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Contribuir a la 
conservació del medi 
ambient no és només 
un assumpte de 
conviccions  
ni de roman cisme... 

 

És un negoci. 

“No es la bonhomia del Carnicer, del cerveser 
o del forner, la que ens proporciona l’aliment, 
sinó la consideració  del  seu propi interès. No 

invoquem els seus sen ments humanitaris 
sinó el seu egoisme, ni els parlem de les nos-

tres necessitats, sinó dels seus avantatges. 
Una mà invisible porta a promoure una fi que 

no entrava en les seves intencions...  Al bus-
car el seu propi interès, sovint, promou  el  de 

la     societat d’una forma més eficaç que si  
realment en fos la seva pretensió.”  

 
Adam Smith, “An Inquiry into the Nature and 

Causes of the Wealth of Na ons ”, 1776 
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Una inversió 
garan da en 

tecnologia verda 



“Plouen  
diners”  

4  Què li costa ara l’energia que consumeix? * 

0,15 €/Kwh  electricitat 
 0,05 €/Kwh  gas 
 0,08 €/Kwh  gasoil 

* gener de 2012 

1  En una època d’esgotament de recursos fòs-

sils, la solar és la font d’energia més universal.  

El sol és una font d’energia renovable i  gratuïta:  

“Plouen diners”…  

Ho vol ignorar? 
O prefereix aprofitar‐se’n? 

2  Energia que “cau” a Barcelona:  
Dia: 4,77 Kwh/m2 .    Any:  1.741,05 Kwh/m2 any  

3 Aprofitament d’aquesta energia : 

15% si es transforma en energia elèctrica:  255 
Kwh/m2 any 

80% si es transforma en energia tèrmica 
escalfant aigua:    1.360 Kwh/m2 any 

5 “Plouen diners”  

255 Kwh/m2 any * 0,15€ /Kwh elèctric =   38,25€/m2 any 

1.360 Kwh/m2 any * 0,05€ /Kwh gas =       68,00€/m2 any 

1.360 Kwh/m2 any * 0,08€ /Kwh gasoil = 108,80€/m2 any 

6 Vostè té una propietat amb 
“SOL”? 

    Sí    

AIR  li realitza un estudi d’aprofitament i un projecte 
d'instal·lació.  I  vostè té dues opcions:  

Com sempre. Fa la inversió. 

O “a cost 0”, a canvi del 90% del rendiment de la  
instal·lació captadora. Li donem un termini de fins a 20 
anys per a que realitzi el pagament.  

       No   

AIR, també li dóna la possibilitat de treure’n un bene-
fici.  

Vostè pot inver r en una d’aquestes instal·lacions 

7 Vol rebre amb op misme cada 
dia al Sol, sabent que “treballa” 
per vostè? 
 
No dub  en posar-se en contacte 
amb nosaltres. 
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