
Presentació
Sempre he tingut un especial interès pels autocars, ja que el meu pare porta una em-
presa familiar d’aquests vehicles. Des de petita que n’estic envoltada i a mesura que 
vaig anar creixent vaig anar adquirint uns certs coneixements i una base sòlida d’al-
guns aspectes clau. Tot i això, encara hi havia molt que desconeixia d’aquest sector, 
com ara: com es fabriquen els vehicles de transport de viatgers per carretera?
Aquesta va ser la pregunta clau a partir de la qual vaig desenvolupar tot el meu 
treball de recerca, aprofundint tots els aspectes possibles que tinguessin relació 
amb la pregunta o que encara desconegués. 

Metodologia
La metodologia emprada per a l’obtenció de la informació del meu treball ha estat, fona-
mentalment, llargues converses amb persones que dominen el tema ja que el tracten cada 
dia. La recerca a la xarxa durant l’elaboració d’aquest estudi ha estat la mínima i necessària.

Cos del treball
El meu treball de recerca es compon principalment de dos apartats.
En el primer apartat, el teòric, he fet una introducció de l’autocar com a vehicle al llarg 
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de la seva història; seguidament, la seva part més essencial: el seu cor, el motor d’aquest 
vehicle i els seus diferents tipus, acabant de completar així la recerca amb un breu re-
sum de la història de cada un. També he parlat del xassís i la carrosseria, la diferència 
de l’un amb l’altre i les diferents empreses que els elaboren i com ho fan. A part, he 
volgut fer una petita menció als autoportants. Abans de finalitzar aquest primer bloc, 
a part de fer una menció a la petjada de les dones en aquest àmbit, també he afegit 
algunes curiositats que porten, tenen o han de complir els autocars perquè estiguin 
totalment adaptats a la societat, com ara les mesures de seguretat de les quals han de 
disposar.



En el segon bloc tenim la part més personal del treball, la part pràctica, on podreu 
llegir totes les entrades que vaig fer en una llibreta que vaig anomenar «El meu diari 
de TdR». Aquestes diferents pàgines són el resultat de constància, esforç, dedicació, 
visites a l’empresa Beulas i llargues converses amb el meu pare, entre d’altres. El re-
curs al qual he recorregut més durant aquest projecte ha estat l’experiència que te-
nen el meu pare i la meva mare i la seva capacitat de dominar tots els temes que jo he 
tractat. Així doncs, la informació extreta d’internet l’he anat contrastant i verificant 
amb les seves paraules. 

Conclusions
El meu objectiu inicial era fer el seguiment de tot el procés d’un autocar, des que un 
comprador el demana fins que el vehicle ja està llest per ser-li entregat, una intenció 
que ha pogut ser completada a mitges a causa de la covid.
Tot i els entrebancs que m’han sorgit durant els tres anys que porto fent aquest 
TdR i la seva recerca, puc afirmar que a dia d’avui el dubte inicial amb el qual va 
començar tot aquest projecte està més que resolt, igual que els objectius proposats 
al principi del treball.
Un dels aspectes més importants per a mi d’aquest treball és la poca informació ex-
treta d’internet, ja que les meves fonts han estat majoritàriament orals, de persones 
que dominen i tracten aquest tema diàriament. 
Si ens centrem en el medi ambient, espero que de cara al futur, i amb la tecnologia 
tant avançada de la qual disposem, puguem crear algun combustible que no sigui 
contaminant, o que almenys no ho  sigui tant com els actuals. Mentrestant, em fas-
cina que moltes empreses emprenguin iniciatives pròpies com tenir la ISO 14001, el 
certificat EMAS… 
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