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INTRODUCCIÓN 

O pasado 11 e 12 de marzo celebrouse en Cuntis a I edición do RallyMix 

Cuntis Vila Termal.  Dende o primeiro anuncio da Escudería Cuntis V.T. na 

páxina súa páxina de facebook  -o pasado 25 de novembro do ano 2016- o 

número de persoas que seguiron o evento, tanto en prensa escrita, radio ou tv, 

foi moi significativo. 

 

 

Tomando como referencia as publicacións nos medios de comunicación 

convencionais e redes sociais,  os “picos” de audiencia sitúanse en tres 

momentos clave: 

 no día da publicación do spot #OlloConPepe,  

 na aparición da familia “Mieres” no programa BAMBOLEO da TVG e  

 nos días posteriores á celebración do RallyMix, donde tanto os xornais 

de referencia na nosa zona,  como o portal YOUTUBE, acadaron gran 

número lectores/visitantes.  

Para medir a audiencia do RallyMix Cuntis Vila Termal como un evento en sí 

mesmo, analizaremos de forma cronolóxica todas as publicacións,  

intercalando prensa, radio, tv e redes sociais,  segundo a súa data de 

publicación/emisión. Seguindo unha por unha, estas publicacións, pretendemos 

facer unha análise global do seguimento que o  I RallyMix  tivo nos medios de 

comunicación. 

Sumar as cifras de audiencia de cada medio e conxuntalas nun só dato non é 

posible, xa que non disponemos dos recursos axeitados (non existen datos 

referentes ó número de repeticións ás que foron sometidas as persoas 

impactadas) pero si podemos analizar as cifras e elaborar unha conclusión 

final. 
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PUBLICACIÓNS POR ORDE CRONOLÓXICA:  

-Facebook da Escudería Cuntis V.T.   

 22/11/16. Esta entrada no facebook da escudería, foi a primeira noticia 

do evento a tódolos niveis. Foi vista por 3.720 persoas e compartida en 

22 ocasións.  

 6/12/16. Días despois, publícase unha entrada no facebook con máis 

detalles sobre o RallyMix. Neste caso, falouse do patrocinador STARK.  

Esta publicación acadou 4.980 visitas e foi compartida 30 veces.  

 17/12/16. Dúas publicacións conxuntas neste mesmo sentido, acadaron 

unha suma total de 8.292 visitas. Foron compartidas en 45 ocasións. 

Estas cifras amosan o crecemento exponencial das publicacións da 

escudería.  

Como se pode apreciar, en tan só 15 días o evento vai sumando adeptos.  

-Facebook de Ukaná Films. 

22/12/16. A publicación do spot publicitario #OlloConPepe acadou cifras 

considerables: en só 6 horas conseguiu máis de 10.000 reproduccións.  Os 

números totais suman máis de 79.000 impactos publicitarios, 32.801 

visualizacións e  máis de 600 publicacións compartidas.  Sumando as da 

publicación no facebook da escudería e as reproduccións nas páxinas de 

compartidas, falamos de case 200.000 persoas acadadas e aproximadamente 

unas 100.000 reproduccións. 

 

https://www.facebook.com/Escuder%C3%ADa-Cuntis-Vila-Termal-706331606185293/?fref=ts
https://www.facebook.com/ukanafilms/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
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-Facebook da Escudería Cuntis V.T. 

25/12/16. A raíz da publicación do video #OlloConPepe, varios foron os pilotos 

que quixeron retar o veterano piloto da escudería Cuntis V.T., con vídeos de 

corte humorístico. Un dos máis vistos e compartidos foi o publicado por Iván 

Sangiao e Alex Hermida. Acadou 4.300 reproduccións, máis de 10.000 visitas e 

38 publicacións compartidas.  Tamén hai que sumar o impacto do video da 

“Chave de 13 plana”. Esta pequena parodia acadou máis de 7.600 

reproduccións, 98 publicacións compartidas e unhas 16.000 visitas. 

 

 

 

-Radio Estrada 

 

 

 

27/12/16. Durante a mañá do 27 de decembro, 

no programa “A Galería” de Radio Estrada, 

Pepe “Mieres” foi entrevistado a raíz do éxito do 

Spot #OlloConPepe.  Estimamos que foi 

escoitada en directo por unhas 10.000 persoas 

(datos ofrecidos por Radio Estrada). 

 Cabe recordar, que según o EGM, Radio 

Estrada ten unha audiencia de 17.000 oíntes 

diarios, con picos que poden rebasar os 20.000 

oíntes  pola tarde.  A publicación, horas 

despois, da entrevista no facebook da 

escudería Cuntis V.T. acadaría máis de 1.500 

reproduccións, 5.500 visitas e 37 publicacións 

compartidas.  
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-Faro de Vigo. 

4/1/17. A primeira publicación, da que se garda constancia, na  prensa escrita 

foi a do Faro de Vigo o pasado 4 de xaneiro. Nesta ocasión o xornal dou conta 

da presentación ó público da escudería Cuntis V.T. que tería lugar na biblioteca 

municipal de Cuntis.  A noticia foi publicada na edición impresa e tamén na 

dixital.  

A esta presentación oficial acudiron preto de 70 persoas.  

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/01/04/biblioteca-acoge-presentacion-escuderia-

cuntis/1598957.html 

A publicación da mesma noticia no facebook da escudería acadou un total de 

11.700 visitas.  

 

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/01/04/biblioteca-acoge-presentacion-escuderia-cuntis/1598957.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/01/04/biblioteca-acoge-presentacion-escuderia-cuntis/1598957.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/01/04/biblioteca-acoge-presentacion-escuderia-cuntis/1598957.html


 

5 

-Galicia en Rallys (Portal Web) 

9/1/17. A noticia da presentación da escudería tamén foi publicada polo portal 

www.galiciaenrallys.com  

Trátase dunha web de motor con milleiros de seguidores en toda Galicia. Non 

hai datos exactos da súa difusión pero sabemos que se trata dunha web moi 

coñecida entre os amantes do motor.  

 

 

http://www.galiciaenrallys.com/2017/01/09/la-escuderia-cuntis-vila-termal-presenta-sus-planes-

para-2017/ 

 

 

 

http://www.galiciaenrallys.com/
http://www.galiciaenrallys.com/2017/01/09/la-escuderia-cuntis-vila-termal-presenta-sus-planes-para-2017/
http://www.galiciaenrallys.com/2017/01/09/la-escuderia-cuntis-vila-termal-presenta-sus-planes-para-2017/
http://www.galiciaenrallys.com/2017/01/09/la-escuderia-cuntis-vila-termal-presenta-sus-planes-para-2017/
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-Faro de Vigo 

11/1/17. Nesta ocasión, o diario decano da prensa nacional, faise eco da 

presentación da escudería tomando como titular o regreso do campeón 

BAMARTI.  

 

http://www.farodevigo.es/deportes/deza/2017/01/11/bamarti-participa-en-la-presentacion/1602762.html 

 

http://www.farodevigo.es/deportes/deza/2017/01/11/bamarti-participa-en-la-presentacion/1602762.html
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http://www.farodevigo.es/deportes/deza/2017/01/20/regreso-historico/1608181.html 

20/1/17. O propio Faro de Vigo insiste de novo na noticia 9 días despois. Ademáis 

do regreso do campeón cuntiense, nas dúas noticias se fai referencia ó RallyMix 

Cuntis Vila Termal.  

 

http://www.farodevigo.es/deportes/deza/2017/01/20/regreso-historico/1608181.html 

http://www.farodevigo.es/deportes/deza/2017/01/20/regreso-historico/1608181.html
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-Facebook Escudería. 

21/1/17. Os anuncios referentes á presentación en Santiago de Compostela do 

I RallyMix Cuntis Vila Termal, suman en total máis de 15.000 visitas.  

 

A publicación, ese mesmo día, do Cartel do evento, suma en  máis de  17.000 

persoas alcanzadas e un total de 176 publicacións compartidas.     
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-Pontevedra Viva (Portal Web) 

23/1/17. A web irmán do Diario de Pontevedra, publica a noticia da 

presentación 3 días despois.  

 

http://pontevedraviva.com/deportes/33771/espectaculo-asegurado-primeiro-rallymix-cuntis-vila-

termal/ 

-Cadena Cope. 

2/2/17. Ese día, a cadena Cope Pontevedra entrevistou á vice-presidenta da 

escudería, Merchi Pazos. A entrevista durou aproximadamente 10 min. Nela 

douse conta dos preparativos para o I RallyMix Cuntis Vila Termal.  

 

http://pontevedraviva.com/deportes/33771/espectaculo-asegurado-primeiro-rallymix-cuntis-vila-termal/
http://pontevedraviva.com/deportes/33771/espectaculo-asegurado-primeiro-rallymix-cuntis-vila-termal/
http://pontevedraviva.com/deportes/33771/espectaculo-asegurado-primeiro-rallymix-cuntis-vila-termal/
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-Televisión de Galicia 

11/2/17. Os membros da familia Mieres sorprenderon a Pepe cunha visita ó 

programa Bamboleo da TVG. Participaron na sección denominada “Deixate de 

Juasá” e regaláronlle ó veterano piloto a licencia da federación Galega de 

Automobilismo que lle permitía correr no RallyMix.  

O programa de esa noite tivo unha cuota de pantalla do 13,7% e foi líder de 

audiencia na comunidade galega.   

 

 

https://twitter.com/sup3rpinheiro/status/830723993997033473 

https://twitter.com/sup3rpinheiro/status/830723993997033473
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-Pontevedra Viva e La Voz de Galicia.  

16/2/17. O xornal pontevedrés Diario de Pontevedra e La Voz de Galicia (o 

xornal con máis tirada na nosa comunidade) Dan conta das aventuras de Pepe 

“Mieres” ó volante do seu 206.  

 

http://pontevedraviva.com/deportes/34339/olloconpepe-cura-alcalde-rallymix-cuntis/ 

http://pontevedraviva.com/deportes/34339/olloconpepe-cura-alcalde-rallymix-cuntis/
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A publicación destas dúas noticias no facebook da escudería, ademáis dos 

lectores dos dous xornais e das súas respectivas webs (la Voz de Galicia 

acada 579.000 lectores), suma máis de 23.000 persoas alcanzadas e ó redor 

de 130 publicacións compartidas.  

O spot #OlloConPepe segue a dar coletazos e os medios fanse eco da noticia. 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2017/02/16/piloto-veterano-convertido-

estrella-viral/0003_201702P16C12991.htm 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2017/02/16/piloto-veterano-convertido-estrella-viral/0003_201702P16C12991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2017/02/16/piloto-veterano-convertido-estrella-viral/0003_201702P16C12991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2017/02/16/piloto-veterano-convertido-estrella-viral/0003_201702P16C12991.htm
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-Radio Estrada 

 

 

 

http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/i-rallymix-cuntis-vila-termal-cuntis-14034.html 

 

16/2/17. O interese por Pepe “Mieres” e en 

definitiva polo I RallyMix, segue en aumento. 

Debido á atención que os xornais prestan ó 

noso protagonista, Radio Estrada volve 

entrevistar a Pepe.  A publicación da 

entrevista no facebook daescudería, suma 

máis de 5.000 persoas alcanzadas nesta 

entrada 

No mesmo día, Páxinas Galegas publica 

información sobre a proba automobilística 

cuntiense.  

 

http://www.paxinasgalegas.es/fiestas/i-rallymix-cuntis-vila-termal-cuntis-14034.html
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-Faro de Vigo. 

8/3/17. O evento segue a xerar publicacións nos días previos.  Recordamos 

que tódalas publicacións en Web dos xornais galegos, víronse tamén nas 

edicións impresas.  

 

 

http://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2017/03/08/cuntis-cuenta-dias-salida-primer/1636864.html 

 

http://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2017/03/08/cuntis-cuenta-dias-salida-primer/1636864.html
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-La Voz de Galicia 

8/3/17. O diario galego publíca desta volta, unha noticia relacionada cos últimos 

preparativos de cara ó gran día.  

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2017/03/08/rallymix-cuntis-vila-termal-

calienta-motores-estreno-sabado/0003_201703P8C9994.htm 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2017/03/08/rallymix-cuntis-vila-termal-calienta-motores-estreno-sabado/0003_201703P8C9994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/cuntis/2017/03/08/rallymix-cuntis-vila-termal-calienta-motores-estreno-sabado/0003_201703P8C9994.htm
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-Facebook da Escudería 

9/3/17. A publicación da lista de inscritos no I RallyMix, alcanza a cifra de 

13.300 persoas alcanzadas e un total de 55 publicacións compartidas.  

 

 

 

 

O interese despertado pola proba provocou numerosas publicacións 
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-Pé á Chapa Racing (Portal Web) 

9/3/17. Un dos portais máis coñecidos no mundo do motor galego publica 

amplia información sobre o RallyMix.   

 

http://www.peachaparacing.es/2017/03/guia-tramo-horarios-y-lista-de.html?m=1 

http://www.peachaparacing.es/2017/03/guia-tramo-horarios-y-lista-de.html?m=1
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-Info Rally Motor (Portal Web) 

9/3/17. Outro dos portais web con gran seguimento é o Rally Motor. A dous 

días do RallyMix, publicaba unha entrada con toda a información dispoñible.  

 

 

https://inforallymotor.org/previo-rallymix-de-cuntis-vila-termal/ 

 

 

https://inforallymotor.org/previo-rallymix-de-cuntis-vila-termal/
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-Contra el Crono. (Foro motor) 

12/3/17. O mesmo día do RallyMix, o foro Contra el Crono, publicaba 

información sobre as probas desa fin de semana, entre elas, a nosa.  

É de especial relevancia esta publicación, xa que nela se inclúe o “previo” do 

autocross Motorland Aragón, unha proba moi seguida en todo o Estado 

Español.  

 

http://www.contraelcrono.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3226:avance-

autocross-motorland-aragon-y-rallymix-cuntis-vila-termal&catid=9:articulos&Itemid=101 

 

http://www.contraelcrono.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3226:avance-autocross-motorland-aragon-y-rallymix-cuntis-vila-termal&catid=9:articulos&Itemid=101
http://www.contraelcrono.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3226:avance-autocross-motorland-aragon-y-rallymix-cuntis-vila-termal&catid=9:articulos&Itemid=101
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-Pontevedra Viva. 

12/3/17. A web compañeira do Diario de Pontevedra publica, na xornada do 

sábado, as primeiras fotos sobre o RallyMix. 

 

 

http://pontevedraviva.com/galeria/2893/primeiro-rallymix-cuntis-vila-termal-fotos/ 

 

http://pontevedraviva.com/galeria/2893/primeiro-rallymix-cuntis-vila-termal-fotos/
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-Radio Estrada.  

11-12/3/17. A coñecida emisora estradense, realiza unha retransmisión en 

directo do I RallyMix Cuntis Vila Termal durante máis de 6 horas o sábado e 

outras 7 o domingo. O programa foi moi seguido polo público asistente.  
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-Facebook da escudería. 

12/3/17. A publicación do resultado final do I RallyMix Cuntis Vila Termal, suma 

en total máis de 10.000 persoas alcanzadas (sumando as varias entradas no 

facebook ó respecto). 

 

Captura de pantalla do Facebook da Escudería Cuntis V.T. 

 

Chega o momento final do RallyMix e son varios os xornais que se fan eco da 

noticia:  Bamarti gaña a virtual clasificación xeral. 
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-Pontevedra Viva 

12/3/17  

 

-Faro de Vigo e Voz de Galicia.   
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-Galicia en Rallys (Portal Web) 

13/3/17 

 

http://www.galiciaenrallys.com/2017/03/13/bamarti-campeon-do-i-rallymix-cuntis-vila-termal/- 

http://www.galiciaenrallys.com/2017/03/13/bamarti-campeon-do-i-rallymix-cuntis-vila-termal/-
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Youtube. 

Especial mención merece o portal de videos por excelencia de Internet. A día 

de hoxe son máis de 40 os vídeos que foron publicados neste portal. En total, 

xuntos suman arredor das 50.000 reproduccións.  

Todos eles fan referencia a Cuntis e ó I RallyMix Cuntis Vila Termal.  

 

 

Un dos máis vistos, obstenta a cifra de 8.786 reproduccións. 
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-Crono Motor 

24/3/17. O número 330 da revista por excelencia en Galicia do motor, a Crono 

Motor, publica unha ampla reportaxe sobre o I RallyMix Cuntis V.T. 

No número 329, xa publicara unha achega á proba cuntiense.  

 

http://www.cronomotor.es/ 

 

 

http://www.cronomotor.es/


 

27 

-Búsquedas en Google. 

30/3/17. A piques de cumprise un mes da celebración do I RallyMix Cuntis Vila 

Termal, se facemos unha búsqueda coas palabras “RallyMix Cuntis” ou “I 

RallyMix Cuntis Vila Termal”, os números son escandalosos.  

 4.680 resultados de búsqueda.  

 10 páxinas de resultados 

 A primeira referencia é da páxina de facebook da escudería e a segunda 

de La Voz de Galicia.  

 

https://www.google.es/search?q=rallymix+cuntis+vila+termal&ei=zj7cWNmaNcGkUYDtpLgB&start

=0&sa=N&biw=1422&bih=1064 

-Facebook da Escudería. 

As estadísticas proporcionadas por facebook falan por sí mesmas. Dende a 

primeira publicación, as persoas alcanzadas non deixan de subir, e o número 

de amigos multiplícase cada día. A día de hoxe, unha vez pasado o RallyMix, a 

maioría das novas publicacións non baixan das 4.000 visitas.   

 

https://www.google.es/search?q=rallymix+cuntis+vila+termal&ei=zj7cWNmaNcGkUYDtpLgB&start=0&sa=N&biw=1422&bih=1064
https://www.google.es/search?q=rallymix+cuntis+vila+termal&ei=zj7cWNmaNcGkUYDtpLgB&start=0&sa=N&biw=1422&bih=1064
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Conclusións. 

 

Resulta moi complicado recoller todos os datos ofrecidos neste dossier e 

xuntalos coma unha única cifra, xa que como dicía unha antiga mestra do 

Colexio Don Aurelio: -non podes sumar peras e mazás como se fosen a 

mesma froita… -Non son a mesma froita, pero alimentan,  contestou un 

espabilado alumno.  

Se tomamos a frase da mestra e a resposta do alumno, podemos decir que 

estadísticamente non se poden sumar, xa que non son os mesmos medios, (os 

impactos nun xornal impreso, non son iguais, nin os mesmos que a mesma 

noticia publicada na web do xornal en cuestión. Do mesmo xeito que os 

lectores dun xornal escrito,  tampouco gardan estreita relación co número 

lectores do xornal dixital),  pero si que podemos elaborar unha serie de 

conclusións: 

 

 I RallyMix Cuntis V.T.  despertou un interese, que medrou 

exponencialmente desde a primeira publicación, chegando algunha 

delas ás 100.000 persoas alcanzadas simplemente a través de 

facebook. 

 

 As probas de motor, teñen moi boa acollida non só na prensa 

especializada, senón incluso na prensa máis xeneralista: xornais, radio e 

televisión. Calquera patrocinador verá recompensado o seu esforzo.  

 

 Publicitariamente o I RallyMix Cuntis Vila Termal, doulle un empuxón 

moi forte á marca “Cuntis” e durante dous meses centrou a atención da 

prensa do motor en Galicia e tamén da xeneralista.  

 

 

 Incluir a palabra “Cuntis” no título da proba automobilística, significou un 

aumento na cantidade de páxinas encontradas ó realizar unha búsqueda 

en internet.  

 

 Cun presuposto “cero” en publicidade, o resultado obtido é moi 

sustancioso.  

 

 

Gabinete de Prensa 

 

 


