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POLIESPORTIU ESPORTS

EDITORIAL PRENSA IBÉRICA

D’esquerra a dreta, José Manuel Mora, director comercial de Publipress
Media, Jorge Muñoz, director de Premsa i Relacions Externes de Volvo
Car España, Laura Herrero, directora de Màrqueting de Volvo Cars
España i Jaime Suárez, director comercial de Prensa Ibérica.

EDITORIAL PRENSA IBÉRICA

Assistents i representants de les marques finalistes i editores
organitzadores del Premi Cotxe de l'Any dels Lectors.

El Volvo V40 s’imposa en el premi
«Cotxe de l'Any dels Lectors 2013»
 La nova berlina de la firma sueca guanya l’onzena edició del guardó impulsat per Editorial

Prensa Ibérica i La Vanguardia que també premia «Honda Automóbiles España» i «Vodafone»
MADRID | DdG

El Volvo V40 ha estat designat
«Cotxe de l'Any dels Lectors 2013».
Una onzena edició la d'aquest guardó d'Editorial Prensa Ibérica i La
Vanguardia en la qual, com el seu
propi nom indica, els lectors dels
diferents diaris dels dos grups de
comunicació s'han decantat per la
nova berlina compacta sueca.
D'aquesta manera, el Volvo V40
es conﬁrmava com a guanyador
del «Cotxe de l'Any dels Lectors
2013» després del tancament de la
Votació Final dijous passat, 13 de
desembre, en un acte celebrat a
l'Hotel Silken Puerta de América de
Madrid, al qual van acudir els directors de comunicació i màrqueting de les marques ﬁnalistes.
Un esdeveniment que va comptar
amb unes enormes dosis d'emoció si es tenen en compte els ajustats resultats en la votació.
I és que, l'actual edició es decidia pel més estret marge de vots

dels 11 anys d'història del Cotxe de
l'Any dels Lectors. El Volvo V40
aconseguia així el premi després
de rebre el 19,65% dels vots emesos, enfront dels 19,22 % del Volkswagen Golf. Cal destacar així mateix, l'enorme competitivitat existent entre tots els ﬁnalistes de l'edició 2013, amb unes també exigües diferències entre els dos vehicles més votats i la resta de participants. Recordar que entre ells
es trobaven altres importants novetats aparegudes durant l'any
com és el cas dels Peugeot 208,
Mercedes-Benz Classe A, Toyota
Prius+ i BMW Sèrie 3.
Vodafone i Honda España
Però no només ha estat el Volvo
V40 el protagonista dels premis
«Cotxe de l'Any dels Lectors 2013»
En aquesta ocasió s'ha volgut reconèixer la labor de dos grans
protagonistes del món del motor.
D'una banda Honda Automóviles

RESULTATS VOTACIÓ FINAL

1. Volvo V40
2. Volkswagen Golf
3. Peugeot 208
4. Toyota Prius+
5. BMW Sèrie 3
6. Mercedes Classe A

19,65%
19,22%
16,71%
14,97%
14,84%
14,60%

més concretament, en el de la F1,
amb el patrocini a les principals escuderies d'aquesta especialitat
com passa en l'actualitat amb el
Vodafone McLaren Mercedes F1
Team.

España ha estat guardonada amb
el «Premi Extraordinari de la Comunicació Publicitària», per la
seva aposta pels mitjans de comunicació impresos en el seu objectiu de posicionar la seva marca
en el competitiu mercat de l'automòbil espanyol.
Així mateix, la distinció «Empresa del Motor» ha anat a parar en
aquesta ocasió a mans de Vodafone. Un guardó que se sustenta en
la dilatada presència d'aquesta
prestigiosa ﬁrma de telecomunicacions en el món del motor i

BP Ultimate i Bosch Car Service
Fidels a la seva cita amb aquesta
iniciativa de La Vanguardia i Editorial Premsa Ibèrica, BP Ultimate i Bosch Car Service, dos notables
líders del sector del motor, han tornat a premiar durant aquesta última votació els participants d'aquest cada vegada més cobejat
guardó. Un reconeixement que
s'ha reﬂectit en el sorteig de noves
targetes carregades amb 120 euros
de combustible BP Ultimate i de
vals amb un import de 200 euros
per a la xarxa de servei Bosch Car
Service, entre tots els usuaris que
han emès els seus vots a través de
la pàgina web del Cotxe de l'Any
dels Lectors.
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El Sant Josep, contra
l’equip de Pep Cargol
SARAGOSSA | DdG

El Sant Josep juga aquest migdia
a Saragossa contra l’Olivar (13.30),
un equip vinculat del CAI, que té
la particularitat que està entrenat
pel garrotxí Pep Cargol. L’exjugador de Madrid i Casademont es va
quedar a viure a Saragossa, un
cop retirat, i fa temps que entrena
equips de base. Els gironins tenen
una bona oportunitat per guanyar a fora contra un rival ple de jugadors molts joves.

El MIFAS continuarà a
Divisió d’Honor amb el
suport de Gros Mercat
CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

El MIFAS-Esplais seguirà jugant
a Divisió d'Honor B, en un any on
molts equips han hagut de renunciar, gràcies al susport de Miquel
Alimentació Grup, a través d’una
de les seves línies de negoci, Gros
Mercat CASH&CARRY que els ha
renovat el patrocini. L’equip juga els
seus partits com a local a Castelló
d’Empúries i és un gran referent en
l’àmbit català després que la gran
majoria d’equips de Barcelona ja
no competeixin en categories estatals per falta de diners.
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Shum i Blanes, davant
Vic i Braganze a la CERS

Nou repte per al Bordils
contra l’Algesemí a casa

MAÇANET/BLANES | DdG

BORDILS/SARRIÀ | DdG

El Grupo Maestre Shum Maçanet rep el Vic en un derbi català en
l’anada del derbi català dels vuitens
de ﬁnal de la Copa de la CERS
(20.30). Els osonencs són un dels
clars candidats a guanyar la competició recordava ahir el tècnic
dels gironins Ivan Sanz que en
destacava «el seu bon moment
de joc» En canvi, el Muralla Òptica Blanes juga a la pista del Lagano Braganze italià a les nou.

La victòria del Bordils del passat
diumenge a la pista de l'Adrianenc va atapeïr, encara més, la part
de la classiﬁcació de Primera Estatal amb quatre equips lluitant pel
liderat. Els gironins tornen a jugar
avui contra un d'aquest rivals direct rebent el Maristes Algesemí
valencià (19.30). Per la seva part, el
Sarrià juga a la pista de la Salle
Montcada (20.15) en un nou partit complicat per als de Josep Espar.
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