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Quan llegim a la premsa la notícia d'un accident de trànsit, o quan estudiem les estadístiques 

de les víctimes dels sinistres, no podem evitar quedar horroritzats: segons l'estudi dels 

conductors morts l'any 2015, el 45% estava begut o sota els efectes dels estupefaents. Altres 

estudis ens indiquen que el 30% dels morts per accident de trànsit no portaven lligat el cinturó 

de seguretat. 

Tota la societat civil té l'obligació de posar radicalment fi a aquests absurds comportaments, 

origen de tantes desgràcies.  

La Fundació Aurora motivarà a tots els fabricants de cotxes, autoritats de trànsit, companyies 

d'assegurances, autoescoles, i a tots els afeccionats a l’automòbil perquè participin en el 

projecte orientat a ensenyar a tots els nostres nens i joves a ser uns futurs excel·lents, àgils i 

prudents conductors.  

Un Jeep Wrangler YJ vermell del 91 és un vehicle màgic pels nens. Ja de nadons, en veure’l 

passar, somriuen.  

És el model perfecte per formar-los i convertir-los en petits experts en la mecànica i en la 

física, ja que la seva estructura mecànica és senzilla i visible fàcilment.  

Uns altres dos automòbils mítics l'ajudaran en aquesta missió: un Citroën Stromberg del 36, 

amb tracció davantera; i un Ferrari 348 d’ensomni, de tracció posterior, sens dubte 

l'automòbil més bonic que mai ha existit.  
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El Jeep Vermell els ensenyarà els principis de la física que regeixen la marxa dels automòbils, 

és a dir, l'acceleració, l'energia cinètica, el frenat i la forma amb la qual els pneumàtics intenten 

evitar que la força centrífuga arrossegui els automòbils a l'abisme en les corbes.  

De forma molt senzilla i intuïtiva, comprendran que mai han de circular en automòbil sense 

portar lligat el cinturó de seguretat; que portar un cotxe amb els pneumàtics gastats és una 

temeritat; que conduir bruscament reflecteix al mal conductor; que mai s'ha de conduir amb 

les facultats físiques i mentals minvades per l'alcohol o els estupefaents.  

Els ensenyarem que quan vagin amb una motocicleta o bicicleta, els errors o les imprudències 

són fatals; per aquest motiu han d'extremar la prudència, ja que no tenen carrosseria que els 

protegeixi.  

També els farem admirar el magnífic treball dels enginyers i tècnics de l'automòbil, els qui 

dediquen el seu esforç a millorar notablement les mesures de seguretat i el consum dels 

vehicles. Segur que despertarem, en alguns dels infants, la vocació per dedicar-se a aquestes 

tasques professionals.  

Els vehicles del Segle XX són preciosos i admirables, però lamentablement manquen dels 

elements de seguretat i contra la contaminació que porten els cotxes actuals.  

Mitjançant el projecte dels Museus Escola de l'Automòbil, els nens i joves ens ajudaran a 

treure de la circulació tots els automòbils del Segle XX, i a preservar-ne molts perquè 

sobrevisquin durant les properes generacions.  
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En una de les llegendes que ens explicarà l’Anita, la nostra narradora, d’una història succeïda 

a Sigüenza i Atienza, un dels protagonistes serà el Jeep Vermell. 

Aquest vehicle té tracció a les quatre rodes i és de mecànica molt senzilla. Ens permetrà que 

puguem explicar als nens i joves els fonaments de la mecànica de l’automòbil. 

L’objectiu és doble: d’una banda, convertir-los en afeccionats a l’automòbil i de la mecànica i, 

per una altra, iniciar-los en els secrets que els permetran ser experts conductors. 

Ens dirigim al col·lectiu de nens i joves de 7 a 15 anys. Proposarem que es creï un carnet de 

conduir especial, perquè els joves de 16 anys que superin estrictes proves puguin conduir 

determinats vehicles amb certes limitacions. 

El Jeep Wrangler té quasi tots els òrgans mecànics a la vista i poden ser fotografiats i filmats. 

Aquesta disposició tan senzilla ens permetrà explicar-los de forma molt amena les parts 

principals que componen un automòbil, i el seu funcionament: el motor d’explosió, la funció 

de l’embragatge, la caixa de canvis i el diferencial. 
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També aprendran unes nocions bàsiques de la física: força, massa, potència, treball, energia, 

acceleració i força centrífuga. Des del punt de vista pràctic, podrem explicar-los la influència 

de la suspensió, dels amortidors, i de l’estat i pressió dels pneumàtics en el comportament 

d’un automòbil girant en una corba. 

D’aquesta manera serà senzill inculcar-los conceptes importants que aprendran jugant, però 

que seran la base per aconseguir conductors responsables. 

 

mailto:info@fundacioaurora.cat


 
 

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

 

En altres episodis trobarem, un Ferrari 348, un llampant tracció posterior, i un Citroën 

Stromberg, un innovador tracció davantera, la qual cosa permetrà completar els 

ensenyaments. 

Aquest és un projecte a cinc anys, que té com a objectiu una àmplia població de nens i joves. 

Per això farem una crida a tots els aficionats i professionals de l’automòbil i a fabricants de 

vehicles i accessoris perquè col·laborin en aquest objectiu de convertir als nostres nens i joves 

en conductors responsables. 

Entenem que la informació haurà d’arribar també resumida en suport paper, per la qual cosa 

la col·laboració de la premsa escrita i especialitzada serà fonamental. 

En la part lúdica, promourem que les autoritats delimitin unes rutes 4×4 per practicar el 

turisme tot terreny, respectant la natura, i instruirem els nens i joves a gaudir d’aquesta afició 

sense fer malbé el camp. 
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Viatjar de nit és més còmode que viatjar al capvespre. Hi ha menys trànsit i el sol ponent no 

enlluerna. Però el conductor ha d’estar descansat i no ha d’haver pres begudes alcohòliques… 

res!!! 

Per conduir un automòbil cal estar atent i tranquil. Un bon xofer sempre està relaxat i subjecta 

el volant amb suavitat. Però el seu subconscient està atent, i només cal que vegi una ombra 

de reüll o s’adoni del rebot estrany d’una roda, perquè totes les seves habilitats es posin en 

marxa per tal de controlar la situació. 

Si ha begut una mica o ha pres drogues, potser aconsegueix conduir sense que el cotxe se surti 

de la carretera, però serà fàcil víctima de circumstàncies adverses i, el pitjor, amb la seva 

incapacitat per reaccionar adequadament, fer mal als altres. 

Per conduir de nit és important poder veure-ho tot amb la màxima claredat. Quan netegis el 

parabrisa de mosques o fang, recorda també netejar els fars, els intermitents i les llums de 

posició. 
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Anunci de la Jefatura Central de Tráfico 

Ara a les carreteres ja no hi ha carros sense il·luminar, però poden haver-hi cotxes espatllats 

sense senyalar, gent badant que creua sense mirar, o ciclistes sense llums. 

Mai circulis de nit amb una bicicleta sense llums!!! Si no tens llums a la bicicleta, posa darrera 

teu una llanterna encesa, o baixa de la bici i camina. 

Si has de caminar per una carretera, fes-ho sempre per l’esquerra perquè vegis els cotxes que 

et vinguin de cara i puguis saltar a la cuneta si se t’acosta massa un conductor despistat. Millor 

que portis una armilla reflectant i una llanterna a la mà. 

Recorda, de nit és molt difícil per a un conductor adonar-se d’un ciclista o un vianant 

imprudent que es creui sense mirar. 
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Els fars del cotxe han d’estar ben regulats. Si il·lumines una paret amb les llums curtes, veuràs 

que la part de dalt queda fosca. Les bombetes i els fars tallen el feix de llum d’aquesta manera, 

perquè s’il·lumini només la carretera i no s’enlluernin els conductors dels vehicles que vénen 

de cara. 

Molts cotxes porten els fars orientats massa baixos, i il·luminen solament el terra. Greu perill, 

ja que el conductor no pot veure gairebé res d’allò que succeeix davant seu. 

Altres cotxes porten els fars il·luminant cap al cel perquè han carregat excessivament el 

maleter o per badada del conductor. Pot provocar un greu accident si enlluerna els conductors 

dels vehicles amb què es creua. 

Anunci de la Jefatura Central de Tráfico 

mailto:info@fundacioaurora.cat


 
 

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

 

Un cotxe no pot mai circular a la nit amb els fars mal regulats. Si poses el cotxe davant d’una 

paret, els dos fars han d’il·luminar a la mateixa altura, una mica per sota de l’horitzontal. Si 

mesures l’altura del centre dels fars, l’altura il·luminada a la paret ha de quedar una mica per 

sota, molt poc. 

Si t’adones que els fars d’un cotxe estan mal regulats, digues-li al conductor que ho arregli 

abans de seguir viatjant. 

Molts cotxes tenen un sistema automàtic per corregir la inclinació dels fars quan el cotxe està 

molt carregat o molt descarregat. Aleshores, s’han d’ajustar fins que els fars il·luminin bé. 

Si el desajust és més greu, llavors cal aixecar el capó del cotxe i corregir l’orientació dels fars 

amb el seu cargol de regulació. I abans de viatjar de nou de nit, portar el cotxe al taller. 

Circular amb bombetes foses pot provocar un desastre fatal. Altres conductors poden pensar 

que el teu cotxe és una moto i envestir-te. 

Tots els cotxes haurien de portar sempre bombetes de recanvi, i quan una es fongui, parar a 

canviar-la. 
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És molt important que tots tinguem clar què és l’energia, ja que és un concepte físic bàsic a 

l’hora d’entendre molts dels fenòmens que ens envolten en la societat moderna. 

Ensenyarem als nens i joves que l’energia ni es crea ni es destrueix, solament es transforma. 

Cada vegada que transformem l’energia, en perdem gran quantitat. L’energia perduda es 

dissipa escalfant l’aire i mai torna. Per aquesta raó, és molt important que els tècnics i científics 

investiguin com millorar el rendiment energètic de totes les màquines i objectes que ens 

envolten.  

Quan un cotxe accelera, el motor d’explosió converteix l’energia continguda en el combustible 

en energia mecànica. El rendiment és molt baix, car només una petita part de l’energia 

s’aprofita. La resta es perd convertida en calor. L’energia que escalfa el motor es dissipa 

principalment pel radiador. També es perd energia amb els gasos de l’escapament, i escalfant 

els engranatges de la caixa de canvis i els rodaments de la transmissió. 

Quan l’energia mecànica arriba a les rodes, l’adherència dels pneumàtics sobre el paviment 

genera una força que accelera la massa del vehicle. L’energia mecànica es converteix en 

energia cinètica.  
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Mira les fotografies de dalt. Els mals conductors acceleren tan esvalotats que els pneumàtics 

patinen, es destrueix la goma i el cotxe accelera menys: un desastre.

Anunci de la Jefatura Central de Tráfico 

Quan el cotxe arriba a la velocitat desitjada, el motor ha de seguir empenyent per compensar  

la molta energia que es perd per vèncer la resistència de l’aire.  

Els pneumàtics en rodar posen resistència i s’escalfen. A més, se segueixen escalfant els 

rodaments i els engranatges de la transmissió i la resta dels òrgans mecànics del motor.  
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Per aquesta raó, els bons conductors deixen d’accelerar i de gastar combustible quan veuen 

al lluny un semàfor en vermell o un possible obstacle, i així el cotxe a poc a poc va perdent 

l’energia cinètica amb totes aquestes resistències, i va reduint la seva velocitat.  

Si el semàfor es posa en verd, acceleren i segueixen la seva marxa. Si el semàfor segueix en 

vermell, trepitgen el pedal del fre i tota l’energia cinètica restant es converteix en calor. 

En accelerar el cotxe, nosaltres també accelerem, perquè el respatller del seient ens empeny. 

Durant la frenada, nosaltres ens aturem pel fregament del nostre gluti en el seient, o perquè 

ens recolzem amb força amb les cames i braços. 
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Els mals conductors sempre van massa despresa sense tenir en compte les condicions del 

trànsit, i quan s’adonen del semàfor en vermell, intenten frenar violentament. Aleshores, la 

força que fan els frens és superior a la capacitat d’adherència dels pneumàtics sobre el 

paviment i els pneumàtics patinen. Si els frens tenen ABS, els pneumàtics no relliscaran i la 

força de frenat serà una mica més gran. Però suficient per aturar el vehicle i dissipar a temps 

l’energia cinètica del cotxe? 

Anunci de la Jefatura Central de Tráfico 

Molt pitjor si el conductor està distret mirant el mòbil o té les seves capacitats minvades per 

l’alcohol, doncs no veurà el semàfor en vermell, o frenarà tard. 
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En els últims anys, els enginyers i tècnics d’automoció han aconseguit el miracle. Quan patim 

un accident, els cotxes moderns moriran per salvar-nos la vida. Complexos dissenys fan que el 

cotxe s’aixafi per absorbir tota l’energia cinètica i aturar-se de manera que el nostre cos no 

pateixi una desacceleració mortal. L’energia cinètica es consumeix deformant la xapa i 

convertint-se en calor. 

En aquesta pel·lícula pots veure la manera en què un Mercedes morirà per salvar-nos la vida. 

 

Vídeo: https://youtu.be/lkX16uDkHm8 

Aquestes proves de xoc solen fer-se a una velocitat de 65 quilòmetres per hora, una velocitat 

que ens sembla baixa. Però, què et passarà si no portes lligat el cinturó de seguretat? Res et 

pararà. Per molt que premis amb les cames o els braços, xocaràs contra el sostre del cotxe o 

sortiràs a fora pel parabrisa i moriràs. 

Aleshores recorda sempre que si no portes el cinturó de seguretat i patiu un accident, moriràs 

o sofriràs mals terribles. 

Per tant, el primer que has de fer quan pugis a un automòbil o a l’autobús escolar és lligar-te 

el cinturó de seguretat i dir als altres que se’l posin. No et val l’excusa que aniràs a poc a poc 

o el viatge és molt curt. Un xoc a baixa velocitat dins d’un pàrquing contra una columna és 

suficient perquè et puguis trencar el cap. 
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Molta gent pensa que és millor anar amb un cotxe gran, perquè ens protegeix millor. Obliden 

que un cotxe pesant ha de dissipar molta més energia cinètica abans d’aturar-se. 

En aquesta pel·lícula veuràs xocar a un Jeep Grand Cherokee: ell també morirà per protegir 

els seus passatgers, però t’adonaràs que els enginyers han hagut d’esforçar-se molt més per 

aconseguir el miracle de protegir els passatgers. 

 

Vídeo: https://youtu.be/k1NleeWH4_4  

Treballar a la indústria de l’automòbil és un gran orgull.  

Els tècnics dissenyen, els operaris construeixen les peces i les munten, i els mecànics dels 

tallers de reparació lluiten per mantenir els cotxes en perfecte estat perquè els vehicles siguin 

tan eficaços i segurs com quan van sortir de la fàbrica. 
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Quan un vehicle acaba la seva vida útil, o és declarat sinistre total en un accident, es transporta 

al centre de reciclatge, mal anomenat cementiri d’automòbils. 

Si el vehicle està en bon estat, es guarda per utilitzar les seves parts com a peces de recanvi.  

Si està malmès, experts mecànics el desballestaran, buidant-lo de gasolina i olis, i recuperant 

les peces que encara puguin ser útils per arreglar altres vehicles del mateix model. Les parts 

no útils es destinen al reciclatge. 

Fins fa molt poc, es desmuntaven les parts de metalls valuosos, com els cables de coure i els 

elements d’alumini, les carrosseries es premsaven per disminuir el seu volum i poder-los 

transportar fins a una mini acereria elèctrica per ser fosos. 

Òbviament, en fondre les parts de ferro es cremaven les peces de plàstic i les tapisseries. Per 

aquesta raó, avui els automòbils són fragmentats en petites peces.  

En aquest vídeo, pots observar una premsa d’automòbils. Un cop reduït l’automòbil a un 

prisma d’acer, una cisalla el talla a trossos petits. 
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Vídeo: https://youtu.be/swRCkMF_fg4 

En aquest vídeo, pots veure uns vehicles trinxats per una màquina de fragmentar. Pots 

observar que la seva boca acaba devorant el motor sencer i convertint-lo en encenalls.  

 

Vídeo: https://youtu.be/ebW5Y-WhGhs  

Després d’aquest tractament, se separen les parts dels diferents metalls, la goma i els plàstics. 

En dissenyar els nous models, els fabricants ja tenen en compte la manera de desballestar-los, 

per tal de què les grans peces de plàstic es puguin desmuntar fàcilment i aprofitar-les per 

fondre’n de noves. D’aquesta manera, quan es reciclin els automòbils moderns, 

s’aconseguiran grans percentatges de recuperació. 
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Hem comentat que un dels objectius de la fundació, serà aconseguir que tots els nens i joves 

coneguin molt bé la tecnologia dels automòbils, i aprenguin a ser molt bons conductors. 

La part més divertida d’aquesta tasca, seran els Museus Escola de l’Automòbil, concepte que 

encara no hem de desvetllar.  

Ja hem comentat el fabulós treball que han fet en les dues últimes dècades, els dissenyadors 

dels nous models d’automòbil, creant meravelles que no paren de sorprendre els experts. 

Dotats de nombrosos elements de seguretat activa i passiva, faciliten una conducció segura i 

protegeixen adequadament als passatgers en cas d’accident. El rendiment dels motors és cada 

vegada millor, aconseguint consums òptims amb un baix nivell de contaminació ambiental.  

Molts dels vehicles del Segle XX tenen un funcionament molt contaminant. L’alimentació del 

motor es feia per mitjà de carburadors o sistemes d’injecció molt elementals, per la qual cosa 

el seu consum era molt elevat. 

A més, el seu disseny els converteix en vehicles molt perillosos, per la seva precària estabilitat 

agreujada moltes vegades per un precari manteniment. L’estructura de molts models no 

estava dissenyada per protegir als seus ocupants en cas d’accident.  
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En aquest vídeo, podem veure el xoc de dos vehicles Chevrolet similars, però fabricats amb 50 

anys de diferència. El locutor explica l’assaig en un perfecte anglès, però les imatges són 

suficients per entendre les meravelles que els enginyers d’automoció han aconseguit.  

 

Vídeo: https://youtu.be/joMK1WZjP7g  

Mirem ara un vídeo que ens farà entristir, en veure que un preciós Volkswagen escarabat és 

víctima d’una màquina de fragmentar i queda reduït a uns encenalls. 

 

Vídeo: https://youtu.be/Zto4qfzfIO0 
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Aquí està el secret del nostre projecte: els nens i joves ens ajudaran a retirar de la circulació 

tots els vehicles veterans, i posaran en lloc segur els que estiguin en bon estat perquè siguin 

orgull dels seus fills i néts.  

Esperem que els projectes de la Fundació Aurora comencin a funcionar, i posarem a 4.100.000 

nens i joves a participar en un divertit joc. 
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