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I com seran les granges del futur? 

En aquesta breu fitxa s’han recollit algunes idees 
per a la construcció de granges amb una major 
resiliència (capacitat de resistir els canvis). 

 

Ús de materials locals o de rebuig: per exemple, 
pneumàtics, pedres, llaunes, ampolles, bales de palla, 
fang, calç, suro, terra, fusta, etc. 

Massa d’inèrcia tèrmica: aprofitament de l’efecte 
cova, en què les masses de pedra, aigua o altres 
materials conserven la calor i estabilitzen la 
temperatura durant tot l’any.  

Sostre verd: amb una capa de terra a sobre de la 
coberta és possible incrementar l’efecte cova i integrar 
les granges al seu entorn.  

Aïllament: els aïllants naturals com les bales de palla 
serveixen per superaïllar els edificis. 

Captació solar: un gran finestral a la cara sud fa que el 
sol de l’hivern escalfi l’espai.  

Protecció solar: un ràfec, un voladís o un conjunt de 
làmines orientables poden aturar la llum del Sol en 
determinats moments, sobretot a l’estiu. 

Captació d’aigua de pluja: tota la pluja caiguda a la 
coberta pot recollir-se en un o diversos dipòsits per al 
seu ús posterior a la granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions productores d’electricitat: les plaques 
fotovoltaiques i els petits aerogeneradors produeixen 
l’electricitat que consumeix l’explotació.  

Instal·lacions productores de calor: les calderes de 
biomassa, les plaques solars tèrmiques, els 
biodigestors i les bombes de calor geotèrmiques 
produeixen la calor que es necessita per escalfar 
l’espai. 

 

 

Imatge exterior d’una casa earthship, amb plaques 
fotovoltaiques i tèrmiques. (Amzi Smith, Creative Commons) 

 

Edifici construït amb sacs de terra. (Ludwig Everson, Creative 
Commons) 

 

 

Pou canadenc: un conducte d’aire enterrat introdueix 
l’aire de l’exterior, escalfant-lo amb la temperatura del 

Esquema de la granja “del 
futur” seguint  els paràmetres 
de les cases earthship. (Amzi 
Smith, Creative Commons) 
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terra.  

Ventilació creuada: els dos registres d’entrada i de 
sortida d’aire permeten la ventilació natural de l’espai 
(igual com fan els tèrmits en els seus nius). 

Permacultura: disseny de sistemes inspirats en la 
manera com actua la Natura, amb múltiples relacions, 
funcionalitats, etc., la qual cosa permet que el sistema 
resisteixi millor qualsevol pertorbació. 

Bioconstrucció: construcció amb materials naturals del 
lloc o reciclats, de baix impacte ambiental.  

Producció ecològica: maneig de la terra, les plantes i 
els animals sense utilitzar productes químics de síntesi, 
cosa que fa que sigui més saludable per a les persones 
i l’entorn. 

Conreus permanents: multitud d’espècies herbàcies 
creen un tapís que protegeix el sòl i alimenta el ramat 
durant tot l’any. 

Boscos comestibles: un gran nombre d’espècies són 
adequades per alimentar el ramat i les persones en 
les diferents èpoques de l’any.  

Agricultura regenerativa: tècniques per millorar la 
terra a través del maneig adequat de la ramaderia, 
preparats de microorganismes (per exemple, 
biofertilitzants) i l’aportació de minerals (per 
exemple, la farina de roca).  

Disseny amb línia clau: sistema de disseny d’una 
explotació que té com a objectiu dirigir l’aigua de la 
pluja cap a petits embassaments i retenir la humitat 
del sòl.  

Poliramaderia: gestió de diferents espècies animals 
en un mateix entorn per tal de beneficiar-se de les 
relacions positives que s’estableixen entre elles.  

Earthships (“naus terrestres”): edificacions 
realitzades amb materials de rebuig en què el propi 
edifici supleix les necessitats de calor/fred, aigua, 
gestió de les aigües residuals, electricitat, aliment, 
etc. de les persones que hi viuen. Circuits curts de 
comercialització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació consulteu:  

Documental “A farm for the future” sobre el pic del 
petroli i el sector agrari i ramader, les pastures 
permanents i els boscos comestibles. 
http://www.youtube.com/watch?v=U8z3zYjg_n4 

Documental “Garbage warrior” sobre la construcció 
de cases tipus earthship (nau terrestre) a Nou Mèxic. 
https://www.youtube.com/watch?v=RvUR4PvnDpA 

Documental “Paja mental” sobre la construcció amb 
bales de palla. 
https://www.youtube.com/watch?v=5hoM6-lPjYM 
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