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Sant Cugat estrena la primera casa passiva certificada del municipi
Sant Cugat ja compta amb la seva primera casa passiva
certificada. L'habitatge, situat a l'avinguda del Carril, ha
obert les seves portes aquest divendres per celebrar la seva
inauguració i mostrar a les desenes d'assistents el resultat
final del projecte. Es tracta d'una casa construïda amb
materials sostenibles i que, a més, garanteix un estalvi en
subministraments. Això és gràcies a l'eficiència energètica que
procuren tant els materials de construcció com l'orientació de
la casa, que converteixen l'habitatge en un espai que no
requereix ni calefacció ni refrigeració. La companyia
santcugatenca Papik Cases Passives ha estat la responsable del
projecte.

El gerent de l'empresa, Papik Fisas, ha destacat l'estalvi energètic com el principal eix de l'habitatge. Fisas ha
explicat que el consum energètic de la casa es mou entorn els 20 euros al mes, un cost molt petit comparat
amb el de la resta d'habitatges. En aquest sentit, una de les residents, Crista Pérez, ha explicat que han notat
l'estalvi econòmic, així com l'aïllament del soroll i el nivell constant de la temperatura. A l'habitatge, tot i que
s'ha estrenat oficialment aquest dimecres, hi viuen cinc persones des del mes de juny.
A la inauguració ha participat l'alcaldessa, Mireia Ingla, que ha posat en valor projectes com les cases passives
en un context on cal estar 'compromès amb l'emergència climàtica'. Per altra banda, Ingla ha rebut el guardó
'Municipis Passivhaus' de la mà de l'empresa santcugatenca, que certifica que Sant Cugat compta amb un
d'aquest tipus de casa.
Papik Fisas: La gràcia d'una vivenda com aquesta és l'estalvi energètic. Amb una casa com aquesta, es
calcula que té un cost energètic de 20 euros al mes.
Crista Pérez: Tema del soroll, estem realment aïllats, dormim molt tranquils. La temperatura també és
molt agradable.
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