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10 consells per estalviar energia a casa
És possible reduir el consum energètic de casa? Començar a
aplicar una sèrie de consell per estalviar energia és beneficiós
per a la teva cartera i, també, per al medi ambient. A vegades,
consumim més del que realment necessitem perquè no som
conscients de la despesa que suposen alguns dels nostres
hàbits. En una entrevista a Cugat Mèdia, el gestor energètic
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Gabriel
Cardeñosa, ens dona algunes recomanacions per reduir el
consum energètic a la nostra llar.

BANY
Utilitzar aigua calenta només en els moments que la necessitem: mentre ens rentem les mans o les dents,
apagar-la. Sovint, tenim massa il·luminació al bany. Reduir-la pot suposar un estalvi d'energia.
ELECTRODOMÈSTICS La nevera és l'electrodomèstic que més consumeix perquè està encesa les 24 h. Per
reduir el consum es recomana deixar un espai lliure entre la nevera i la paret d'uns 10 centímetres perquè
pugui extreure la calor. Evitar posar menjar calent a la nevera. En comprar un electrodomèstic nou, es
recomana que sigui A+++, és a dir, que tingui la major eficiència energètica. Situar el frigorífic en un lloc on
no li toqui el sol directament ni li pugui afectar la calor del forn. Desendollar els aparells elèctrics que no
s'estiguin utilitzant (cafetera, televisor, microones, router...) pot significar un estalvi del 10-15% del consum
total. L'assecadora consumeix més que la rentadora perquè utilitza aire calent per eixugar la roba. Evitar
posar-la en marxa i estendre la roba a l'exterior.
CALEFACCIÓ
No tapar els radiadors amb roba o mobles per evitar que no dissipi bé la calor. Mantenir les temperatures que
marca el reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis: entre 21 i 23 graus centígrads. Per cada grau
addicional es gasta, aproximadament, un 7% més d'energia. S'aconsella tenir, només, encès el radiador de les
estances on ens trobem. Per ventilar la llar, és suficient amb obrir les finestres 5-10 minuts. Per mantenir la
calor durant la nit, abaixar persianes i tancar finestres.
IL·LUMINACIÓ
Canviar bombetes incandescents per llums de baix consum poden suposar un estalvi del 60% en el consum
total
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