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Torna a la Direcció
General de Trànsit

Nou ‘rei’ de
Nürburgring

Primera victòria
de l’any a Àustria

La DGT fa el nomenament just
abans d’iniciar el dispositiu per
a l’operació sortida. Navarro va
ser director de Trànsit durant el
mandat de Rodríguez Zapatero,
quan es va implantar el carnet
per punts.

El pilot alemany, al comandament del Porsche 919 Hybrid
Evo, va destrossar la marca establerta fa 35 anys per Stefan Bellof
a l’infern verd. Bernhard va superar les expectatives i va fixar el
nou temps del traçat en 5:19.55s.

Verstappen va sortir victoriós del
Gran Premi d’Àustria després de
la polèmica en la classificació
amb Daniel Ricciardo de dissabte. El neerlandès es col·loca cinquè en la general a tres punts del
seu company de Red Bull.

LLIBRE

Els secrets de les
màquines de Da Vinci
Títol: Atlas ilustrado
de las máquinas de
Leonardo
Edita: Susaeta
Pàg.: 240 color
Text: castellà
Preu: 16,00 euros

LA IMATGE DE LA SETMANA

El clúster es vesteix de gala
Lloc: Palau de Mar (Barcelona) / Foto: CIAC

S’ha indagat molt sobre les creacions
de Leonardo, en els milers de dissenys
de màquines que, en molts casos, s’han
conservat sense entendre’ls. Misteris
i secrets que en aquest llibre surten a
la llum mitjançant la reconstrucció
tridimensional de les invencions a les
quals Da Vinci va dedicar tot l’esforç i
el seu geni.

LLIBRE

El gran llibre dels
camions de bombers
Títol: Atlas vehículos
de bomberos
Edita: Susaeta
Pàg.: 256 color
Text: castellà
Preu: 16,00 euros

Espectacular atles il·lustrat dedicat
als autobombes i vehicles d’incendis
utilitzats pels bombers al món, des
dels artefactes primitius fins als més
sofisticats aparells actuals. Amb capítols dedicats a incendis i catàstrofes en què la intervenció dels bombers ha sigut decisiva.

A LibroMotor.
Descartes, 11. Barcelona

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
va celebrar la tercera edició del Míting d’Auto. Es van
entregar els premis CIAC i Continental va aconseguir

el guardó a la millor empresa de l’any en una jornada
que va incloure el debat Tecnologia i automoció: la carrera cap a la meta de la mobilitat intel·ligent.

MANÒMETRE

La producció
Avantatges fiscals Els ‘crossovers’
del Tesla Model 3 a l’Automobile
es fan un lloc
agafa embranzida Barcelona 100
a Espanya

Fiat i Jeep,
vendes a un ritme
de rècord

Tesla necessita produir a bon
ritme el Model 3 per ser rendible. Elon Musk es va proposar l’objectiu de fabricar
5.000 unitats setmanals a finals de juny. Superats diversos contratemps, Tesla ha
aconseguit la meta que s’havia fixat.Musk va agrair als treballadors el seu esforç i dedicació per correu i a Twitter.

Les matriculacions a Espanya
han crescut un 10,1% respecte
al primer semestre del 2017,
amb Fiat i Jeep com a grans
beneficiats. El fabricant italià
ha venut més de 35.000 unitats,i s’ha situat a la vuitena plaça del rànquing, mentre que
Jeep ha crescut un 83,3%
aquest semestre comparat
amb l’any passat.

El maig del 2019 el saló de
l’automòbil barceloní complirà 100 anys. Amb motiu del
centenari, les marques que
promocionin l’esdeveniment
es podran beneficiar de diferents deduccions durant tres
anys a partir de l’1 de setembre
del 2018. Gràcies a aquesta
mesura s’espera aconseguir
la màxima afluència de firmes.

Les vendes de ‘crossovers’ ja
representen el 40% de la matriculació de cotxes en territori nacional, segons informa Nissan. A més, durant el
primer semestre del 2018, el
model Qashqai de la firma nipona ha liderat el segment
amb gairebé 20.000 unitats
a Espanya, un increment del
3,2% respecte al 2017.

XAVIER
PÉREZ

L’ADN de Seat
es diu Cupra
Si hi ha una cosa en què no canviaré mai la meva manera de
pensar és en el que s’ha de fer
quan valorem l’esforç de les persones. Sempre se l’ha de reconèixer i aplaudir, perquè en l’esforç
està la raó de ser de moltes coses.
¿Per què ho dic? Perquè aquesta
setmana passada Seat s’ha fet un
tip d’ADN mostrant el seu esforç, una vegada més, al focalitzar la seva última volta de rosca.
Estic parlant de Cupra, la marca
que, lluny de ser una escissió,
una sèrie especial o una gamma
paral·lela, és molt més. Per a mi
representa un tatuatge a foc
d’una cosa que Seat sempre ha
tingut al seu ADN: passió emocional. Digueu-me nostàlgic,
però jo disfrutava amb aquell
«autoemoció». A part de ser la
nostra marca, la de casa, Seat
sempre ha transmès uns valors
d’esforç sense límit. No conec
cap època en què Seat no hagi
hagut de lluitar, ja sigui per
mantenir-se, per fer-se internacional o per reivindicar-se en el
si del grup Volkswagen. Seat té
una cosa que no tenen altres
marques: ànima. I això no es mesura. Es té o no es té. I punt. És
per això que m’encanta ser coetani d’una demostració d’esforç
col·lectiu, perquè, en el fons,
Seat és de tots. I Cupra, també.

ZONAVÍDEO

Sabia que...

McLaren 600LT, creix la
família Sports Series

El nou membre Sports Series de McLaren, el 600LT (Long Tail), s’estrenarà en el
Festival de la Velocitat de Goodwood. El
superesportiu, amb un motor V8 de 3,8 litres de 600 CV, sortirà al mercat per un
preu de 210.000 euros.

El cavall desafia el Seat León Cupra

Hyundai Veloster, cotxe de superheroi

Jordi Gené es va posar al volant del Seat León Cupra de 300
CV per enfrontar-se a Calgary, un cavall de veritat muntat per Viginia Graells, geneta professional. El repte va consistir en una
prova de velocitat i una altra amb obstacles. El cotxe no ho va
tenir fàcil, però va acabar aconseguint el triomf.

La nova generació Veloster de la firma sud-coreana fa el salt a la
gran pantalla. Hyundai ha arribat a un acord amb Marvel perquè
el Veloster Turbo, amb un motor de 1.4 litres turboalimentat de
204 CV, sigui protagonista a ‘Ant-Man y la Avispa’, la nova pel·lícula de superherois que s’estrenarà el 20 de juliol.

Tesla té 200 supercarregadors a tot Espanya. L’empresa d’Elon Musk ha instal·lat recentment l’estació número 25
a Fuengirola, Màlaga, i suma un altre
punt de càrrega estratègic en rutes
principals per no preocupar-se de l’estat de la bateria.

