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                       Opinió 

No arribeu a final de mes?  

Teniu problemes per anar a comprar? 

Cada  cop  us  preocupa  més  la  vostra  economia? 
Nosaltres no tenim gran solucions per aquests grans 
problemes, però ara que arriba el fre,  us podem 
donar uns trucs per estalviar en la calefació i  de 
retruc fer una mica de butxaca.

La calefacció  
La  calefacció  representa  el  64%  del  consum 
energètic total d'una casa; una despesa excessiva 
que es pot rebaixar per poc que fem un ús correcte 
dels  sistemes  de  calefacció.  Al  nostre  país,  més 
d'un  milió  d'habitatges  disposa  de  calefacció 
col·lectiva i més de tres milions tenen un sistema 
individual.  Aquests  últims  permeten  disminuir  la 
despesa i accedir a tarifes més reduïdes. 

• No  aconseguirem  mantenir  una 
temperatura confortable en un edifici sense 
un  aïllament  tèrmic  adequat  de  sostres, 
parets i terres. 

• Eviteu les fugues de calor i  protegiu casa 
vostra  del  fred  aïllant-la  amb  doble 
envidrament i ribets en portes i finestres. 
Un bon aïllament tèrmic pot estalviar entre 
un 20 i un 40% en calefacció. 

• Si la calefacció de casa vostra és col·lectiva 
i noteu massa calor no obriu les finestres; 
tanqueu la clau dels radiadors. 

• No tingueu les finestres obertes més temps 
del  que  és  necessari.  Deu  minuts  són 
suficients  per  ventilar  una  habitació.  A 
partir  d'aquí  es  renova  innecessàriament 
l'aire,  es  perd  més  calor  i  es  redueix  la 
temperatura de la casa. 

• Mantingueu el termòstat de la calefacció en 
20  graus  centígrads,  temperatura 
confortable  per  a  un habitatge.  Per cada 
grau addicional gastareu entre un 6% i un 
8% més d'energia. 

• Si sou fora del domicili durant unes hores, 
reduïu la posició del termòstat a 15 graus 
centígrads.  En  cas  d'absència  prolongada 
-un dia o més-, desconnecteu totalment la 
calefacció. 

• Utilitzeu els  termòstats  programables  que 
hi  ha  al  mercat  i  que  permeten 
preseleccionar  el  programa  de 

funcionament de la calefacció d'acord amb 
l'ús  de  l'habitatge  i  les  preferències  dels 
usuaris. 

Mostra d'un termostat

• Disminuïu la temperatura a les habitacions 
o zones de la casa que utilitzeu menys. 

• Assegureu-vos  que  inspeccionin  i  netegin 
adequadament el sistema de calefacció de 
la  vostra  llar  cada  any.  Maximitzareu 
l'eficiència i seguretat del sistema. 

• Mantingueu els radiadors descoberts perquè 
rendeixin al màxim. 

• Allunyeu les cadires i els sofàs de les portes 
i  finestres,  en  comptes  d'augmentar  la 
calefacció. Pot ser que la vostra llar sigui 
prou  càlida,  però  si  esteu  asseguts  prop 
d'una finestra és possible que noteu fred, ja 
que  el  vidre  no  el  bloqueja  tan 
efectivament com ho fan les parets. 

Mostra de radiador


