
 

Autosuficiència energètica a la casa rural “Les Vinyes Grosses” 

David Canal de Vilar 

Resum: 

L’objectiu del present projecte és aconseguir l’autosuficiència energètica per a 

la casa rural “Les Vinyes Grosses”. Aquesta casa rural està situada a Sant 

Agustí de Lluçanès, comarca d’Osona. Es vol aconseguir fer una canvi de les 

instal·lacions que utilitzen energies no renovables a unes instal·lacions que 

funcionin amb energies renovables. Es pretén canviar la instal·lació de 

calefacció i aigua calenta que funciona amb gas-oil per una instal·lació que 

funcioni amb estella de pi roig que provingui de la mateixa finca. També es vol 

fer un canvi de la instal·lació elèctrica que funciona amb electricitat de la xarxa 

per una instal·lació elèctrica que utilitzi energia solar fotovoltàica. Per últim, es 

pretén que tota l’aigua consumida en la casa rural sigui aigua de la pluja en 

comptes d’utilitzar l’aigua de la xarxa. El cost total calculat  per a realitzar 

aquests canvis d’instal·lacions és de 58.825 €, amb un temps d’amortització de 

15,32 anys.    

Paraules clau: Autosuficiència energètica, biomassa, energia solar fotovoltàica  

 

 

Autosuficiencia energética en la casa rural "Les Vinyes Grosses" 

Resumen: 

El objetivo del presente proyecto es conseguir la autosuficiencia energética 

para la casa rural "Les Vinyes Grosses". Esta casa rural está situada en Sant 

Agustí de Lluçanès, comarca de Osona. Se quiere conseguir hacer una cambio 

de las instalaciones que utilizan energías no renovables a unas instalaciones 

que funcionen con energías renovables. Se pretende cambiar la instalación de 

calefacción y agua caliente que funciona con gasoil para una instalación que 

funcione con astilla de pino rojo que provenga de la misma finca. También se 

quiere hacer un cambio de la instalación eléctrica que funciona con electricidad 

de la red para una instalación eléctrica que utilice energía solar fotovoltaica. 

Por último, se pretende que toda el agua consumida en la casa rural sea agua 

de la lluvia en vez de utilizar el agua de la red. El coste total calculado para 

realizar estos cambios de instalaciones es de 58.825 €, con un tiempo de 

amortización de 15,32 años. 

Palabras clave: Autosuficiencia energética, biomasa, energía solar fotovoltaica 



 

Energetic self-sufficiency in the rural house "Les Vinyes Grosses" 

Abstract 

The aim of the present project is to obtain the energetic self-sufficiency for the 

rural house " Les Vinyes Grosses ". This rural house is placed in Sant Agustí de 

Lluçanès, Osona's region. She wants to manage to become one I change the 

facilities that use not renewable energies to a few facilities that work with 

renewable energies. One tries to change the installation of heating and warm 

water that works with diesel oil for an installation that works with splinter of 

spruce that comes from the same estate. Also there wants to be done a change 

of the electrical installation that works with electricity of the network for an 

electrical installation that uses photovoltaic solar power. Finally, there is claimed 

that the whole water consumed in the rural house is a water of the rain instead 

of using the water of the network. The total cost calculated to realize these 

changes of facilities is of 58.825 €, with a time of amortization of 15,32 years.  

Key words: energetic Self-sufficiency, biomass, photovoltaic solar power 

 

1. Introducció 

Els països desenvolupats, com 

podria ser el cas d’Espanya, tenen 

una dependència total de les 

energies no renovables i d’origen 

fòssil. Aquest fet, a la llarga, pot ser 

un problema gravíssim en el 

moment que no hi hagi accés a 

aquestes energies o quan el preu 

d’aquestes sigui massa alt pel 

consumidor. El problema és tant 

aquesta dependència, com la 

manca de capacitat dels governs 

dels països desenvolupats a fer un 

canvi en el model de consum 

energètic. 

Una solució òptima a aquest 

problema és el canvi de model de 

l’ús massiu d’energies no 

renovables a un model d’ús massiu 

d’energies renovables. Segons els 

governs que ens manen, aquest 

canvi no seria possible, ja que si 

seguim amb els ritmes de consum 

actuals, no es podrien abarcar 

aquests consums només amb 

energia provinent de les energies 

renovables. Sobre aquest últim punt 

no deixen de tenir raó, ja que els 

ritmes de consum energètic actuals 

són desorbitats. 

El que no ens expliquen els nostres 

governs és que la clau en aquest 

canvi seria la disminució d’aquests 

consums. No ens ho expliquen per 

què la societat actual es basa en el 

paradigma del consumisme, on no 

pots ser feliç si no disposes d’un 

seguit de béns i serveis que, al cap i 

a la fi, si ens ho mirem fredament, 

són totalment prescindibles. És 

totalment necessari per què una 

família sigui feliç tenir tres 

televisors, dos cotxes, una moto o 



moltes coses més? És normal que 

tinguem maduixes al supermercat 

tot l’any? És normal que una 

persona viatgi a Londres per 20€? 

El consumisme és un peix que es 

mossega la cua. Una societat 

necessita produir molt per poder 

tenir a tota la gent treballant, i si la 

gent treballa té poder adquisitiu, i 

amb aquest poder adquisitiu es pot 

consumir el que la mateix societat 

ha produït. El problema clau és 

doncs aquest peix que es mossega 

la cua, que segons els que ens 

manen és una paradigma 

impossible de deixar. Així doncs, el 

que la societat del països 

desenvolupats s’ha de posar al cap 

és que realment no necessitem 

consumir d’aquesta forma i, per tant, 

ens hem de plantejar les nostres 

vides sense tot aquest seguit de 

luxes innecessaris per tal que el 

nostre consum energètic torni a ser 

sostenible.    

Però aquest canvi no és tan fàcil, ni 

molt menys. Els nostres governs no 

ens deixen sortir d’aquest 

paradigma ja que ja no responen 

d’ells mateixos, si no d’un seguit 

d’empreses (energètiques, 

alimentàries, bancs, grups 

d’inversió, asseguradores, 

farmacèutiques, etc) que els hi 

manen que han de fer. Un país ja no 

segueix les ordres del seu govern, si 

no que segueix les ordres de les 

grans empreses que manen els 

seus governs.  

Per tant, si no podem confiar en el 

govern la factibilitat d’aquest canvi 

de model de consum i energètic, la 

única solució és que aquest canvi el 

fem els propis ciutadans, sense 

esperar que en ho manin des de 

dalt. Per tant, el que la societat 

hauria de fer és fer-se forta des de 

baix, des de la ciutadania, sense 

esperar cap ajuda de ningú. Se li 

han de treure del cap les idees 

preestablertes, la societat ha de ser 

escèptica vers el consumisme. Se li 

ha d’ensenyar a la societat que 

només hi ha una solució per què tot 

no acabi ensorrant-se, i és aquest 

canvi de model de consum i el canvi 

de model d’ús d’energia. 

Primerament, com hem comentat, la 

societat desenvolupada ha de 

deixar de consumir de la forma 

alarmant que ho fa en la actualitat. 

Hem d’aprendre a viure millor amb 

menys, hem de ser persones més 

senzilles i humils, ens hem 

d’acostumar a viure amb l’ho 

imprescindible, deixant de banda 

luxes, bens i serveis que, al cap i a 

la fi, només necessitem per què 

durant tota la vida ens han post al 

cap que no podem viure sense ells.  

Només fent aquest canvi de model 

de consum, no ens enganyem, 

podrem fer un canvi en el model 

energètic. No podem valorar de fer 

el canvi de model energètic sense 

que la societat en si tingui al cap 

que tots aquests luxes a què estem 

acostumats fan que el nostre model 

de vida es faci totalment 

insostenible. Un cop s’hagi 

aconseguit canviar el paradigma del 

consumisme, podrem valorar de fer 

un canvi en el model energètic per a 

total a societat. 



Com he comentat abans, els 

governs (per dir alguna cosa, ja que 

qui realment dirigeix la política són 

les grans empreses) ens volen 

posar al cap que no és factible el 

canvi d’ús d’energies no renovables 

a energies renovables. Per 

començar, diuen que no és factible 

bàsicament per que entren en acció 

els interessos de les grans 

empreses energètiques. Les grans 

empreses energètiques són les que 

subministren la energia als països 

(bàsicament energia basada en 

combustibles fòssils no renovables), 

per tant, aquests països depenen 

d’aquestes empreses per tirar el 

país endavant. Sense l’energia que 

els proporcionen aquestes 

empreses als estats, aquests no 

podrien subsistir.  

Per tant, aquí està la clau en el 

canvi de model energètic. Per 

aconseguir l’èxit de les energies 

renovables, la atenció ha de centrar-

se estratègicament en tres punts: 

 

- Disponibilitat d’energia 

àmpliament dispersa i 

independent, en comptes 

d’estar concentrada en grans 

distribuïdores internacionals. 

 

- Descentralització política en 

comptes de les institucions 

internacionals i la 

harmonització dels mercats 

 

- Foment d’inversions 

autònomes en comptes 

d’inversions planificades pels 

governs i la indústria 

energètica. 

 

És en aquest últim punt en que es 

basa aquest projecte, ja que el que 

ens volem plantejar en la casa rural 

seria fer una inversió autònoma per 

passar de tenir unes instal·lacions 

energètiques que es basen en les 

energies no renovables a tenir unes 

instal·lacions que es basessin en 

energies renovables. Inicialment 

sabem que en principi seria una 

inversió molt forta, si volguéssim fer 

a la vegada el canvi de consum gas-

oil a biomassa, de consum 

d’electricitat de la xarxa a electricitat 

produïda per energia solar 

fotovoltàica i de consum d’aigua de 

la xarxa municipal a aigua de la 

pluja. 

Ja sabem que inicialment seria una 

forta inversió, però també sabem 

que a la llarga sortiria molt rentable, 

i més sabent que l’electricitat, el 

gas-oil i l’aigua cada dia són més 

cars. El fet de ser autosuficients 

energèticament donaria molta 

tranquil·litat, ja que no dependríem 

dels preus de les energies 

convencionals, deixaríem de pagar 

les factures d’aquestes, i a més 

sabríem que la procedència de 

l’energia de la casa rural seria 

totalment neta.  A més, el fet de 

tenir una casa autosuficient 

energèticament i que faria servir 

energies netes, seria un reclam per 

a la casa rural. 

 

 



2. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte 

és veure si és factible realitzar a la 

casa rural “Les Vinyes Grosses” el 

canvi d’unes instal·lacions 

energètiques basades en energies 

no renovables a unes instal·lacions 

basades en les energies 

renovables. Per arribar a aquest 

objectiu realitzarem els següents 

passos: 

 Fer un anàlisis de la política 

energètica a Espanya  

 Analitzar la ocupació de la casa 

rural 

 Analitzar la quantitat de 

biomassa de pi roig que hi ha a 

la finca. Aquestes dades les 

utilitzarem per calcular si hi ha 

suficient biomassa d’aquesta 

espècie per abastir la instal·lació 

de biomassa que calcularem 

més endavant. 

 Analitzar els consums energètics 

de la casa rural de: 

o Aigua 

o Gas-oil 

o Electricitat 

 

 Calcular les instal·lacions 

d’energies renovables 

necessàries per a la casa en el 

cas que contem els dies que la 

casa podria estar potencialment 

ocupada : 

o Instal·lació de biomassa. 

Calcularem aquest tipus 

d’instal·lació en el cas que 

fem servir aquests dos 

tipus de combustible 

llenyós: 

 Pèl·let 

 Estella de  pi 

roig 

o Instal·lació d’energia solar 

fotovoltàica 

o Instal·lació de sistema de 

recollida d’aigües pluvials. 

 Fer un pressupost de cada una 

d’aquestes instal·lacions en el 

cas que contem els dies que la 

casa podria estar potencialment 

ocupada. 

 Fer un pressupost total en el cas 

que contem els dies que la casa 

podria estar potencialment 

ocupada en aquests dos casos: 

o Fer un pressupost total de 

les tres instal·lacions 

d’energies renovables 

contant la instal·lació de 

biomassa amb estella. 

 Fer un càlcul del temps 

d’amortització de les tres 

instal·lacions en el cas que 

contem els dies que la casa 

podria estar potencialment 

ocupada: 

 Calcular el temps 

d’amortització de les tres 

instal·lacions d’energies 

renovables contant la 

instal·lació de biomassa amb 

estella. 

3. Anàlisis de la situació actual a 

la casa rural 

 

La finca es situa Sant Agustí de 

Lluçanès, a la comarca d’Osona. 

Aquest municipi té dos petits nuclis 

de població, el carrer de l'Alou i el 

barri de Sant Agustí, juntament amb 

un veïnat dispers de cases de 

pagès, conformen aquest petit 



municipi de 13,38 km2 del sector 

septentrional de la subcomarca del 

Lluçanès. El paisatge tan 

característic d'aquest altiplà 

combina les pastures amb les 

extenses boscúries de pi roig i 

rouredes i l'aprofitament extrem al 

pla del conreu de farratges i cereals.  

La finca “Vinyes Grosses i Coma-

ermada” té una superfície de 133,64 

hectàrees. No està inclosa dins cap 

qualificació especial, com podria ser 

un PEIN, reserva... La carretera BV-

4341 voreja la finca pel sud-oest, on 

trobem la ramada encantada. Per 

l’est la finca és vorejada pel Rec de 

les Vinyes Xiques, mentre que per 

l’est és vorejada pel Rec del Molí 

del Vilar. Aquest rec s’acaba al 

pantà de Sant Agustí, que també es 

troba al límit est de la finca. Al nord 

hi trobem el principi de la Riera 

Gavarresa, que va a desenvocar al 

riu Llobregat. 

En el present projecte s’ha calculat 

que tenim a la finca un  volum de 

creixement anual total de 174, 16m3 

de pi roig aprofitable per a la 

instal·lació per a biomassa. 

En quan a la casa rural, l’època de 

construcció és desconeguda en el 

seu origen, però hi van haver 

intervencions entre els segles XVII i 

el segle XX. Les característiques 

arquitectòniques a ressaltar són que 

es tracta d’una edificació composta 

per un cos principal d’habitatge, de 

planta rectangular format per una 

planta baixa, un pis i golfes, cobert 

amb teulada amb dos vessants, 

encarat a una “llisa” amb accés per 

un portal que, amb unes 

construccions annexes, la tanquen 

formant un recinte exterior 

arquitectònicament prou particular. 

La casa està destinada a l’activitat 

d’allotjament rural independent.   

 

Per accedir a la casa cal fer 600m 

des de la carretera BV-4341 de Sant 

Boi de Lluçanès a Santa Eulàlia de 

Puigoriol, a uns 6km abans d’arribar 

a aquest poble. Cada un del tres 

pisos que hem anomenat (planta 

baixa, pis i golfes) tenen una 

superfície útil per planta de 

132,67m2, el que fa un total de 

398m2.  

 

En quan a la ocupació e el asa rural, 

l’any 2009 va ser l’any amb 

ocupació màxima amb 650 

persones, mentre que a partir 

d’aquell any en endavant la 

ocupació va anar disminuint. Aquest 

fet es pot explicar per la profunda 

crisi econòmica que estan patint les 

famílies, el que fa que no es puguin 

permetre sortir tant i gaudir del 

turisme rural. La crisis econòmica va 

començar teòricament l’any 2008, 

però curiosament l’any 2009 va 

continuar augmentant el nombre 

d’usuaris respecte el 2008. A partir 

del 2010, però, vam començar a 

notar l’efecte d’aquesta crisis i, 

conseqüentment va començar a 

davallar el nombre d’usuaris a l’any. 

Es faran els càlcul de les 

instal·lacions d’energia renovable en 

el següent supòsit: 

Contant els dies que la casa podria 

estar potencialment ocupada. En 

aquest cas contem tots els dies que 



la casa podria estar plena, és a dir, 

contem tots els caps de setmana de 

l’any, els ponts, el juny, juliol i agost 

sencers, les vacances de Nadal i les 

de Setmana Santa. Si contem que 

tots aquests dies estiguessin plens, 

ens surten 191 dies a l’any. El 

pressupost final de les instal·lacions 

serà amb aquesta dada, ja que hem 

de comptar que, encara que molt 

difícil, és possible que algun any la 

casa estigui plena tots els dies que 

s’han comentat. 

 

4. Energia a la casa rural 

En el cas que la casa estigués 

potencialment ocupada, el consum 

d’electricitat seria de 7836,21 kWh a 

l’any, i el cost d’aquesta seria de 

1422, 15 € a l’any. El consum 

d’aigua seria de 463,5 m3 a l’any i el 

cost d’aquesta seria de 998,51 € 

l’any. He fet una mitjana del consum 

total de gas-oil a l’any, i aquest és 

de 3819,11 litres anuals, amb un 

cost mitjà de 2588 € a l’any. 

 

5. Costos totals de les tres 

instal·lacions amb la 

instal·lació de biomassa 

amb estella 

 

Per calcular el cost total de les tres 

instal·lacions simplement he de 

sumar el cost de cada una d’elles. 

Així doncs: 

 

Cost total = cost biomassa amb 

estella + cost energia solar 

fotovoltàica + cost de recollida 

d’aigües pluvials 

 

En que: 

 

- Cost biomassa amb estella2, és 

el cost total que he calculat per 

la instal·lació del sistema de 

biomassa amb estella contant la 

subvenció, i aquest és de 

25.768,04 €.  

 

- Cost energia solar fotovoltàica3, 

és el cost total que he calculat 

per la instal·lació del sistema 

d’energia solar fotovoltàica, i 

aquest és de 27.457€. 

 

- Cost de recollida d’aigües4 

pluvials, és el cost total que he 

calculat per la instal·lació del 

sistema de recollida d’aigües de 

la pluja, i aquest és de 5.270 €. 

 

Aleshores:  

   Cost total = 23.007,96  € + 

25.768,04 € + 5.270 € = 58.825 € 

 

Per tant, el cost total d’aquestes tres 

instal·lacions seria de 58.825 € 

 

6. Cost total anual de 

manteniment de les tres 

instal·lacions amb la 

instal·lació de biomassa 

amb estella  

 

Per saber el que ens costaria el 

manteniment de les totes les 

instal·lacions, senzillament hem de 

sumar els manteniments de cada 

una de les instal·lacions, així doncs: 



Cost anual manteniment total = cost 

anual manteniment biomasa amb 

estella + cost anual manteniment 

energia solar fotovoltaica + cost 

anual manteniment de la recollida 

d’aigües pluvials  

En que: 

- Cost anual manteniment 

biomasa amb estella5, és el cost 

anual total del manteniment que 

he calculat anteriorment per la 

instal·lació del sistema de 

biomassa amb estella, que és 

1323,73 
any

€
. 

- Cost anual manteniment energia 

solar fotovoltaica6, és el cost 

anual total del manteniment que 

he calculat  per la instal·lació del 

sistema d’energia solar 

fotovoltàica, que és de 300
any

€
. 

- Cost anual manteniment de la 

recollida d’aigües pluvials7,  és el 

cost anual total de manteniment 

per la instal·lació del sistema de 

recollida d’aigües de la pluja. 

Com hem vist hem escollit un 

sistema que no necessitat cap 

tipus de manteniment, per tant 

aquest és de 0
any

€
. 

 

Aleshores: 

 

Cost anual manteniment total = 

1323,73
any

€
 + 300

any

€
+ 0

any

€
 = 

1623,73
any

€
 

Per tant, el cost anual de 

manteniment total de les 

instal·lacions és de  1623,73
any

€
. 

 

7. Amortització de les 

instal·lacions amb la 

instal·lació de biomassa 

amb estella  

 

Calcularé quan tardaríem en 

amortitzar els tres sistemes que 

hem instal·lat. He fet servir els 

resultats obtinguts en el cas que 

contem els dies que la casa podria 

estar potencialment ocupada, ja que 

és el cas que he escollit per calcular 

les instal·lacions. 

 

Primerament, per fer això he de 

calcular quin estalvi econòmic em 

dóna anualment haver fet el canvi 

des d’unes instal·lacions que feien 

servir energies no renovables a 

unes instal·lacions que fan servir 

energies renovables. Així doncs, 

com hem calculat aneriorment, 

l’estalvi total de deixar de pagar les 

energies no renovables són 6280,67

any

€
. 

 

 

8. Estalvi econòmic anual de 

les instal·lacions amb la 

instal·lació de biomassa 

amb estella 

 

Hem calculat els diners que 

deixaríem de pagar anualment en 

les energies que deixarem de fer 



servir, i aquest estalvi era de 

6280,67
any

€
. 

Un cop tenim aquest estalvi, hem de 

comptar també que el fet que 

haguem instal·lat unes instal·lacions 

noves provoquen també uns costos 

nous, per tant hem de comptar amb 

els costos de manteniment de les 

tres instal·lacions i el cost anual de 

l’estelladora. Així doncs: 

Estalvi net (€) =   Estalvi total anual 

en energies no renovables – 

manteniment instal·lacions – cost 

estelladora  

 Per tant: 

 Estalvi net (€) = 6270,67
any

€
 - 

1623,73
any

€
 - 808,58

any

€
= 3838,36

any

€
 

 

9. Temps amortització de les 

instal·lacions amb la 

instal·lació de biomassa 

amb estella  

 

Per saber quan tardarem a 

amortitzar les noves instal·lacions 

només hem de utilitzar la següent 

formula: 

Temps amortització (anys) = 

)/(€

(€)·cos

anyestalvinet

lacionstinstal
 

Per tant: 

Temps amortització (anys) =

)/(€36,3838

€58825

any
 = 15,32anys 

Així doncs, en el cas que contem els 

dies que la casa podria estar 

potencialment ocupada, el temps 

d’amortització de les instal·lacions 

amb la instal·lació de biomassa amb 

estella seria de 15,32anys. 

 

8. Conclusions 

 

Després de realitzar el projecte, 

podríem dir que seria totalment 

factible fer un realitzar el canvi 

d’unes instal·lacions energètiques 

basades en energies no renovables 

a unes instal·lacions basades en les 

energies renovables a la casa rural 

“Les Vinyes Grosses”, ja que els 

temps d’amortització de les 

instal·lacions no són exagerats.  

S’ha de tenir en compte que des del 

moment que entressin en 

funcionament les instal·lacions 

proposades, la casa rural deixaria 

de contaminar al 100%, ja que 

funcionarien totes les instal·lacions 

amb energies netes. Aquest fet 

revaloraria la casa com allotjament 

rural, ja que el fet que la casa 

només utilitzés energies netes li 

donaria una molt bona imatge, i es 

podria donar el cas que a molta gent 

li interessés aquest fet.   

El factor principal en contra de 

poder fer aquest canvi és la forta 

inversió inicial, de 55.734,96 € en el 

cas de les tres instal·lacions contant 

la biomassa amb pèl·let, i de 58.825 



€ en el cas de les tres instal·lacions 

contant la biomassa amb estella. 

 

Un cop vist el principal handicap del 

projecte, és a dir, la inversió inicial, 

faré una valoració tant del cas de 

les tres instal·lacions contant la 

biomassa amb pèl·let com el cas de 

les tres instal·lacions contant la 

biomassa amb estella. 

En quan al cas de la de les tres 

instal·lacions contant la biomassa 

amb pèl·let he calculat que la 

inversió inicial tardaria 19,16 anys 

en amortitzar-se. És un temps 

d’amortització acceptable, tot i que  

major que en el cas de les tres 

instal·lacions amb estella, que és de 

15,32 anys. A part d’aquest temps 

d’amortització també s’ha de 

comptar que el combustible emprat, 

és a dir, el pèl·let, no provindrà de la 

mateixa finca i, per tant, no podem 

dir que  l’autosuficiència sigui total 

en aquest cas. També s’ha de 

comentar que aquest pèl·let s’ha de 

transportar en camió fins a la casa 

rural, i aquest fet provoca un ús de 

combustibles fòssils en aquest 

mateix transport, ja que el camió fa 

servir gas-oil.  

En quan al cas de la de les tres 

instal·lacions contant la biomassa 

amb estella, he calculat que la 

inversió inicial tardaria 15,32 anys 

en amortitzar-se. És un temps 

d’amortització molt acceptable, 

gairebé 4 anys menys que en el cas 

del pèl·let. El factor a favor del 

combustible emprat en aquest cas, 

és a dir l’estella, en comparació amb 

el pèl·let, és que el podem extreure 

de la mateixa finca, fet que li dóna 

un gran valor a aquesta instal·lació. 

Tot i això, per extreure la llenya del 

bosc, transportar-la a la casa rural i 

estellar-la també és necessari fer ú 

dels combustible fòssils.  

Per tant, no és viable cap dels dos 

casos sense fer servir combustibles 

fòssils en alguna part del procés. 

Tot i això, encara que valorem l’ús 

de combustibles fòssils en els dos 

casos, en el còmput global haurem 

de fer servir molt menys  

combustible fòssils que si no féssim 

el canvi d’instal·lacions a la casa, 

per tant, aquest no és un factor que 

tindré en compte. 

Així doncs, si hagués d’escollir un 

dels dos casos que s’han esmentat, 

escolliria el cas de les tres 

instal·lacions contant la biomassa 

d’estella per dos motius. El primer 

és que la biomassa s’extrauria de la 

mateixa finca, i això ens asseguraria 

que sempre tindríem combustible 

d’aquest tipus a la nostra disposició, 

i podríem recarregar la sitja quan 

més ens convingués. El segon 

motiu és que el quan extraiéssim la 

llenya de pi roig de la pròpia finca, 

estaríem realitzant a la vegada un 

treball de manutenció del bosc, 

aquest estaria molt més net i això 

seria un punt a favor molt per 

prevenir dels incendis forestals. 

En quan a la recollida de l’aigua de 

la pluja, he observat que no es 

podria abastir el consum anual 

d’aigua de la casa rural només 

recollint l’aigua de la pluja, tot i això, 

a mig - llarg termini ens estem 

plantejant de recuperar el pou que 



hi ha a la vora de la casa, per tal de 

poder aprofitar encara d’una manera 

més eficient l’aigua de que disposa 

la finca. 

Finalment, valoro molt positivament 

haver fet una avaluació per veure si 

era factible o no la instal·lació dels 

tres sistemes d’energia renovable. 

Si que és cert que la inversió inicial 

és molt alta, i que com a mínim es 

necessitaran 15 anys per amortitzar 

la inversió, però un cop pagada la 

instal·lació, sabem que la casa rural 

en el futur no dependrà de cap 

energia que no es pugui extreure de 

la mateixa finca, i no ens arrisquem 

a tenir que pagar uns preus que 

actualment ja són molt cars, i que 

en un futur probablement encara ho 

seran més. 

Si a l’autosuficiència energètica li 

sumem la autosuficiència 

alimentària de la que pràcticament 

disposem en la nostra finca, puc 

assegurar que les perspectives pel 

futur són molt més favorables que 

en el cas que depenguéssim del 

menjar i de l’energia de fora de casa 

nostra. A part del valor econòmic 

que ens estalviarem en un futur, 

també s’ha de valorar molt 

positivament el valor moral i ètic que 

dóna el fet de no dependre de ningú 

per res. 

Per tant, després de realitzar aquest 

projecte, animo a tota la gent que 

tingui la possibilitat de realitzar 

quelcom semblant, que no s’ho 

pensi dues vegades, i que valori la 

possibilitat de ser autosuficient 

energèticament. 
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