seguridade 
ou limitadores de velocida-
de. O feito de que o Lexus 
CT 200h sexa especialmen-
te completo na incorpo-
ración destes equipamen-
tos contribuíu, en moito, 
á obtención do dito reco-
ñecemento, “unha meta ao 
alcance só dos mellores ve-
hículos”, sinálase. 

Nova DUU,  
a moto ao  
gusto  
do  
cliente

Lexus cT 200h: máxima 
nota en seguridade

o Ds4 obtén 5 estrelas

BreVeS
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O GTI Wörthersee vén de 
reunir no seu 30º Encontro 
GTI a todos os apaixonados 

do tunning en Reifnitz (Aus-
tria). E Skoda non quixo fal-
tar á cita, para iso levou até 

alí ao seu Fabia RS 2000 (es-
pecialmente deseñado para 
o certame), ao vehículo de 

ralis Fabia Super 2000, ao 
deportivo Fabia RS e ao Fa-
bia Monte Carlo. 

Cómpre dicir que o Fa-
bia RS 2000 foi creado a par-
tir do modelo de ralis Fabia 
Super 2000 -invencible no 
Campionato do Mundo IRC- 
é descapotable e dá acubi-
llo até a catro pasaxeiros. 
En Wörthersee Skoda pre-
sentou ao agardado Fabia 
RS 2000 baixo o mando do 
piloto austríaco Raimund 
Baumschlager, gañador do 
seu vixésimo Campionato de 
Austria de Rali.

Alén de coches, o stand 
de 600 m2 de Skoda ache-
gou diversas actividades 
para os visitantes: simulador 
de rali, caída libre, vehículos 
teledirixidos, etc.

8 Sprint Motor >> Novas

Volkswagen na súa ver-
tente comercial (Volkswa-
gen Vehículos Comerciais) 
aposta por darlle unha vol-
ta ao Crafter, un modelo que 
se define pola súa robustez, 
capacidade de carga e re-
dución, tanto de consumo 
coma de emisións. Estamos 
perante un Crafter cambia-
do, cunha liña horizontal na 
parte frontal e un interior 
mellorado grazas á ilumina-
ción e ás novas tapizarías, 
entre outras cousas. A marca 
xermana pon a man no lume 
por este vehículo e achega 
unha garantía contractual 
estendida a un terceiro ano 
ou 250.000 quilómetros de 
xeito gratuíto. A isto engá-
denselle tres anos de man-
temento (de balde) sempre 
que o financiamento corra 
a cargo de Volkswagen Fi-
nance. 

Os motores do Crafter 
serán TDI de última xeración 

pensados para un aforro de 
combustible e unha impor-
tante redución de emisións 
de CO2. Máis polo miúdo, fa-
lamos dun propulsor TDI de 
2.0 litros con inxección di-
recta common-rail e cunhas 
potencias de 109, 136 e 163 
cv. Os consumos deste mo-
delo sitúanse nos 7 litros e as 
súas emisións fican por de-
baixo dos 190 g/km de CO2.

Temos que mencio-
nar o equipamento co que 
contará este novo Crafter, 
así disporá de: ESP adap-
tativo, ABS, EDS, airbag de 
condutor, climatic, etc.

A gama do Crafter diví-
dese en catro categorías se-
gundo o seu peso (3,0; 3,5; 
4,6 e 5 toneladas), os tres ti-
pos de batalla (curta, media 
e longa) ou os cinco tipos 
de carrozaría (Furgón, Mixto, 
Kombi, Plataforma e Chasis). 
O Crafter chegará aos con-
cesionarios a finais de xuño.

Un estudo publicado re-
centemente pola revista in-
glesa What car? sitúa na pri-
meira posición á marca de 
luxo Lexus no que atinxe á 
satisfacción do cliente.

O ensaio, elaborado por 
J.D. Power e Asociados, dá-
lle un sobresaínte á firma 
de vehículos pertencente 
a Toyota e esta non é a pri-
meira vez... pois Lexus leva 
11 anos consecutivos aca-

dando este recoñecemen-
to. Cómpre informar que a 
protagonista indiscutible 
deste premio foi a gama IS 
de Lexus (o sedán premium 
fíxose coa puntuación máis 
alta), seguida do crossover 
premium RX (que acadaba 
unha terceira posición xe-
ral) ámbolos dous mode-
los foron elixidos grazas á 
“ledicia”  sentida polos seus 
propietarios.

❱❱ rieju empezará a producir en xullo o seu 
primeiro modelo de motocicleta 
eléctrica, a Mius, a primeira moto 
eléctrica urbana deseñada e fabri-
cada integramente en Cataluña. 
Rieju calcula pechar este ano cun-
ha produción total de todos os seus 
modelos de 12.000 unidades.

❱❱ Fiat puxo á venda o seu novo modelo 
Freemont, que representa o primeiro 
vehículo lanzado froito da asociación 
con Chrysler. Este modelo dispón de 
sete prazas interiores, cunha terceira 
fila de asentos e un sistema de aper-
tura de 90 graos das portas.

❱❱ mini está a ultimar os detalles finais 
para o lanzamento do novo Mini 
Coupé, que se converterá no pri-
meiro modelo bipraza da marca e 
tamén no pioneiro en estrear unha 
silueta de tres corpos. A gama de 
motorizacións está formada por 
tres propulsores de gasolina que 
desenvolven 122 e 184 cv.

❱❱ Volvo iniciou a produción da versión 
eléctrica do seu modelo C30 na facto-
ría que posúe en Gante (Bélxica), na 
que se fabricarán 250 unidades ata fi-
nais de 2012. Estas primeiras unida-
des ofertaranse a clientes de leasing.

BreVeS

crafter, traballando 
a prol do aforro

a “ledicia” de ter un Lexus

skoda no Encontro GTi de austria
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Volkswagen anuncia que 
o novo Tiguan chegará aos 
concesionarios cara a me-
tade do mes de xullo. Dise 
que este SUV (Vehículo De-
portivo Utilitario) lembra en 
boa medida ao seu irmán o 
Touareg e conta cun amplo 
volume de maleteiro (1.510 
litros) ou a posibilidade de 
remolcar até 2.500 kg na súa 
versión 4Motion. 

Emporiso, non todo é 
forza, no Tiguan tamén hai 
lugar para a máis alta tec-
noloxía como demostra o 
seu equipamento: detector 
de esgotamento, asistentes 
de luz Light Assist (faros H7), 
Dynamic Light Assist (faros 
Bi-xenón), o asistente Lane 
Assist ou o diferencial elec-
trónico de esvaramento limi-
tado XDS.

Outro punto a favor des-
te Volkswagen é a redución 
nas súas cifras: ben de com-
bustible, ben de emisións 
de CO2 grazas ás BlueMo-
tion Technologies, presen-
tes neste Tiguan con trac-
ción ás catro rodas de 140 
cv de potencia.

É case unha obriga falar-
mos do motor da máquina, 
pois terá nada máis e nada 

menos que sete opcións a 
elixir: catro TSI de gasoli-
na que irán desde o 1.4 até 
o 2.0 con potencias des-
de 122 até 210 cv. No eido 
diésel, haberá tres motori-
zacións TDI que irán desde 
os 110 até os 170 cv. Enga-
dir que todos os motores 
se poden combinar cunha 
caixa de cambios DSG de 7 
marchas.

Un Tiguan  
para o verán
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o Renault 4 celebra o seu cincuenta aniversario
Popularmente era coñecido como “Catro Latas”

o renault 4 é unha icona, comer-
cializado en máis de cen países, é 
o terceiro modelo máis vendido da 
historia do automóbil -por detrás do 
escaravello de Volkswagen e do Ford 
t- e o primeiro coche francés máis 
vendido no mundo, con máis de oito 
millóns de unidades.

■ REDACCIón | TexTo 

En 2011, a marca francesa celebra o 
cincuenta aniversario do R4 e, aprovei-
tando esta ocasión, o departamento 
de Renault “Histoire & Collection” par-
ticipará en varios eventos importan-
tes. O R4 inscribirase no rali de Mon-
tecarlo histórico e estará presente no 
salón Rétromobile do próximo mes 
de febreiro. Tamén será homenaxeado 
na terceira edición do 4L International 
que terá lugar o próximo mes de xullo 
na rexión dos Castelos do Loira.

En 1956, Pierre Dreyfus, naquel 
momento Presidente da Régie Na-
tionale deas Usines Renault, lanza un 
proxecto: “o coche vaqueiro”. A imaxe 
desta peza universal, quixo que o co-
che fose polivalente, económico, mun-
dial e que se adaptase á evolución da 
sociedade que se ía albiscando nos al-
bores dos anos 60.

Seduciu de inmediato polo seu ha-
bitáculo sen igual, o seu baixo custo 
de utilización e a súa capacidade para 
adaptarse a todas as necesidades do 
usuario. Tan só seis anos despois do 
seu lanzamento, o Renault 4 excede-
ría o millón de exemplares producidos.

O éxito do R4 foi internacional. Pro-
duciuse ou se ensamblou en 27 paí-
ses (ademais de Francia) tan afastados 
como Australia, Sudáfrica, Chile ou Fi-
lipinas. Seis de cada dez coches vendi-
dos fórono fóra de Francia.

Ao longo da súa comercialización, 
este modelo derivouse en furgone-
ta, en versión catro rodas motrices, e 

en cabrio. Tamén se ofreceron varian-
tes (Rodeo) e numerosas series espe-
ciais, sendo a Parisienne (1963), a Safa-
ri (1975), a Jogging (1981) e a Sixties 
(1985) as máis famosas en Francia.

Así mesmo, contou cun campiona-
to que levaba o seu nome, os mozos 
utilizárono para percorrer o mundo 
e participou en probas míticas como 
o rali de Montecarlo ou o rali raid Pa-
rís-Dakar no que logrou a terceira po-
sición. En 1992, unha serie especial 
numerada Bye-Bye clausurou este in-
crible éxito. Aínda ata 1994 produ-
círonse algúns Renault 4 en Eslovenia 
e en Marrocos.

Foi unha boa ferramenta para os mozos aventureiros tamén tivo o seu propio campionato o popular “catro latas” tiña o cambio  
de marchas ao carón do volante

BreVeS

10 Sprint Motor >> Catro latas
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Fiat dá a saída á nova 
gama 500/500C Twin Air, 
desde este intre a denomi-
nación “Twin Air” abrangue-
rá -amais do motor de dous 
cilindros- á toda a familia 
formada por este novo mo-
delo baixo o concepto “fun 
to drive”. Acadando unha 
velocidade máxima de 173 
km/h, o Fiat 500 Twin Air é 
quen de pasar de 0 a 100 
km/h  en tan só 11 segun-
dos e contará cun motor 
Twin Air Turbo de 85 cv , 
que contribuirá a unha 
redución no seu consu-
mo (4 litros/100 km 
co cambio robotiza-
do Dualogic e  4,1 
litros/100 km co  
manual). En can-
to ao nivel de emi-
sións, este Fiat 
posúe o menor ín-
dice de emisións 

de CO2 do mundo (de mo-
tores gasolina): 92 g/Km co 
cambio Dualogic e 95 g/km 
co manual.

Engadir que o propul-
sor -desenvolvido por Fiat 
Powertrain- fíxose co pre-
mio “Engine of The Year 
2011”. O 500 Twin Air salien-
ta polo seu deseño depor-
tivo: lamias de aliaxe total 

black, kit deportivo (spoiler 
e escape cromado), teito 
en cor pianoblack, asentos 
deportivos en coiro perfo-
rado, etc. Cómpre informar 
que a nova gama conta con 
dous acabados: o Twin Air e 
o Twin Air +, sumando máis 
elementos ao equipamento 
de serie.

O Fiat 500 Twin Air terá 
un prezo de 12.590 

euros.

11Novas << Sprint Motor

Os coches deportivos te-
ñen xa un novo competidor, 
o Opel Astra GTC. Inspirado 
no Concepto Opel GTC, este 
Astra é un compacto depor-
tivo de 5 portas cun dese-
ño afiado e feitura esculpida 
que subliña a súa liña cupé.  
O seu chasis electromecáni-
co equipa unha suspensión 
dianteira de alta tecnoloxía 
con Torretas de Altas Presta-
cións (HiperStruts), reducin-
do o ángulo de inclinación 
do pivote da dirección, xeo-
metría e lonxitude dos eixos 
que, xunto ao FlexRide me-
llorarán a estabilidade en 
boa medida.

Os motores cos que con-
tará este Astra son un turbo-
diésel common-rail 2.0 CDTI 
de 165 cv con filtro de partí-
culas, caixa de cambios ma-
nual de 6 velocidades e tec-
noloxía Start/Stop. 

As versións gasolina es-
tarán compostas por un 

1.4 Turbo de 140 cv cun-
ha caixa de cambios ma-
nual de 6 velocidades e por 
un 1.6 Turbo de 180 cv con 
caixa de cambios manual 
de 6 velocidades. A marca 
anuncia que en 2012 ache-
gará máis motorizacións 
para este modelo (unha 
OPC, unha 1.4 Turbo gaso-
lina de 120 cv e outras).

Citamos algún dos ele-
mentos que salientan en 
canto á tecnoloxía des-
te Astra GTC: cámara fron-
tal Open Eye, sistema de 
Recoñecemento de Sinais 
de Tráfico (TSR), Aviso de 
Abandono Involuntario de 
Carril (LDW), Instalación da 
Distancia de Seguimento 
(FDI), Sistema de Ilumina-
ción Adaptativa (AFL+), Re-
gulación Intelixente da Ilu-
minación (ILR), etc.

O prezo do Opel Astra 
GTC é de 22.370 euros (GTC 
Enjoy Turbo 140 cv).

500 Twin air, o mellor motor de Fiat

Volkswagen quixo estar 
presente no meirande en-
contro GTI do mundo que 
tivo lugar en Wörthersee 
(Austria), ata alí levou varios 
dos seus modelos entre os 
que salientou o Golf R Cabrio 
de 270 cv e 250 km/h de ve-
locidade máxima. Este con-
vertible é quen de acelerar 
de 0 a 100 km/h en menos 
de 6 segundos, consolidán-
dose como o cabrio máis rá-
pido da historia.

O Golf R Cabrio Concept 
foi rebaixado en 25 mm 

grazas ao seu chasis depor-
tivo e conta con numerosos 
elementos no seu equipo, 
salientamos: os sistemas de 
freos de 17 polgadas con 
discos ventilados en todas 
as rodas, as pinzas de alto 
rendemento pintadas en 
azul (co logo R incluído), as 
lamias de aliaxe Talladega 
de 19 polgadas, os pneu-
máticos 235, os asentos de-
portivos en coiro sintético 
azul escuro, as costuras de-
portivas, as insercións en 
carbono, etc.

o cabrio máis rápido 
da historia

astra GTc, o deportivo de opel

BreVeS
❱❱ renault lanza o proxecto fotovoltaico 

máis grande do mundo, dentro do 
sector do automóbil, equipando as 
súas 6 plantas francesas con paneis 
solares. Cando estea concluído con-
tará cunha superficie de 450.000 
m2 (máis de 60 campos de fútbol) 
para producir unha potencia de 
60 Megawatts, é dicir, o consumo 
anual de electricidade dunha cida-
de de 15.000 habitantes.

❱❱ a asociación mutua moteira (amm) 
logrou, mediante un acordo coa Direc-
ción Xeral de Estradas da Comunidade 
de Madrid, que nas estradas da comuni-
dade sexan instalados Sistemas de Pro-
tección para Motoristas (SPM) de máxi-
ma seguridade. Isto converte a Madrid 
na primeira rexión europea en instalar 
os sistemas de protección máis avanza-
dos neste momento.

❱❱ Volkswagen puxo en marcha a finais 
do mes de abril, da man da empresa es-
pecializada en neuromarketing GFK, un 
experimento para identificar e descubrir 
as emocións que un modelo como o Golf 
e unhas siglas como GTI poden chegar a 
espertar entre unha ampla e variada 
mostra de persoas.
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12 Sprint Motor >> Seguridade infantil

Coas siglas SRI, re-
ferímonos ao grupo de 
Sistemas de Retención 
Infantil, isto é, ao equi-
pamento que o coche 
posúe para levar de xei-
to seguro aos cativos, 
en concreto as cadei-
ras infantís. A importan-
cia deste SRI radica en 
que, segundo a calida-
de deste soporte, póde-
se reducir até nun 75% 
as lesións no caso de 
accidente ou impacto. É 
por iso que as cadeiras 
dos nenos deben ser de 
calidade, achegando a 
máxima garantía de se-
guridade á hora de pre-
sentarse un sinistro. 

Deste xeito, a análi-
se sobre a seguridade 
dos Sistemas de Reten-
ción Infantil que cada 

ano publican os auto-
móbiles club serven de 
guía para examinar os 
elementos de valora-
ción de cara ao usua-
rio, sendo máis doado 
acertar á hora de mer-
carmos unha boa cadei-
ra para os nosos peque-
nos. Nesta edición 2011 
avaliáronse 30 mode-
los diferentes de SRI en 
todas as categorías de 
peso e dispositivos de 
ancoraxe, abranguendo 
catro eidos: seguridade, 
manexo e ergonomía, 
substancias perigosas, 
limpeza e confección. 
Engadir que os dous 
primeiros grupos -segu-
ridade, manexo e ergo-
nomía- son os de mei-
rande relevancia neste 
exame. 

No apartado de seguri-
dade, subliñar que sete das 
cadeiras infantís con maior 
puntuación foron instala-
das en senso contrario á 
marcha. Durante un im-
pacto, estes SRI evitarían 
calquera movemento rela-
tivo entre a cabeza e o tor-
so, xa que terman do corpo 
completo do neno. O mo-
delo Kiddy Energy Pro 2 é 
a primeira cadeira infantil 

que olla cara adiante e con-
segue unha nota “Moi sa-
tisfactoria” no caso de cho-
que frontal. Pola contra, a 
Casualplay Fix QR fracasa 
no ensaio de impacto fron-
tal, superando os requisitos 
legais relativos á gravidade 
do choque (unha das cos-
turas de soldadura no an-
coraxe do Isofix rachou e o 
SRI liberouse do asento do 
coche).

Dicir que a maior parte 
das cadeiras infantís que pa-
saron este exame non amo-
saron deficiencias graves 
en canto ao seu manexo, fa-
céndose cunha cualificación 
“Satisfactoria” todas elas. Só 
a Chicco Eletta (“Aceptable”) 
e a Akta Graco Belogic (“In-

satisfactoria”) salientaron de 
xeito negativo.

No capítulo de ergo-
nomía, ningún dos produ-
tos examinados conseguiu 
unha nota de “Moi satisfac-
torio”, 16 deles acadaron un 
“Satisfactorio” e 3 foron “In-
satisfactorios”.

Un estudo europeo repara nestes sistemas de retención infantil e desvela os datos dos 
implicados en accidentes

A RACE (Real Automóbil Club de España) e os demais clubs automobilísticos 
europeos reuníronse para levar a cabo un informe sobre a seguridade nos 

Sistemas de Retención Infantil (SRI). No devandito ensaio SRI 2011, ava-
liáronse 30 modelos e mecanismos de SRI dentro dos apartados de peso e 

soportes diferentes, centrándose en elementos clave como: a seguridade, o 
manexo, a ergonomía, a detección de substancias perigosas, a limpeza ou a 
confección. Os resultados obtidos foron un “Moi satisfactorio” para a cadeira 

infantil Romer Baby Safe Plus II SHR con base Isofix, sendo esta a mellor cuali-
ficación dentro do test. Outras 16 cadeiras levaron o resultado de “Satisfacto-

rias”, 6 máis “Aceptables”, 2 foron “Insatisfactorias” e 5 “Moi insatisfactorias”.  
De seguida, daremos conta polo miúdo das consecuencias desta análise.

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

a seguridade dos nenos a bordo do coche 

■ FERnAnDO CUADRADO | TexTo   ■ SPRInT MOTOR | FoTos

Que é un sRi? seguridade

Manexo e ergonomía
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Novidades no informe do Sri 2011

Nesta edición houbo lugar para a introdución de novos 
camiños a investigar, é o caso das xa citada detección de 
substancias perigosas (nas que se estudaron todos os com-
poñentes en contacto directo co cativo), a ergonomía (que 
se viu ampliada cos criterios de Espazo e Posición), amais de 
cambiar no aspecto de que todos os vehículos empregados 
nas probas de instalación e impacto foron substituídos por 
modelos actuais. 

Novidades no informe do Sri 2011
Nesta edición houbo lugar para a introdución de novos 

camiños a investigar, é o caso das xa citada detección de 
substancias perigosas (nas que se estudaron todos os com-
poñentes en contacto directo co cativo), a ergonomía (que 
se viu ampliada cos criterios de Espazo e Posición), amais de 
cambiar no aspecto de que todos os vehículos empregados 
nas probas de instalación e impacto foron substituídos por 
modelos actuais. 

HIJOS DE CV. OTERO, S.A.

a seguridade dos nenos a bordo do coche 

a importancia das cadeiras infantís 
tradúcese nunha cifra: o 37% dos nenos 
mortos na estrada o pasado ano non 

levaban cadeira de seguridade

Sete das cadeiras infantís con maior 
puntuación foron instaladas en senso 
contrario á marcha

entre os accesorios para automóbil hai unha 
gran variedade de cadeiras infantis para 
transportar aos cativos

modelo / categoría(s) de peso

Se
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Ata 13 quilogramos (0+), ata 1 ½ anos, aproximadamente

RÖMER Baby-Safe Plus II SHR base ISOFIX ++ ++ ++ ++ ++

RÖMER Baby-Safe Plus II SHR ++ + ++ ++ +

CYBEX Aton con base + + ++ ++ +

CYBEX Aton + + ++ ++ +

CHICCO Keyfit + + Θ + O

Ata 18 quilogramos (0/I), ata 4 anos, aproximadamente

HTS Besafe iZi Kid X3 Isofix + + O + +

HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix + O ++ + O

Bébé Confort Opal O + Θ + O

CHICCO Eletta Θ O ++ + Θ

De 9 a 18 quilogramos (I), de 1 a 4 anos, aproximadamente

HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix + + ++ + +

KIDDY Energy Pro 2 + + Θ + O

CASUALPLAY Fix QR con repousapés – + O O –

CASUALPLAY Fix QR – + O O –

De 9 a 25 quilogramos (I/II), de 1 a 7 anos, aproximadamente

AKTA GRACO Belogic + Θ Θ ++ Θ

De 9 a 36 quilogramos (I/II/III), de 1 a 12 anos, aproximadamente 

KIDDY Guardian Pro 2 + + O + +

CYBEX Pallas 2-fix + + ++ ++ +

NANIA I-MAX SP O O O + O

PHIL & TEDS Tott-XT – + – O –

De 15 a 36 quilogramos (II/III), de 4 a 12 anos, aproximadamente

RÖMER Kidfix SICT + + ++ ++ +

CYBEX Solution X2-fix + + ++ ++ +

KIDDY Cruiserfix Pro + + O + +

RÖMER Kid Plus SICT + + ++ ++ +

CONCORD Transformer Click + ++ ++ + +

MAXI COSI Rodi XP 2 + + ++ + +

RECARO Milano + + O ++ +

SUNSHINE KIDS Vega + + O O +

NANIA R-WAY SP O + O + O

BREVI OKI b.fix – + – + –

GRACO Junior Maxi – + Θ ++ –

++
moi satisfactorio

+
satisfactorio

O
aceptable

Θ
insatisfactorio

–
moi insatisfactorio

Substancias perigosas
En canto á detección 

de substancias perigosas, 
13 dos produtos foron “Moi 
satisfactorios” (non se ato-
paron substancias prexu-
diciais) e 7 foron “Insatisfac-
torios” (entre eles: a Brevi 
Oki b.fix e a Phil & Teds Tott-
XT ).
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Novo Lancia Ypsilon
Un “pequeno” luxoNado en 1985, 

o Y10 era 
o primeiro 

chanzo de Lancia 
cara a creación dun 
modelo senlleiro en 
“miniatura” carac-
terizado pola súa 
elegancia made in 
Italy e o práctico de 
seu. En 1996 era a 
quenda do Lancia 
Y, outro punto de 
vista do fasto co-
medido e da distin-
ción. No ano 2003 
aparecía a terceira 
xeración desta idea, 
o Ypsilon a secas, 
unha apertura cara 
os denominados 
city-cars, coches 
feitos para o deco-
rrer urbano sen es-
quecer o toque de 
clase pertencente 
a segmentos supe-
riores. E chegamos 
ao presente, esta-
mos fronte á cuarta 
serie do Ypsilon, 
un premium que 
segue a ser sinóni-
mo de ostentación 
a pequena escala.

■ XABIER VILARIÑO | TexTo

■ SPRInT MOTOR | FoTos

É a hora de contarmos todo o habido e por haber deste Ypsilon, un coche que é o que non é: definido 
como un compacto de 5 portas, ten aspecto de 3, dise pertencente ao segmento B mais ten capacidade 
para cinco pasaxeiros... espertando a curiosidade arredor do Ypsilon, respondemos ao desexo de saber 

máis nesta reportaxe. Para facerse cun haberá que agardar ata xullo.
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O novo Ypsilon, a cuarta 
serie, foi presentado como 
primicia no recente Salón 
de Xenebra (do 3 ao 13 de 
marzo) como o pequeno 
buque insignia dun entre-
cruzamento entre pasado e 
presente: a longa e comple-
ta experiencia da casa italia-
na e o seu serio compromi-
so coa innovación de hoxe 
e mañá. Por dicilo dalgunha 
maneira, o novo automóbil 
resume nos seus 3,84 me-
tros o máis salientábel do es-
tilo italiano, a modernidade 

e o respecto 

polo medio ambiente. Hai 
novidades claras con respec-
to aos seus predecesores, 
para comezar o feito de que 
se presente por vez primeira 
en cinco portas.

Este modelo, que como 
dixemos chegará a partir de 
xullo aos mercados euro-
peos (en setembro coa mar-
ca Chrysler en Gran Bretaña 
e Irlanda), é a cuarta serie 
dun modelo que xa conta 
con máis de 1 millón e me-
dio de vehículos en circu-
lación e que naceu en 1985 
cando no Salón de Xenebra 
debutaba o Y10, unha de-

mostración clara de que 
se podía ser peque-

no e elegante a 
un tempo, 

cousa que confirmou en 
1996 o Lancia Y e que en 
2003 adquire un novo pulo 
coa terceira xeración do mo-
delo, o Lancia Ypsilon, que 
introduce definitivamente 
o luxo e máis a clase, pro-
pios de segmentos supe-
riores, no concepto de ve-
hículo urbano. A testemuña 
recóllea agora o novo Yp-
silon, presentado por Lan-
cia como o Fashion City-Car 
por excelencia e como a 
carta de madurez dun mo-
delo que segue sen renun-
ciar ao seu incorformismo 
orixinal. A isto hai que en-
gadir un maior compromiso 
por optimizar as motoriza-
cións, a comodidade, o res-
pecto polo medio (grazas 

a unha serie de tecnoloxías 
como TwinAir, Multijet II e 
Star&Stop) e a versatilidade, 
cousa que vén dada en boa 
medida polo feito de incluír 
cinco portas sen renunciar á 
clásica feitura italiana de co-
che de tres portas. Trátase 
dun automóbil que salienta 
polo seu aspecto compacto 
(insírese no segmento B). A 
súa lonxitude é de 384 centí-
metros, presentando 167 de 
ancho e 152 de alto, cunha 
distancia entre eixos de 239 
cm, podendo dar acubillo a 
cinco persoas e presentando 
un maleteiro especialmen-
te amplo dentro do seu seg-
mento, ao igual que o propio 
habitáculo en relación ao ta-
maño do vehículo.

aproximándonos á modernidade
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O Lancia Ypsilon che-
gará ao mercado cunha 
gama de motores com-
posta polos gasolina 1.2 
Fire EVO II de 69 cv e un 
0.9 TwinAir de 85 cabalos 
(este último tamén con 
cambio semiautomático 
DFN), no eido dos diésel 
haberá un turbodiésel 1.3 
Multijet II de 95 cv e, nun 
futuro, un bi-fuel 1.2 Fire 
EVO II (gasolina e GPL).

Monitorizacións

O Ypsilon ten a op-
ción de se personalizar 
ao gusto do cliente, con 
máis de 600 posibilidades 
que xorden da combina-
ción dos 3 niveis de equi-
pamento (Silver, Gold e 
Platinum), o resultado é a 
escolla entre: 16 cores, 6 
revestimentos interiores 
a elixir, 3 tipos de lamias 
de aliaxe, etc.

personalización

En canto á protección 
dos seus ocupantes, este 
Lancia achega ata 6 air-
bags (frontais, de cortina 
e laterais), cintos de se-
guridade, asentos con sis-
tema anti-submarining e 
anti-whiplash, ancoraxes 
Isofix, ABS + EBD, ESP con 
ASR e Hill Holder, entre 
outros elementos.

seguridade

Malia que dicilo sexa un 
tópico, neste caso concreto 
cúmprese: o pasado e o fu-
turo dánse a man co novo 
Ypsilon, materializándose 
pola vía do que poderia-
mos chamar un inconfor-
mismo elegante adobiado 
cos inevitables recursos es-
tilísticos italianos marca da 
casa. Compacto e aerodi-
námico, recolle a testemu-
ña do anterior Ypsilon para 
transformala dende a base. 
Isto percíbese nos volumes 
máis que nas dimensións 
propiamente ditas, que 
son moi semellantes. A di-
ferenza está pois en deta-
lles como o parabrisas, moi 
avanzado, na prolongación 
do voladizo posterior (incre-

mentándose o maleteiro) e 
na redución do anterior ou 
na incorporación das cinco 
portas. En termos de tama-
ño, engádense seis centí-
metros máis de lonxitude e 
dous centímetros menos de 
altura, o que garante o efec-
to aerodinámico. Pero hai 
máis: os faros despregados 
horizontalmente que na 
versión Bi-Xenón obteñen 
módulos elípticos circula-
res, uns laterais con feitura 
de coche urbano compac-
to de tres portas pero coa 
vantaxe de ter cinco, unha 
parte traseira con liñas máis 
estreitas que engaden aero-
dinamismo. 

Todo este deseño 
conxunto do novo Ypsilon 

-segundo indica Lancia- foi 
concibido dende o primei-
ro intre para descompoñer 
as súas partes salientando 
deste xeito e o máximo po-
sible a versión bi-cor. De fei-
to, cómpre lembrar que a 
tonalidade nunca foi para o 
modelo Ypsilon unha cues-
tión simplemente estética, 
senón que era un dos piares 
fundamentais da súa apos-
ta pola elegancia e a per-
sonalización. Neste senso, 
o novo modelo non é unha 
excepción, e a proba está 
na gama de cores exterio-
res que ofrece, a máis ampla 
do segmento: dúas pastel, 
dúas tri-capa, catro meta-
lizados, catro micados con 
efecto irisado e catro bi-cor.

Deseño

No novo Ypsilon atopámonos cun modelo que segue sen renunciar ao seu incorformismo orixinal
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o Ypsilon ten a opción de se personalizar ao 
gusto do cliente, con máis de 600 posibilidades

• SPRINT 172.indd   17 15/06/11   14:24



18 Sprint Motor >> 

Con dúas faces diferentes -a Sport 
e a Limited- o aspecto exterior do Jeep 
Compass lémbranos ao Grand Che-
rokee cun aquel pensado para a familia. 
Esta nova xeración de Jeep achega no-
vidades coma o seu capó bombeado, 
os gardalamas dianteiros, as bandas la-
terais, os faros con reflector cuádruplo e 
a grella cromada coas tradicionais sete 

fendas dos Jeep. Na parte traseira, ato-
pamos un novo alerón da mesma cor 
que a carrozaría, faros LED, barras no 
teito, elementos brillantes, etc. Engadir 
que as lamias deste modelo serán de 17 
polgadas para o modelo Sport e de 18 
polgadas para o Limited. 

Entrando no interior do Compass, 
percibimos unha sensación de como-

didade e elegancia grazas aos mate-
riais de grande calidade e ás superfi-
cies redondeadas, un efecto �aperta� 
-segundo apunta a propia marca- que 
quere abranguer a condutor e pasaxei-
ros. As melloras ás que deu acubillo este 
novo Jeep atinxen a varios elementos 
do interior como: repousabrazos cen-
tral acolchado, volante con controis in-

Jeep compass, 
o lado máis salvaxe da vida

Un SUV compacto que tamén abrangue o segmento C

por dentro e por fóra
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tegrados (para o manexo de radio, con-
trol de cruceiro, sistema de mans libres...), 
iluminación dos controis nas portas (para 
os elevaxanelas, seguros e retrovisores 
eléctricos), teito solar eléctrico, dispositi-
vo de audio con nove altofalantes Boston 
Acoustic, ar acondicionado, elevaxanelas 
eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores 
exteriores eléctricos e con calefacción, 

mecanismo de iluminación dos portava-
sos, acceso por control remoto sen chave, 
faros antinéboa, control de velocidade e 
cristais con protección solar.

Amais disto, a versión Sport achegará 
de serie un novo tecido para o interior e 
asentos dianteiros de alta calidade men-
tres que o Limited traerá tapizaría de pel 
e calefacción nos asentos dianteiros.

O Jeep Compass conta-
rá cun propulsor turbodiésel 
2,2 litros cunha potencia de 
136 ou 162 cabalos asocia-
do a un sistema de propul-
sión pensado para acadar 
un bo nivel de prestacións e 
economía de consumo. Esta 
motorización irá combina-

da cunha trans-
misión manual 
de seis veloci-
dades Aisin BG6 
cun tren de en-
grenaxes de tres 
eixos, aumen-
tando nun 16% 
a súa potencia 
respecto ao an-
terior motor dié-
sel de 2,0 litros e 
aumentando ta-
mén, nun 12%, a 

súa aceleración e a súa capa-
cidade de remolque 4x4 de 
2.000 kg. Así, con este mo-
tor diésel Euro V e a tracción 
dianteira, o Compass ten un 
consumo de 6,1 l/100 km (ci-
clo mixto) e unhas emisións 
de CO2 de 161 g/km cunha 
autonomía de 840 km sen 
necesidade de encher.

É preciso citar algun-
has das melloras que su-
pón este propulsor diésel 
2,2 l, como son: o deseño 
modular e compacto, as 
catro válvulas por cilindro 
e DOHC con mando por ca-
dea, o sistema de inxección 
common-rail a 1.800 bares, 
cinco inxeccións por com-
bustión, dous eixos de equi-
librado, bomba de aceite e 
de inxección accionadas po-
las marchas, turbocompre-
sor de xeometría variable, re-
soador para reducir o ruído 
do turbocompresor, refrixe-
ración de pistóns conmuta-
ble e do sistema EGR, filtros 
DPF estándar, etc.

Damos conta da nova creación 
de Jeep, a firma de automóbiles 

todoterreo creada pola compañía 
Willys-Overland en 1941 e que, a 

día de hoxe, ten a súa sede en Ohio 
(EE.UU.) sendo unha división de 
Chrysler Group LLC. Neste artigo 
daremos a coñecer a un vehículo 
que se move entre a comodidade 

dos monovolumes para a vida 
cotiá e a vertente máis aventureira 
dos todoterreos. Falamos do Jeep 
Compass, feito para as �doadas� 
estradas da cidade sen esquecer 

o propósito da súa orixe como in-
trépido camiñante de vieiros máis 

complexos.
Jeep estrea concesionario oficial 

en Santiago de Compostela xusto 
este mes, correspondéndolle este 
título a APV Motor, que ten as ins-
talacións no polígono do Tambre.

19Presentación  << Sprint Motor
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por dentro e por fóra

os materiais 
e acabados 

interiores me-
lloraron moito 

respecto ao seu 
antecesor
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Hai que subliñar que o Jeep 
Compass é o primeiro en Europa 
que dispón de tracción dianteira 
activa xunto a unha permanente 
ás catro rodas Freedom Drive I. E a 
que nos referimos con iso de trac-
ción Freedom Drive I? Pois ben, trá-
tase dun sistema 4x4 activo e per-
manente con función de bloqueo, 
indicado para un uso cotián e que 
achega unha meirande segurida-
de en condicións adversas. Este 
dispositivo ten un axuste central 
bloqueable ás catro rodas, o axus-

te controlado electricamente (ECC) 
é o miolo do sistema 4x4 Freedom 
Drive I, dito mecanismo desenvol-
ve un 95% do par motor do eixo 
dianteiro nunha situación nor-
mal e actúa en conxunto co Con-
trol Electrónico de Estabilidade 
(ESP), o Sistema de Freos Antiblo-
queo (ABS) e o Sistema de Control 
de Tracción de Freos. Por certo, no 
caso de querer activar a función de 
bloqueo, só teriamos que turrar da 
panca cromada en forma de T para 
enviar a máxima cantidade de par 

ao eixo traseiro (até un 50%), para 
un maior amarre.

Emporiso, hai que dicir que o 
Jeep Compass ten un sistema de 
suspensión composto por unha co-
lumna dianteira McPherson e unha 
traseira multilink independentes. A 
capacidade todoterreo deste Jeep 
conséguese grazas ao apoio da 
asistencia de prendido en costa (de 
serie coa transmisión manual), que 
diminúe a presión das rodas en res-
posta ao aumento da aceleración 
para que a saída sexa suave.

o compass contará cun propulsor turbodiésel 2,2 litros cunha potencia de 136 ou 162 cv
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A gama 2011 do Jeep 
Compass pensa na importan-
cia da seguridade, con máis 
de 30 sistemas de protec-
ción, este todoterreo  inclúe 
airbags dianteiros multieta-
pa de última xeración, airbags 
laterais de cortina (diantei-
ros e traseiros), Control Elec-
trónico de Estabilidade (ESP) 
con asistente de freada, siste-
ma de control de tracción de 
freos, Sistema de Freos Anti-
bloqueo (ABS) con detección 
de firme irregular, asistencia 
de prendido en costa, Centro 
Electrónico de Información 
do Vehículo (EVIC), control 
de presión dos pneumáticos, 
alarma do cinto de segurida-
de (mediante unha icona que 
se acende no panel de instru-
mentos), protección infantil 
de bloqueo das portas tra-
seiras (por medio dunha pan-

ca na superficie de peche das 
portas), un dispositivo de an-
coraxe das cadeiras infantís 
(Isofix) facendo máis doada 
a instalación das cadeiras, li-
mitadores de forza constan-
te, zonas de contracción, un 
sistema avanzado de respos-
ta no caso de accidente, cin-
tos de seguridade de altura 
regulable, protección interior 
contra os impactos na cabe-
za, acceso por control remo-
to sen chave con alumeado 
de acceso, unha lanterna de 
díodos emisores de luz (LED) 
extraíble e recargable, unha 
cabina de seguridade estru-
tural, pretensores do cinto de 
seguridade, un inmobilizador 
do motor Sentry Key, meca-
nismo de protección dos ocu-
pantes laterais, un sistema de 
control de presión dos pneu-
máticos e un longo etcétera.

a marca de todoterreos de máis sona 
colle a feitura do Jeep Grand cherokee 
e adáptaa á vida familiar, dando como 

resultado o Jeep compass
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Os habitantes das zonas 
polas que transcorreu o iti-
nerario reviviron escenas 
máis propias doutra época, 
con coches fabricados hai 
80 ou 90 anos polo xenio e 
visionario da automoción 
Ettore Bugatti.

“A xente estaba per-
plexa co paso do rali. Os 
peóns atopábanse de sú-
peto nas rúas do seu pobo 
con auténticas xoias da 
automoción, cun valor case 
incalculable, e sentíanse 
testemuñas excepcionais 
dun evento moi singular. 
O curioso é que mentres 
a xente de aquí admiraba 
os coches, os participantes 
facían o mesmo coas pai-
saxes, a cultura, a arquitec-
tura e, por suposto, o aga-
rimo e bo recibimento que 
tiveron por parte dos espa-

ñois, e en particular da ci-
dade de Burgos, que nos 
acolleu de forma extraordi-
naria”, explica Franco Maj-
no, Presidente do Bugatti 
Club de Italia, organizador 
do evento no noso país.

Os Bugatti de principios 
de século XX deseñáronse 
co obxectivo de ser coches 
deportivos e exclusivos 
para a clase adiñeirada. En 
poucos anos, convertéron-
se nos dominadores dal-
gunhas das carreiras máis 
importantes do mundo da 
competición, como o Gran 
Premio de Mónaco.

Na actualidade, están 
considerados polos apaixo-
nados dos vehículos clási-
cos como exemplares úni-
cos pola súa beleza, polo 
seu nivel de conservación 
e restauración, pero tamén 
polos fitos que representa-
ron na historia do automo-
bilismo.

Algúns dos Bugatti que 
se puideron ver estes días 
nas estradas de Castela e 
León e A Rioja son excep-
cionais. Entre os máis des-
tacados está un Type 13 de 
1920, o máis antigo do en-
contro, propiedade dunha 
estadounidense. Integra-

do na serie Brescia, o T13 
ten a honra de ser o primei-
ro modelo oficial da marca. 

Contaba cun motor de 1.4 
litros e catro cilindros. 

Segue na páxina 32.

international Bugatti Meeting
os Bugatti de 1920 e 1930 percorreron as nosas estradas

22 Sprint Motor >> Bugatti

Os 200 participan-
tes chegados de 
todo o mundo, 
para participar 

no International 
Bugatti Meeting 

2011, xa regresaron 
aos seus países de 
orixe. Atrás deixan 
1.230 quilómetros 
percorridos polas 

estradas de Burgos, 
Palencia, Valladolid 
e A Rioja cos seus 
flamantes Bugatti, 

na que foi a primei-
ra concentración 
internacional de 
coleccionistas da 
histórica marca 

franco-italiana en 
España.

o pasado e o presente
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■ A. MAnUEL LISTE | TexTo e FoTos

Nos adestramentos crono-
metrados o equipo formado 
por Antonio Estévez e Miguel A. 
Méndez foron claros domina-
dores cun tempo de 1:04.525, 
sendo a segunda posición para 
Santiago Mosquera e Pablo Vas-
co cun tempo de 1:05.7064 e a 
terceira para Felipe Viso e Anto-
nio Trigo cun crono de 1:06.464.

A saída deuse ás doce do 
mediodía tipo Le Mans, cos 
14 equipos inscritos, pilotos a 
un lado do asfalto e as motos 
ao outro. Todo un subidón de 
adrenalina poder ver 14 mo-
tocicletas cos seus respectivos 
pilotos agardando o bandei-
razo de saída. Ao final de seis 
horas de carreira os vencedo-
res foron o equipo formado 
por Antonio Estévez e Miguel 
A. Méndez cunha Vespa 200, 
sendo claros dominadores 
de principio a fin. As Vespas 
seguen dominando este tipo 
de carreiras en Galicia fronte 
ás Lambretas que con só un 
participante en grella de saí-
da non pasaron dos primeiros 
compases de carreira.

A volta rápida marcouna 
Miguel A. Méndez cun tem-
po de 1:02.343.

O podio final quedou na 
seguinte orde:

1º Antonio Estevez/Mi-
guel A. Mendez... 329 voltas

2º Santiago Mosquera/ 
Pablo Vasco... 327 voltas

3º Manuel Robles/Toni 
Miranda... 314 voltas

A carreira foi todo un éxi-
to en palabras dos respon-
sables de Alberni Eventos 
Deportivos encargados da 
organización, tanto en nú-
mero de participantes (pa-

souse de 9 participantes na 
1ª edición, a 14 participan-
tes na actualidade) como na 
grande asistencia de público 
que se desprazou ao Circuíto 
da Madalena.

6 Horas de Resistencia 
ao circuíto da Madalena

Ás nove da mañá, em-
pezaron a chegar os 
integrantes dos equipos 
participantes na terceira 
edición das 6 Horas de 
resistencia ao circuíto da 
madalena para iniciar os 
trámites administrativos 
e as verificacións técnicas, 
para unha vez realizados 
estes, iniciar a quenda cla-
sificatoria de 20 minutos.

as Vespas seguen dominando este tipo de carreiras en Galicia

a saída, tipo le mans, é moi atractiva para o público
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avante toda!
Dicimos adeus a Com-

postela e trazamos a liña do 
noso itinerario que terá un 
total de 146 km (ida e vol-
ta), cun tempo estimado de 
2 horas e 53 minutos (cálcu-
lo feito sen paradas). O cus-
to de combustible será de 
23,75 euros para un vehículo 
de gasolina e de 23,03 euros 
para un diésel. A nosa estra-
da principal será a AG-11.

Primeira parada: Noia
(Punto B no Google maps) 

A distancia que sepa-
ra Santiago de Noia é de 
38,7 km. Tempo estimado 
pola autovía até Brión e logo 
optando pola estrada ve-
lla, non polo corredor de re-
cente apertura: 40 minutos. 
Saímos de Compostela pola 
SC-20 collendo a AG-56 en 
dirección a Brión. Tomamos 
a estrada AC-543 que nos le-
vará até Noia. O topónimo 
de Noia provén dunha lenda 
bíblica na que se conta que 
unha filla neta de Noé (No-
ela) viviu neste concello logo 
do grande asolagamento. 
Atopámonos nun dos luga-
res máis axeitados para pa-
sear como é a zona vella de 

Noia, ateigada de edificios 
emblemáticos: o Casino, a 
casa Varela e a de Caama-
ño, o teatro Coliseo Noela 
ou o Liceo. En canto ao pa-
trimonio, poderemos visitar 
a igrexa de Sta. Mª a Nova (s. 
XIV) - exemplo de gótico ma-
riñeiro-, a igrexa de S. Marti-
ño (s. XVII) -na céntrica praza 
do Tapal-, os pazos Dacosta 
e do Forno, a Ponte Nafon-
so sobre o Tambre ou os res-
tos da muralla. Cómpre dicir 
que no eido cultural, a vila 
noiesa viu nacer a dous im-
portantes poetas: Antón Avi-
lés de Taramancos e María 

Mariño. É preciso facer unha 
advertencia: recentemente 
variouse de xeito notable o 
sentido da circulación de ve-
hículos no casco urbano, é 
recomendábel estar atentos 
ás novas indicacións.  

E non podiamos esque-
cer as praias que posúe Noia, 
ideais para repousar como 
A Barquiña ou Testal, entre 
outras.

Segunda parada:
Boa (Punto c)
distancia Noia- Boa: 4,8 km.
tempo aproximado: 7 min.

Imos pola AC-550 que 
nos guiará até Boa. Facemos 
unha paradiña na parroquia 
máis occidental do conce-
llo de Noia. Boa preséntase 
como a mellor opción para 
aqueles que busquen praias 
fermosas e pouco frecuen-
tadas: Boa Grande ou Boa 
Pequena. Daremos con elas 
saíndo de Noia en dirección 
Porto do Son, pola AC-550. 

terceira parada: 
Portosín (
Punto d) distancia 
Boa- Portosín: 4,2 km. 
tempo estimado: 8 min.

Non abandonamos a AC-
550 e chegaremos a Porto-
sín. Detémonos nesta vila 
do concello de Porto do 
Son. Situada na parroquia 
de Goiáns, Portosín ten un 
porto pesqueiro de expor-
tacións en “fresco” e conta 
cun importante club náuti-
co. Salientamos a praia de 
Coira -no centro mesmo do 
pobo- e o grande afluxo de 
xentes que enchen as terra-
zas do porto coa chegada do 
bo tempo.  

cuarta parada: 
Porto do Son (Punto e)
distancia Portosín
- Porto do Son: 7,1 km.
tempo aproximado: 11 min.

A estrada AC-550 levara-
nos até Porto do Son. Tanto a 
benvida como a despedida da 

■ SOnIA PEnA | TexTo

Dispostas e dispostos para deixar que o arrecendo do 
mar entre polas nosas xanelas, imos paseniño para 

gozar da paisaxe que nos agarda neste decorrer, pois 
o noso camiño atravesará lugares como: Noia, Boa, 
Portosín, Porto do Son, Baroña, Xuño e Corrubedo.

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

Neste número da Peaxe aberta seguimos a porfiar na esco-
lla de estradas secundarias, ou non tan secundarias pero boas 
de conducir. Desta volta, dirixímonos cara a costa para pasar a 
rentes da ría de Muros e Noia e continuar pola ría de Arousa co 
gallo de descubrir a parte norte do Barbanza. Engadir que esta 
viaxe terá unha segunda parte na que descubriremos o “polo 
sur” da península do Barbanza, iso será no vindeiro capítulo da 
nosa Peaxe.

Tomando como punto de partida compostela, o noso destino será a zona norte do Barbanza.

visitamos a península do Barbanza (parte i)

o castro de Baroña a ollos de Fran domínguez
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vila corren a cargo da impre-
sionante vista que nos acom-
pañará ao volante, xa que á 
dereita teremos o mar, os can-
tís e unha das igrexas do Son, 
a de San Vicente, que está a 
carón da praia. Pertencente 
á comarca de Noia, a vida de 
Porto do Son concéntrase en 
torno á liña costeira, pois o 
monte está presente en case 
todo o concello compartin-
do espazo coa costa. É preci-
so sinalar que o Son -vila que 
conserva un casco vello con 
fermosos exemplos de arqui-
tectura tradicional galega que 
ben vale unha ou máis visitas- 
conta con abondas praias e 
de grande sona, é o caso da: 
Aguieira, Boca do Río, Caveiro 
ou Arnela, entre outras.

Quinta parada: 
Baroña (Punto F)
distancia Porto do Son-
Baroña: 3,3 km.
tempo estimado: 6 min.

Seguimos pola AC-550 
até pasar á altura de Abuín e 
albiscamos Baroña. Incluída 
dentro do concello de Porto 
do Son, a parada en Baroña 
paga a pena pois alí se ago-
cha un dos máis senlleiros 
exemplos da cultura castrexa 
costeira: o Castro de Baroña. 
Para chegar ao castro den-
de Porto do Son iremos pola 
AC-550 cara a Ribeira e logo 
de 4,5 km daremos con Baro-

ña, a man dereita veremos un 
indicador que sinala o asenta-
mento, aparcamos e collemos 
un camiño a carón do bar “O 
Castro”, seguindo o camiño 
descubriremos os restos da al-
dea. O dito asentamento está 
construído nunha península 
que se interna no mar e data 
da Idade de Ferro (séculos I 
a.C. e I d.C.), estruturado a par-
tir dun sistema defensivo, ten 
unha muralla que o protexe 
seguida doutra que marca os 
lindes das vivendas e espazos 
destinados a actividades ar-
tesanais. Subliñar que Baroña 
conta cunha praia homónima 
lembrada, amais de pola súa 
beleza, por ser o xermolo do 
movemento naturista en Ga-
liza durante os anos 60. 

Sexta parada: Santa 
mariña de Xuño (Punto G)
distancia Baroña- Xuño: 
8,7 km. tempo aproximado: 
12 min.

Non perdemos a AC-550 e 
imos dirección A Capela, Ca-
amaño, pasando pola rúa do 
Carballal, logo pola do Crucei-
ro e a rúa da Agra: chegamos 
a Xuño. Pertencente ao con-
cello de Porto do Son, un dos 
principais puntos de interese 
de Xuño é a ponte medieval 
sobre o río Sieira, á que com-
pre sumar a lagoa que leva o 
mesmo nome da parroquia, 
unha fermosa contorna natu-

ral que forma parte da Rede 
Natura 2000 e do complexo 
dunar de Corrubedo. Xuño 
destaca tamén pola calidade 
das súas praias, bo exemplo 
son As Furnas, que albergan 
un monumento de home-
naxe (de recente construción) 
a un dos veciños máis ilustres 
do lugar, Ramón Sampedro.   

Sétima parada:  corrubedo 
(Punto H) . distancia 
Xuño- corrub do: 10,2 km. 
tempo estimado: 16 min.

Deixamos Xuño e colle-
mos a estrada AC-7103 cara 
a rúa de Laranga, pasaremos 
por Basoñas, Seráns, Espiñei-
rido e tomaremos a estrada 
Padrón-Ribeira (AC-303) que 
nos guiará sen problema a Co-
rrubedo: a fin da nosa viaxe... 
E nunca mellor dito porque 
Corrubedo é unha especie de 
Fisterra do sur, un fin de te-
rra alumeado pola visión do 
seu faro, reclamo turístico de 
primeira orde: ben pola súa 
feitura, ben polo seu empra-
zamento singular, xa que se 
sitúa ao remate dunha estra-
da en liña recta cara ao mar 
e, cun pouco de sorte, cara 
ao abraiante solpor. Entre os 
seus moitos atractivos natu-
rais convén remarcar: o com-
plexo dunar co mesmo nome, 
as lagoas de Carregal e Vixán, 
a praia da Ladeira (moi fre-
cuentada por surfeiros) ou a 
praia de Balieiros, unha das 
poucas nas Rías Baixas que 
se conserva practicamente 
virxe. Emporiso, Corrubedo é 

algo máis que natureza. Para 
os que non o saiban a estas al-
turas, a vila acolle importantes 
exemplos de arquitectura po-
pular mariñeira en bo estado, 
é recomendable perderse po-
las súas ruelas e praciñas de si-
nuoso trazado ou ben decidir-
se a tomar un aperitivo nunha 
das acolledoras terrazas do 
porto. Ollo, aos condutores! 
Cómpre advertir que a vila se 
estreita moito antes de che-
gar ao seu centro, mellor con-
ducir con tino e facer caso do 
único semáforo habilitado en 
todo o concello de Ribeira. E 
a derradeira recomendación, 
unha visita á praia de Prado 
e a súa contorna, un mode-
lo a seguir de como as casas 
poden integrarse en equili-
brio estético co areal no que 
se asentan.

…coñécese á penínsu-
la que abrangue parte da 
comarca de Noia (Porto 
do Son, Lousame e Noia) e 
os concellos de Ribeira, A 
Pobra do Caramiñal, Boiro 
e Rianxo. Bañada pola ría 
de Muros e Noia e pola ría 
de Arousa, nesta penín-
sula atoparémonos con 
moitos ríos -coma o Siei-
ra, o Barbanza ou o Tam-
bre- e con montes coma o 
Iroite (691 metros) -situa-
do entre Boiro, Lousame 
e Porto do Son- ou a sen-
lleira Curota (514 metros), 
elevación desde a que 
obteremos unha abraian-
te panorámica da ría de 
Arousa na súa totalidade.

o noso percorrido a  
ollos do Google maps

por Barbanza…visitamos a península do Barbanza (parte i)

unha das capelas de Porto do Son -a da atalaia- fotografada por Fran domínguez

• SPRINT 172.indd   25 15/06/11   14:25



■ IVÁn MARAnTES | TexTo e FoTos

As estradas chairegas 
acolleron, das mans da Es-
cudería Terra Chá Sport a 
segunda carreira da tempa-
da do recuperado campio-
nato galego de terra. Unha 
proba con multitude de pro-
blemas organizativos, des-
información, retrasos e neu-

tralizacións, Amador Vidal 
decía ao respecto do certa-
me autonómico e do rali que  
“é un campionato que está un 
pouco verde pero non hai que 
impacientarse. Pouco a pouco 
as cousas irán a mellor. A ca-
rreira tiña uns tramos moi bo-
nitos, selectivos e moi com-
pletos”. Estas palabras eran 
o sentir da maioría dos equi-
pos que participaron nesta 
proba. Ademais están moi 
contentos coa resposta que 
está a dar o público, pois a 
estes eventos acuden autén-
ticos incondicionais do auto-
mobilismo deportivo.

A carreira seguiu o 
guión que os afeccionados 

agardaban, Amador Vidal e 
Alberto Meira loitaron den-
de o primeiro treito por fa-
cerse coa vitoria. A igualda-
de foi máxima durante toda 
a xornada, e como proba, 

despois de disputar o de-
rradeiro treito cronometra-
do da xornada, Vidal tan só 
conseguiu avantaxar a Mei-
ra nunha décima de segun-
do. Esta fracción de tempo 

26 Sprint Motor >> Competición

alberto Meira 
triunfa na terra

O piloto de Vincios, 
Alberto Meira, con-
seguiu a vitoria na 

primeira proba que 
disputaba sobre a 
terra. A segunda 
posición foi para 

o equipo formado 
por Amador Vidal e 
Francisco Lema, que 
a pesar de dominar 
a táboa de tempos 

boa parte da carreira, 
viuse retrasado por 
unha penalización 

de 10 segundos. Ce-
rraron o podio Juan 
Castro e Juan Leal.

 Rali da Terra chá

Sempre agresivo, Figueiredo tivo problemas durante toda a xornada

alberto meira, 
debutante 
na terra e 
vencedor
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designábao momentanea-
mente gañador da carreira, 
pois a polémica estaba por 
chegar.

A pesar de non vencer 
nos treitos, o trofeo de ven-
cedor acabou na vitrina de 
Meira-Bañobre, pois Ama-
dor Vidal e Francisco Lema, 
tiñan pendente de aplicar 
ao tempo conseguido unha 
penalización de 10 segun-
dos por chegar tarde a un 
control stop retrasado 2.5 
km.

Alonxados da loita pola, 
Castro–Leal, finalizaron nun-
ha honrosa terceira posición 
da táboa, seguidos dun fan-
tástico Alberto López.

Na categoría de dúas 
rodas motrices venceu Ce-
lestino Iglesias aos man-
dos dun Ford Fiesta R2. Da-
vid Figueiredo alcanzou a 
segunda posición non sen 
problemas, unha rótula do-
brada e a ponte traseira dé-
ronlle traballo a reo ao pilo-
to ourensán.

27Competición << Sprint Motor

Juan castro, aos mandos dun Subaru impreza rematou terceiro

Vencedor da primeira carreira, desta vez Pardo tivo que abandoar tino iglesias tamén se apunta a terra. Foi vencedor de clase
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DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PAÍS PROVINCIA

2 de xullo Campionato Galego de Supercross de Gomesende Supercross Gomesende Ourense España

2 de xullo Slalom de Tomiño Slalom Tomiño Pontevedra España

2-3 de xullo Campionato de España Autocross Carballo Autocross Carballo A Coruña España

2-3 de xullo Subida Vila de Cortegada Montaña Cortegada Ourense España

2-3 de xullo Tag Challenge de Zuera Karting Zuera Zaragoza España

2-3 de xullo 
Classic Series de Alcañiz (Circuítos: Peugeot, Prototipos, 

Resistencia)
Circuítos Alcañiz Teruel España

2-3 de xullo Circuíto Mini/ Superleague de Navarra Circuítos Navarra España

3 de xullo Cto. Galego de Karting A Magdalena Karting Circuíto A Magdalena, Soutelo de Montes Pontevedra España

3 de xullo Cto. Galego Velocidade- Extreme & Supersport Velocidade Braga Portugal

3 de xullo Gran Premio de Italia Mundial Motos Mugello, Toscana Italia

8 de xullo 66 FIM Rali de Tulln MotoGP Tulln Austria

9 de xullo Cto. de Galicia de Autocross A Laracha Autocross A Laracha A Coruña España

9-10 de xullo Rali Sur Condado GEDAS Rali asfalto Salvaterra de Miño Pontevedra España

9-10 de xullo Campionato Históricos Regularidade/ Velocidade de Avilés Históricos Regularid./ Vel. Avilés, Asturies España

10 de xullo Campionato España Velocidade Buckler de Albacete Velocidade Circuíto de Albacete Albacete España

10 de xullo Campionato do Mundo de Enduro Enduro Buzau Romanía

10 de xullo Campionato Galego de Motocross de Lalín Motocross Lalín Pontevedra España

10 de xullo Mundial de Superbikes G.P. República Checa Superbikes Brno
República 

Checa

10 de xullo Mundial outdoor de Italia Trial Montecrestese Italia

10 de xullo Gran Premio de Gran Bretaña Fórmula 1 Circuíto de Silverstone Reino Unido

10-11 de xullo GP2 Series Gran Premio Gran Bretaña GP2 Circuíto de Silverstone Reino Unido

12 de xullo Gran Premio de Alemaña Fórmula 1 Nürburgring Alemaña

16-17 de xullo Campionato de España de Trial Trial Pobladura de las Regueras León España

16 de xullo Slalom Vila de Meira Slalom Meira Lugo España

16-17 de xullo Campionato de España de Karting Karting Campillos Málaga España

16-17 de xullo Subida a Chantada Montaña Chantada Lugo España

16-17 de xullo Circuíto GT de Estoril Circuítos Estoril Portugal

16-17 de xullo Circuíto Superleague de Zolder Circuítos Heusden-Zolder Bélxica

16-17 de xullo Circuíto European Produción de Donington Circuítos Donington Park Reino Unido

17 de xullo Gran Premio de Alemaña Mundial Motos Sachsenring Alemaña

17 de xullo Cto. Galego Velocidade Scooters e MiniGP Velocidade Forcarei Pontevedra España

23 de xullo Autocross Xacobeo Autocross Santiago de Compostela A Coruña España

23-24 de xullo Copa do Mundo de Ralis Todoterreo Baja España Aragón Terra/ TT Monegros, Aragón España

23-24 de xullo Campionato do Mundo/ Final Europeo de Karting Karting Zuera Zaragoza España

23-24 de xullo Circuíto F3/ GP Open de Brands Hatch Circuítos Brands Hatch, Kent Reino Unido

24 de xullo Campionato Galego de Motocross de Lalín Motocross Lalín Pontevedra España

24 de xullo Gran Premio de EE.UU. Mundial Motos Mazda Raceway Laguna Seca, California EE.UU.

24 de xullo Cto. Galego Velocidade- Extreme & Supersport Velocidade Braga Portugal

24-25 de xullo GP2 Series Gran Premio de Hockenheim GP2 Hockenheim, Baden-Wurtemberg Alemaña

29-31 de xullo SWRC Neste Oil Rali de Finlandia Ralis Finlandia Finlandia

30 de xullo Slalom de Arzúa Slalom Arzúa A Coruña España

30 de xullo Campionato Galego de Suprecross de Catoira Supercross Catoira Pontevedra España

30 de xullo Cto. de España Pirelli Superstock Series Superstock Circuíto de Cartaxena Murcia España

30 de xullo Campionato de España de Supermotard Supermotard Villena Alacant España

30-31 de xullo WSK Euro Series de Karting Karting Zuera Zaragoza España

30-31 de xullo Mundial outdoor de Gran Bretaña (*Por confirmar) Trial Fort William Reino Unido

30-31 de xullo Circuíto European Produción de Oschersleben Circuítos Oschersleben Alemaña

31 de xullo Karting Cidade da Coruña Karting A Coruña A Coruña España

31 de xullo Gran Premio de Hungría Fórmula 1 Hungaroring, Budapest Hungría

31 de xullo Mundial de Superbikes G.P. Silverstone Superbikes Silverstone Reino Unido

31 xullo-1 
agosto

GP2 Series Gran Premio de Hungría GP2 Hungaroring, Budapest Hungría

Calendario  
de  probas XULLO   2011
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■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo  
■ SPRInT MOTOR | FoTos

Do parque de traballo 
do mediodía saían todos os 
participantes con gomas de 
seco. De súpeto unha forte 
tormenta, con saraiba, chu-
via e aparato eléctrico des-
cargaba sobre Mondariz 
deixando anegada a espe-
cial. O resultado traducíase 
nun scratch para o peque-
no Suzuki de Luís Pérez – os 
pilotos da metade da táboa 
xa non atoparon chuvia – e 
un lastre de segundos para 
Fuster, que deste xeito per-
día opcións para vencer 
outra vez en Vigo. Así, Pons 
salvaba os móbeis neste 
treito e, malia ao ataque do 
Porsche aguantaba as tres 
cronometradas restantes 
(disputadas sen auga), para 
imporse por primeira vez 
en Vigo e pasar a liderar o 
estatal de asfalto. 

Con Fuster instalado de 
xeito cómodo na segunda 
praza, a terceira tiña varios 
candidatos, afastábase Mei-
ra despois de sufrir un dobre 
trompo. Emporiso, o de Vín-
cios retornaba a ela, despois 
de que Vallejo e Senra dixeran 
adeus -por problemas de al-
ternador e motor rachado res-

pons, do sol á chuvia 
47 Rali Internacional Rías Baixas 

Sabedores de que as especiais de tarde 
non lle eran propicias, Xevi Pons e Alex 
Haro imprimiron un forte ritmo matinal 
que, logo de catro cronometradas, dá-

banlle un rédito de quince segundos. O 
seu tirón resistíao Miguel Fuster, mentres 
que Vallejo, Meira e Senra mantiñan unha 
interesante pelexa pola terceira praza, con 

alternancia entre eles. Quen non era da 
batalla era Hevia, cuxo Skoda rachaba o fío 
do acelerador xa nos quilómetros iniciais.
E para darlle máis emoción ás seccións 
vespertinas, Fuster golpeaba forte no 

curto paso por Mondariz, propenso ao 
seu Porsche, recortando á metade a súa 
desvantaxe. A carreira viguesa, con calor 
xa en aumento, perdía diversos efectivos, 

como era o caso de: García, Mouriño, 
Pernia ou Ramos, dun total de 52 que 

comezaran a proba no recinto feiral de 
Cotogrande. 

Golpe de 
teatro

Pons amosouse moi forte en Vigo co seu Fiesta

a copa twingo foi para o asturiano miguel arias

Fuster pelexou pero a chuvia estragoulle un posible triunfo
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pectivamente- na penúltima 
especial, ao segundo paso por 
Maceira. Xa no podio o pasa-
do ano, o Mitsubishi amarelo 
repetía posto de honra, pero 
unha polémica decisión (tras 
as verificacións finais) mandá-
bao ao oitavo posto da clasifi-
cación definitiva. Deste xeito, 
o asturiano Jonathan Pérez 
-que no derradeiro treito su-
perara a Vinyes na pelexa pola 
cuarta praza- ficaba no chan-
zo máis baixo do “caixón” vi-
gués. 

Co citado Vinyes cuarto e 
primeiro S1600 e o seu com-
pañeiro Antxustegui quinto 

en franca melloría, a sexta 
praza era para Marbán -me-
llor N+ e líder en solitario 
da EVO Cup- logo da retira-
da de Mantecón, con proble-
mas de rendemento de mo-
tor dende a mañá. Os irmáns 
Pais, malia a problemas de 
alimentación co seu Lancer, 
situábanse como primeiros 
galegos e locais na chegada, 
xusto por diante do penali-
zado Meira. Grande carreira 
a de Ferrán Pujol, que man-
daba na opción R2, como fa-
cía Miguel Arias na Twingo. 
O de Renault pechaba a lista 
dos dez primeiros. 

Así e todo, Vigo contaba 
tamén para outras opcións. 
Era o caso da Suzuki, onde 
Luís Pérez vencía, por diante 
de Carchat e do local Pazó, 
que chegou a ir primeiro. E 
na variante para pilotos au-
tonómicos, traballada vitoria 
a de Jorge Pérez, despois de 
ver como nos primeiros en-
vites o seu 206 S1600 fura-
ba unha roda e tiña que re-
cuperar o tempo perdido. O 
de Salceda era acompaña-
do no podio por Fernández 
e Espiño.

o seu rápido andar e as circunstancias déronlle a Jonathan Pérez o terceiro lugar final

Para o madrileño marbán foi a eVo cup e o grupo N+

a penalización de meira deu aos irmáns Pais a vitoria entre os pilotos galegos
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* Fiel. Os ralis en Gali-
cia son unha festa, conten 
para o certame que conten. 
E a maiores, esta senlleira 
relixión ten un seguimento 
enorme. Fontes da organi-
zación calculan en 75.000 
persoas as que viviron o rali 
na edición deste ano, unha 
cifra que deixa ben claro 
a paixón automobilística 
existente na nosa terra, así 
como a presencia de segui-
dores vidos de Portugal e 
dunhas cantas autonomías 
españolas. 

* Dous….peor ca un. Po-
deriamos dicir, no caso de 
Víctor Senra. O de Dumbría 
rompía o motor durante o 
shakedown do venres, o que 

complicaba a súa participa-
ción no rali. O piloto estra-
dense Martínez Barreiro “Ba-
marti” cedíalle a mecánica e 
a dirección do seu 306, que 
rodaba en tempos cabecei-
ros ao longo de toda a proba. 
Porén, na penúltima especial 
-o segundo paso por Macei-
ra- este motor parábase, pri-
vando ao coruñés dun posto 
entre os mellores. 

* Coñecidas. Foron as es-
peciais empregadas, aínda 
que catro das cinco cambia-
ban de sentido, sendo tan só 
a de As Neves a que mantiña 
a mesma dirección que no 
2010. Esixentes e con asfalto 
novo en varias delas presen-
táronse as cronometradas do 

sur pontevedrés, que volve-
ron achegar moita variedade 
e dificultade á par. 

* Amosar. Isto  foi o que 
se fixo co casco vello de Vigo. 
Logo da cerimonia de saída, 
os pilotos percorreron de for-

ma neutralizada diversas rúas 
da zona histórica, corazón da 
parte antiga da cidade olívi-
ca. Un xeito de amosar diver-
sos monumentos do sempre 
rico patrimonio galego. 

* Outra vez. Como vén 
sendo norma dende hai uns 
cantos anos, o recinto feiral de 
Cotogrande volveu acoller a 
maquinaria do rali vigués. Am-
plo espazo, ocupado en boa 
parte polas asistencias, e em-
prazado axeitadamente para o 
acceso ás habituais cronome-
tradas desta sobranceira pro-
ba.

asfalto vigués

claSiFicaciÓN oFicial
POSTO EQUIPO VEHÍCULO

1 XAVI PONS-ALEX HARO FORD FIESTA S2000
2 MIGUEL FUSTER- IGNACIO AVIÑO PORSCHE GT 1 911 GT3
3 JONATHAN PEREZ- ENRIQUE VELASCO PEUGEOT 207 S2000
4 JOAN VINYES- JORDI MERCADER SUZUKI SWIFT S1600
5 GORKA ANTXUSTEGUI- GABRIEL SUAREZ SUZUKI SWIFT S1600
6 DANIEL MARBAN- VICTOR FERRERO MITSUBISHI EVO X
7 ALEJANDRO PAIS- SANTIAGO PAIS MITSUBISHI EVO X
8 ALBERTO MEIRA- ALVARO BAÑOBRE MITSUBISHI EVO X
9 FERRAN PUJOL- ENRIC ROSELL FORD FIESTA R2

10 MIGUEL ARIAS-ROBERTO ARIAS RENAULT TWINGO R2
ATA 37 CLASIFICADOS

Éxito na 
categoría r2 
para o Fiesta 

do catalán 
Pujol

o Suzuki de Vinyes reinou en S1600

Na opción autonómica o mellor foi o 206 de Jorge Pérez

o mellor 
da opción 

Suzuki 
Swift foi 

luís Pérez

• SPRINT 172.indd   31 15/06/11   14:25



Oferta válida i10 1.1 GL Classic con AA

NOMBRE DEL CONCESIONARIO. Tel. XXX XXX XXX. Calle. Localidad. 
Gama i10: Emisiones de CO2 (g/km): 114-129. Consumo mixto (l/100 km): 4,8-5,5. Gama i30: Emisiones de CO2 (g/km): 115-152. Consumo mixto (l/100 km): 4,3-6,5.
*Sujeto a las condiciones del “Compromiso HYUNDAI” disponible hasta el 31 de diciembre de 2011. Consulta en tu Concesionario y en la web www.hyundai.es. Plan Triple Confianza disponible para todos los vehículos de la gama excepto Santa Fe e ix55. 5 estrellas Euro NCAP concedidas 
a i30. **Financiación para modelo Hyundai i10 1.1 GL Classic AA Incl. IVA, transporte, impto. matriculación, dto. promocional, aportación de concesionario, Plan de Fidelización Hyundai, ofrecida por Santander Consumer EFC, SA, PVP 7.990€. Entrada 2.343,04€, 36 cuotas de 30€ y  
84 cuotas de 87€. Plazo 120 meses. Comisión de apertura contado (1,50%): 84,70€ y comisión de estudio contado (1,50%): 84,70€. TIN ANUAL: 6,97%. TAE: 7,82%. Precio total financiado de 10.900,44€. El TIN y la TAE podrán variar en función del día de la firma del contrato y de la fecha de 
pago de las cuotas. Oferta sujeta a la aprobación de la entidad de crédito. Modelos visualizados: Nuevo i10 Comfort e i30 Style. Oferta válida hasta 31 de julio de 2011.

www.hyundai.es

Por 1€ al día puedes llevarte todo un Hyundai.  
Porque acceder a la máxima calidad, por 
fin está al alcance de todos.

COMPROMISO HYUNDAI
 5 años de garantía sin límite de km.
 5 años de asistencia en carretera
 5 años de Control Preventivo
 Si tu Hyundai no te convence 
nos lo devuelves con toda confianza

Conducir un Hyundai 
por 1€ al día es posible.Nunca 1€ te llevó tan lejos.
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Pg. Costa Vella – Santiago de Compostela - 981 897 546/7 • Avda de Finisterre, 273 – Pg de la Grela (A Coruña) - 981 145 845 • Rotonda de Catabois, nº 642 (A Coruña) - 981 370 524 • ventas.ier@redhyundai.com – www.autosfernandez.com

Vén da páxina 22.

En total fabricáronse 
435 unidades, das que só 
cinco montaban unha ver-
sión distinta do propulsor 
orixinal dotada de catro 
válvulas por cilindro, toda 
unha novidade na época.

Case ao mesmo tempo 
que Ettore Bugatti cons-
truía esa unidade, nacía 
Jack Du Gam (de Estados 
Unidos), que aos seus 90 
anos foi o participante máis 
veterano do International 
Bugatti Meeting 2011. O 
seu coche, un Type 37 de 
1926, é cinco anos máis 
novo ca el.

Outro dos máis admi-
rados polos coleccionistas 
foi o Type 43 Corsica con 8 
cilindros propiedade dun 
mexicano que posúe unha 
das coleccións máis im-
presionantes do mundo, 
con 2.000 coches clásicos.
Aseguran que non só lem-
bra todos os que ten se-
nón que, ademais, coñece 
a historia de cada un deles. 
O Bugatti que trouxo den-
de o outro lado do Atlánti-
co está valorado en máis de 
6 millóns de euros. Sen dú-

bida é a unidade máis cara 
do evento.

Ao seu lado, os dous Bu-
gatti Veyron presentes, que 
se venderon en 2005 e 2007, 
respectivamente, por 1,3 mi-
llóns de euros, parecen ba-
gatelas, aínda que os seus 
1.001 cv convértelles nos 
coches máis potentes da re-
unión, e de pasada, do mun-
do, con permiso do Veyron 
Super Sport de 1.200 cv.

international Bugatti Meeting
os Bugatti de 1920 e 1930 percorreron as nosas estradas
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