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EDITORIAL
Aquest número, amb el Quadern sobre cale-
facció, us arribarà passat l’hivern... però mol-
tes de les accions que proposem són per fer 
abans de l’hivern!

El proper número arribarà més tard del que 
tocaria, perquè fem una aturada en l’elabora-
ció d’Opcions per dedicar-nos durant un pa-
rell de mesos a reformular la nostra feina, en 
tots els sentits! Principalment per dos motius. 
Un és que volem repensar quins continguts 
són més aportadors en el canviant context 
actual, ple de transformacions econòmiques, 
polítiques i socials. La cultura del consum 
s’està movent, però per debilitar-la cal una 
determinació que de moment no és als idea-
ris polítics ni econòmics. Volem seguir fent 
pressió en aquest sentit, tal com Opcions deu 
haver aportat el seu granet de sorra per a l’ex-
pansió important que han tingut moltes for-
mes alternatives de consum durant l’última 
dècada.

Per això també repensarem la manera de 
transmetre aquests continguts, perquè arri-
bin a més capes de població i fer que el Con-
sum Conscient i Transformador (CCT) tingui 
més presència social.

L’altre motiu és que al CRIC ens passa com a 
tantes iniciatives socials, que hi ha molta més 
militància que viabilitat econòmica. Tal com 
explicàvem a l’editorial del número anterior, no 
les tenim totes respecte a poder seguir endavant. 
Els números no surten, i estem fent Op cions en 
unes condicions laborals més precà ries enca-
ra que fa un temps –sempre ho han estat força. 
Volem doncs trobar fórmules de finançament 
viables, que ens permetin treballar millor i així 
desplegar i difondre tot el potencial del CCT.

En aquest procés serà molt important 
comptar amb el parer i l’ajuda de vosaltres, 
lectors i lectores que teniu inquietuds compar-
tides i sou receptors del que Opcions ofereix. 
Properament us demanarem que hi partici-
peu, segurament a través dels canals virtuals. 
Mentrestant, tot comentari serà benvingut!

Lligat en part amb aquest procés, ja falta 
poc per estrenar el projecte MésOpcions, que 
estem gestant amb altres entitats de l’econo-
mia social. No us avancem res més aquí, us el 
presentarem en el seu moment.

Confiem que entre tots trobarem la manera 
de fer el CRIC i Opcions més viables, més po-
tents i més transformadors!

La subscripció per 6 números (un any i mig) val 25 euros.
• Butlletí de subcripció a opcions.org/revista/subscripcio.
• També ens podeu donar les dades personals i les bancàries per correu electrònic, telèfon o 

al nostre local. Si voleu pagar per transferència, feu l'ingrés al compte de Caixa d'Enginyers 
3025 0001 11 1433230889, indicant el vostre nom.

• Indiqueu si voleu la revista en català o en castellà, i expliqueu-nos com l'heu conegut!

SUBSCRIPCIONS

SUBSCRIURE'S ÉS FER POSSIBLE AQUESTA EINA TRANSFORMADORA

Centre de recerca i 
informació en Consum

c/ Casp 43, entl. 2a · 08010 Barcelona
tel. 93 412 75 94 · fax 93 567 05 62

cric@pangea.org  ·  www.opcions.org

agraïMentS
Jaume domingo, noè mas, 
Oriol Gavaldà – aiguasol, david 
fernández-Gutiérrez – Celobert, 
Carolina lópez
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RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

Si coneixes cap iniciativa per compartir,  
envia-la a comunica.cric@pangea.org

Món en 
moviment

FRANÇA CASTIGA L’OBSOLESCÈNCIA 
PROGRAMADA
La lluita contra l’obsolescència programada pot aconse-
guir a curt termini un èxit a Europa. El Parlament francès 
ha aprovat castigar amb penes de fins a dos anys de pre-
só i multes de 300.000 euros les empreses que, amb l’ex-
cusa de les lleis del mercat, programin la data de caduci-
tat dels seus aparells. A priori semblen penes escasses 
per frenar el fenomen, però també pot suposar l’embrió 
d’un model legal a escala europea. O potser no. A l’Estat 
també hi ha organitzacions que pressionen perquè el 
govern prohibeixi l’obsolescència als aparells elèctrics i 
electrònics.

diagonalperiodico.net/saberes/24383-economia-
circular-contra-obsolescencias.html

NOTíCIES

JA TENIM uNA ALTRA BANCA ÈTICA EN ACCIó!
Arriba una notícia molt espera-
da: Fiare Banca Ètica ha iniciat 
recentment l’operativitat di-
recta a l’Estat espanyol. Ha co-
mençat amb la migració de les 
posicions d’estalvi i de crèdit, 
i amb l’oferta de nous serveis com comptes corrents i banca 
per internet. D’entrada els serveis s’ofereixen a les persones 
sòcies, i properament s’oferiran a tothom.

Fiare vol ser un instrument financer en mans i al servei de 
la ciutadania, en el qual les persones decideixin en què s’inver-
teixen els seus diners. Fa una avaluació no només econòmica 
sinó també socioambiental dels projectes que li demanen fi-
nançament, analitzant aspectes com la participació democrà-
tica, la transparència, la igualtat d’oportunitats o els vincles 
amb el territori.

A finals de març s’inaugura una sucursal a Bilbao, amb ac-
tes lúdics i una presentació de projectes que Fiare ha finan-
çat. A Barcelona i Madrid també hi ha oficines, per anar-hi cal 
demanar hora. Hi ha una xarxa de Grups d’Iniciativa Territo-
rial que donen informació a qui no visqui en una d’aquestes 
ciutats, i promouen l’expansió d’aquesta opció de banca ètica 
per tot l’Estat. Es poden trobar els contactes a fiarebancaeti-
ca.coop/contacto/git.

OBRE A BERLIN EL PRIMER 
SuPERMERCAT SENSE ENvASOS  
DEL MóN
La idea ha estat d’unes emprenedores alema-
nyes. Es tracta del supermercat Original unver-
packt i està concebut sota la premissa que val 
més evitar residus que haver-los de reciclar. Al 
supermercat s’hi venen tot tipus d’aliments a 
granel, i també hi ha una secció de productes 
de drogueria natural.

L’espai no té prestatgeries inacabables 
amb excés d’oferta, i la quantitat de menjar 
que es llença és mínima, perquè els consumi-
dors poden comprar les quantitats justes que 
necessiten. Porten els seus envasos de casa, i 
a les balances es taren per tal de cobrar només 
l’aliment, i no pas l’envàs.

original-unverpackt.de (en alemany).

MÉS MOvIMENT PER LA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA
Al barri del Poble Sec de Barcelona s’està consolidant 
un moviment fort que té la sobirania alimentària com a 

principal pilar. A la co-
operativa del Carretó 
s’hi ha afegit amb 
forces renovades La 
Seca, reconversió de 
l’antiga Germinal im-
pulsada per l’Ateneu 
La Base. Entorn de 
l’Ateneu s’estan or-
ganitzant activitats 

diverses amb l’objectiu de fomentar la sobirania ali-
mentària dels veïns del barri, i de dilluns a divendres hi 
serveix menús ecològics a 6€ el menjador comunitari 
La Igualitària, que també ofereix menjar per emportar. 
A més s’està promovent la recuperació de l’hort de La 
Font Trobada, l’últim hort no urbanitzat que queda a 
Montjuïc.

labase.info, elcarreto.org

https://www.diagonalperiodico.net/saberes/24383-economia-circular-contra-obsolescencias.html
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/24383-economia-circular-contra-obsolescencias.html
http://www.fiarebancaetica.coop/contacto/git
http://www.fiarebancaetica.coop/contacto/git
http://original-unverpackt.de/
file:///FEINES/feines%20MUNTSA/Opcions_49/docs/labase.info
http://elcarreto.org/
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COMPARTIR COTxE PER FACEBOOk 
Facebook s’està usant com a plataforma per compartir cotxe, 
especialment a les comarques on el transport públic és més defi-
cient, a través dels grups de Facebook Compartir cotxe a.... El ser-
vei el gestionen molt fàcilment els usuaris mateixos: els membres 
del grup publiquen un post oferint o demanant un determinat 
trajecte, que pot ser per un dia puntual o diari, i els usuaris inte-
ressats en la proposta s’hi posen en contacte.

Per trobar grups a la vostra zona: escriviu Compartir cotxe 
al buscador de Facebook.

MENTIDA PODRIDA!
La campanya Mentida 
Podrida, de veterinaris 
Sense Fronteres - Justí-
cia Ambiental Global, 
denuncia els enganys 
de la publicitat ali-
mentària, que ens vo-
len fer creure que els 
aliments tenen propie-
tats que en realitat no 
tenen, i reivindica una 
normativa estricta so-
bre aquesta publicitat. 
La campanya vol fer 
patent que és urgent 
establir controls efec-
tius per assegurar que 
sigui transparent, clara 
i real. També pensen 
que un dels aspectes 
importants a tenir en 
compte és la publicitat 
dirigida a la infància, 
un grup especialment 
vulnerable a aquests 
missatges; la majoria dels anuncis en horari 
infantil són de productes insans. Tenint en 
compte l’elevat índex d’obesitat infantil a 
l’Estat espanyol, creuen que no es pot ser 
flexibles en això.

La campanya estudia els reclams de 
productes alimentaris, i denunciarà a l’or-
ganisme competent les males pràctiques 
publicitàries.

mentidapodrida.cat

RECURSOS

uNA ExPERIÈNCIA DE DES-PRIvATITZACIó DE L’AIGuA
L’Ajuntament d’Arenys de Munt (Maresme) havia privatitzat l’abastiment d’aigua el 1999, 
cedint-lo a Sorea, una filial de la multinacional Suez Environment (que fa arribar l’aigua a 
un 80% de la població catalana). L’octubre del 2011 el consistori va fer el camí contrari, i va 
remunicipalitzar el servei d’aigua, perquè, deia l’alcalde, l’aigua és un bé públic que s’ha 
de gestionar de forma pública.

A més va integrar el servei d’aigua i el sistema de clavegueram, aconseguint que la part 
més rendible del cicle alimentés les arques municipals (i no les butxaques de Sorea). Grà-

cies a això el municipi ha pogut invertir per millorar la xarxa, i les pèrdues d’aigua han passat del 43% al 33% (de mo-
ment). També es va introduir una tarifa progressiva premiant els consums més baixos, i amb un preu especial per a les 
famílies amb ingressos molt limitats.

El procés de municipalització no va ser fàcil, i va treure a la llum el malbaratament de diners i d’aigua que es donava 
amb la gestió privada. Ho podem conèixer en aquest reportatge que en va fer el mitjà digital Crític: tinyurl.com/Critic-
AiguaArenys.

CAMPANyES

LA COOPERATIvA DE CONSuM CyDONIA  
ENGEGA uNA EDITORIAL
La cooperativa de consumidors de productes ecològics i consum 
responsable Cydonia, del barri del Poblenou de Barcelona, ha 
iniciat l’activitat editorial per divulgar tot el que està relacionat 
amb la salut, entesa tant des de la vessant de cos, ment i ànima, 
com des de l’ètica de la justícia social i del compromís amb el 
medi ambient. Sota el nom Els llibres de la cooperativa Cydonia 
acaben de publicar el primer títol: Set de saviesa. Salut, saber i 

sabor de l’aigua de mar, d’en Pedro 
Manrique Miranda, soci fundador 
de la cooperativa.

Set de saviesa ens parla dels 
avantatges d’incorporar l’aigua de 
mar a la nostra vida, com a aliment i 
com a remei, i també dels orígens de 
la vida i de la concepció de la salut. 
Si en voleu un exemplar el podeu de-

manar a cydonia@cydoniabc.org i us el faran arribar per correu. 
També podeu demanar que vinguin a fer una presentació del llibre. 
llibrescydonia.blogspot.com.es

LECTURES

NOTíCIES

http://cat.vsf.org.es/mentida-podrida?utm_source=direct&utm_medium=redirect_CAT&utm_campaign=domini_CAT#top
http://tinyurl.com/Critic-AiguaArenys
http://tinyurl.com/Critic-AiguaArenys
mailto:cydonia@cydoniabc.org
http://llibrescydonia.blogspot.com.es/
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CAMPANyES

CAMPANyES

L'aparador del

DEBATS SOBRE CONSuM CONSCIENT AL CONGRÉS 
INTERNACIONAL D’ECONOMIA SOCIAL
El novembre passat es va celebrar a Zaragoza el Congrés Internacional 
d’Economia Social i Solidària. El CRIC hi va articular un eix entorn de 
la innovació ciutadana en consum –li vam dir innovació ciutadana per-
què l’acció en consum és, per sobre de tot, un espai d’experimentació i 
de creació individual i col·lectiva. Hi vàrem organitzar dos tallers, dues 
sessions tècniques i una taula rodona, i es van donar rics debats entorn 
de temes com la capacitat de canvi social, els límits i les potencialitats 
de l’acció des del consum conscient.

D'altra banda, el febrer hi va haver una reunió amb eurodiputats al 
Parlament Europeu per parlar de l'estat actual i els reptes d'aquest sec-
tor econòmic en auge.

economiameeting.net/ca 

BONA LLuITA CONTRA LA GREu CONTAMINACIó D’uNA INCINERADORA
La mobilització contra la incineració a la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), promo-
guda per l’Associació de veïns i veïnes de Can Sant Joan i la Plataforma Antiincineració, ha estat premiada als 
premis de reconeixement veïnal que organitza la Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya. 
L’objectiu del certamen és donar visibilitat a les pràctiques més rellevants d’entre les reivindicacions del mo-
viment veïnal. La incineradora Lafarge està situada a 250 metres del barri, i la Plataforma fa anys que denuncia 
que diversos estudis científics demostren que la població que viu en un radi d’entre quatre i cinc quilòmetres al 
voltant d’una incineradora té un risc més elevat de patir malalties greus, com el càncer, que la resta. L’Associa-
ció de Can Sant Joan té oberta una denúncia contra l’empresa Lafarge Cementos.

judicialacimentera.wordpress.com

MATERIALS PER AJuDAR-NOS A 
REPENSAR EL MODEL ENERGÈTIC
El Quadern Central d’aquest número està 
dedicat a la calefacció, i hi veiem que l’apro-
visionament futur d’energia no serà fàcil. 
Aquí tenim dos materials més per reflexio-
nar sobre el tema.

El llibre Alta tensión. 
Por un Nuevo Modelo 
Energético sostenible, de-
mocrático y ciudadano re-
copila textos d’experts vin-
culats amb la Plataforma 
per un Nou Model Energè-
tic que recorren el panora-
ma energètic actual, ana-
litzant les seves causes i 
conseqüències, i plantegen 
l’alternativa necessària: la 
transició cap a un model 
energètic que respecti els límits del plane-
ta i els Drets Humans. tinyurl.com/PNME-
AltaTension

El documental Les nostres energies, 
produït per Enginyeria sense Fronteres, fa 
una denúncia de l’actual sistema energètic 
a Catalunya, tant des del punt de vista de 
l’escassa sostenibilitat com de la concep-
ció ademocràtica. Vol visibilitzar el conjunt 
d’impactes ambientals que un sistema ex-
tractivista i concentrat, basat majoritàri-

ament en fonts no 
renovables, té sobre 
el conjunt d’un terri-
tori densament po-
blat com el nostre. 
lesnostresenergies.
wordpress.com

STOP PRINCELANDIA
Heu sentit a parlar de Princelandia? 
Es tracta d’un spa per a nenes de 5 a 
12 anys (tot i que els seus impulsors 
diuen que també admeten nens). 
Els últims mesos n’han obert dos a 
Catalunya (Sabadell i Granollers) i 
han estat rebuts amb una forta po-
lèmica. Barnussos, passarel·les, ungles pintades, maquillatge, 
un entorn de color rosa... és el particular ecosistema d’aquests 
establiments d’oci. Col·lectius feministes i juvenils denuncien 
que reprodueixen esteriotips sexistes i exalten el concepte 
idealitzat de bellesa. La campanya Stop Princelandia està fent 
accions de sensibilització per oposar-s’hi, i volen parlar amb 
agents educatius perquè se sumin a la denúncia. 

projecteella.org/stopprincelandia

LECTURES I DOCUMENTALS

http://economiameeting.net/ca/
https://judicialacimentera.wordpress.com/
http://tinyurl.com/PNME-AltaTension
http://tinyurl.com/PNME-AltaTension
https://lesnostresenergies.wordpress.com/
https://lesnostresenergies.wordpress.com/
http://projecteella.org/stopprincelandia/
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Escletxes per 
transformar

CARLOTA FRANCO, MONTSE PEIRON

Connectats  
a totes hores

Cada cop tendim a dedicar més temps 
a viure a través d’una pantalla. Primer 
va ser la televisió, després s’hi van su-
mar els ordinadors... I ara, l’eclosió 
imparable dels smartphones i altres 
dispositius mòbils. Això té un fort im-
pacte en àmbits molts diversos, que 
no hauríem de menystenir si volem 
fer un ús conscient i responsable dels 
dispositius portàtils de comunicació. 
En aquest article oferim unes quantes 
pinzellades per a la reflexió sobre les 
conseqüències socials i per a la salut 
(social, psicològica i física) d’estar 
connectats a totes hores.

Segons un dels darrers informes de 
referència sobre les tendències d’in-
ternet, a Espanya passem 6’6 hores 
diàries pendents d’una pantalla: 124 
minuts davant la televisió, 97 a l’ordi-
nador, 122 al mòbil, 55 minuts a la ta-
blet. Sovint de manera superposada, 
com quan mirem la tele sense deixar 
d’estar pendents del mòbil. A nivell 
global, les dades són similars.1

Centrem-nos en els telèfons mòbils. 
Abans ens el posàvem a l’orella, ara hi 
clavem els ulls, i el revisem unes nou 

vegades cada hora. És a dir, un cop 
cada 6 o 8 minuts.2

Des que aquest aparell que portem 
amb nosaltres a tot arreu ens permet 
estar permanentment connectats a in-
ternet, n’hem esdevingut extremada-
ment dependents, i en alguns casos fins 
i tot addictes, perquè hi podem fer gai-
rebé de tot, allà on siguem, de manera 
fàcil i immediata: assabentar-nos de les 
darreres notícies, trobar a l’acte qualse-
vol tipus d’informació que vulguem sa-
ber, realitzar transferències bancàries, 
comprar, jugar, fer fotos... Però d’entre 
totes les activitats possibles, les que 
l’han convertit en un objecte gairebé 
indispensable a les nostres vides són, 
amb molta diferència, les que tenen a 
veure amb l’ús social que en fem per 

relacionar-nos amb altres persones: 
llegir i administrar el correu electrò-
nic, xatejar i accedir a les plataformes 
socials de referència, principalment.3 
En definitiva, parlar a través de la pan-
talla. Les aplicacions (apps) de missat-
geria instantània, amb el popularíssim 
Whatsapp al capdavant, arrasen: el 
96% dels usuaris ja preferim enviar un 
missatge de text abans que fer una tru-

cada, el 95% les fem servir cada dia, i un 
38% diverses vegades cada hora.4

leS relaCionS virtualS 
engoleiXen leS preSenCialS

Es parla i s’escriu molt de l’impacte 
social dels telèfons intel·ligents, se-
gurament perquè és el més percepti-
ble en la vida quotidiana. El nou hàbit 
d’estar permanentment connectats ha 
generat una dependència social dels 
smartphones que ha modificat hàbits 
i codis de conducta en les relacions.5 
Cada cop hi ha més persones incapaces 
de deixar de prestar atenció al mòbil o 
de desconnectar-lo, i la interacció con-
tinuada amb aquests dispositius gene-

1. M. Brown: Ad reaction 2014: Marketing in a mul-
tiscreen world, 2014. Aquest estudi analitza les 
respostes de més de 13.000 persones de 16 a 45 
anys d’arreu del món amb accés a almenys un 
aparell de televisió i a un smartphone o tablet.

2. Fundación Telefónica: Informe la Sociedad de 
la Información en España 2013.

3. Estudi de l’Asociación para la Investigación de 
los Medios de Comunicación, febrer 2014.

4. The App Date: 5º Informe Estado de las apps en 
España, setembre 2014.

5. Apigee: Mobile app dependency high; varies 
by country, estudi presentat al Mobile World 
Congress de Barcelona el 2013.

t’hi reConeiXeS?
Tres vídeos ben diferents que ens con-
viden a reflexionar en clau d’humor, 
poesia o imatges sobre els impactes 
de la dependència social dels mòbils.

I forgot my Iphone Com et sentirires 
sense el mòbil? La protagonista del 
vídeo, força deprimida i avorrida; tot el 
seu entorn, abstret amb la pantalla... no 
ho sabem. tinyurl.com/forgot-iphone

Sin whatsapp sin whatsapp Una 
paròdia hilarant de la cançó Libertad 
sin ira de Jarcha. 
tinyurl.com/SinWhatsapp-video

Look up (Aixeca la vista) Què ens es-
tem perdent mentre mirem la panta-
lla? El vídeo potser ho porta a l’extrem, 
però no està de més estar previnguts. 
tinyurl.com/video-Lookup

l’impuls de mirar  
un missatge entrant  

i respondre’l de manera 
immediata ens fa perdre  

el fil de reunions, 
converses i moments 

d’intimitat

http://tinyurl.com/forgot-iphone
http://tinyurl.com/SinWhatsapp-video
http://tinyurl.com/video-LookUp
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ra interferències i interrupcions en la 
comunicació interpersonal presencial 
cada cop més acceptades socialment.

L’avís d’un nou missatge entrant, 
l’impuls de mirar-lo i sovint de res-
pondre’l de manera immediata ens 
fan perdre el fil de reunions de feina 
i de classes, trenquen moments d’in-
timitat, interrompen converses d’allò 
més animades i, en general, ens des-
concentren de les activitats que estem 
portant a terme.

noveS patologieS?

Ara bé, de la dependència social a 
l’addicció patològica hi ha un tros. En-
tremig, diversos trastorns relacionats 
amb l’ús abusiu del telèfon mòbil, ma-
nifestacions d’ansietat, estrès, irritabili-
tat o falta d’atenció que, tot i que encara 
no estiguin catalogats oficialment com 
a patologies, ja comencen a ser tractats 
psicològicament. Així, des de fa quatre 
anys es parla de la nomofòbia, definida 
com a la por irracional de no tenir ac-
cés al mòbil. Es refereix al malestar que 
genera deixar-se el telèfon a casa, que-
dar-se sense bateria o no tenir cobertu-
ra, i cada cop està més generalitzada; el 
2012 afectava el 66% dels britànics.6

També hi ha força documentació 
sobre l’anomenada síndrome de la tru-
cada imaginària, que es produeix quan 
tenim la sensació que el telèfon vibra o 
sona sense que això sigui cert. I també 
hi ha la síndrome FoMo (de l’anglès Fear 
of Missing Out): l’ansietat que pot gene-

rar el sentiment d’exclusió virtual, d’ha-
ver-se perdut alguna cosa important que 
està passant a les xarxes socials.7

DiStraCCionS FatalS

Les noves formes de dependència i el 
poder acaparador d’atenció de les pan-
talles que ens podem qüestionar més 
o menys des d’un punt de vista social 
es converteixen en un perill real que 
multiplica per 23 la probabilitat de 
tenir un accident quan som al volant.8 
Els telèfons ens distreuen, i les distrac-
cions van ser la causa de gairebé el 40% 
dels accidents de trànsit amb víctimes 
durant l’any 2013.9

Som una societat imprudent. Si molts 
conductors ja feien cas omís de la prohi-
bició vigent des de fa molts anys de fer 
servir el mòbil o qualsevol altre disposi-

tiu sense el mans lliures, gairebé quatre 
milions d’automobilistes admeten que 
interactuen amb les pantalles dels te-
lèfons intel·ligents per enviar missatges 
de text mentre condueixen. Sobretot 
whatsapps, quan van sols al cotxe, en els 
desplaçaments per anar a la feina i apro-
fitant els semàfors vermells o els embus-
sos. Però també en plena marxa.10

i QuÈ paSSa aMb  
leS raDiaCionS?

Ben recentment, l’octubre del 2014, 
l’Organització Mundial de la Salut co-
municava en una nota de premsa que 
fins ara no s’ha confirmat que l’ús del 
mòbil perjudiqui la salut, però alhora 
destaca que l’Agència Internacional 
de Recerca sobre el Càncer (AIRC) ha 
classificat els camps electromagnètics 

ajuDeS per poSar-hi líMitS
S’han inventat algunes eines (aplicacions per fer servir des dels mateixos mòbils!) 
que ajuden a prendre consciència de l’estona que passem pendents dels dispositius 
mòbils i a autolimitar-nos-la, amb utilitats com ara la possibilitat d’establir límits 
diaris, avisadors quan ens hi aproximem o els superem, programadors per descon-
nectar automàticament l’accés a internet en determinats moments, o bloquejar els 
programes als quals estem més enganxats. Moment, Breakfree o Fadeup en són al-
guns exemples.

Desconecta és un programa psicoeducatiu que té el mateix fi. programadesco-
necta.com

Al web de la campanya #Stop Chatear (del Real Automóvil Club de España) hi ha 
unes quantes recomanacions per evitar les distraccions pel mòbil mentre conduïm. 
stopchatear.com

http://www.programadesconecta.com/
http://www.programadesconecta.com/
http://www.stopchatear/
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com a possiblement cancerígens. Així 
doncs, en què quedem?

El que passa és que darrere de la 
“controvèrsia científica” hi ha molts 
interessos en joc, tal com denuncia-
va el 2011 un informe encarregat pel 
Consell d’Europa.11, 12 El projecte In-
terphone va estudiar durant deu anys 
la incidència de càncer sobre adults 

usuaris de mòbils. L'AIRC, coordinado-
ra del projecte, no va classificar les ra-
diacions com a possibles cancerígenes 
fins un any després de publicar-se'n 
els resultats, que ho aconsellaven prou 
clarament.11 Resulta que el projecte In-
terphone estava finançat en part pel 
Fòrum de Fabricants de Mòbils.

Un altre signe dels interessos: els 
llindars màxims d’exposició a radia-
cions que es recomanen (els tenim a 

per reDuir l'eXpoSiCió  
a raDiaCionS

•	 Si no necessitem internet o si hi po-
dem accedir per cable, inhabilitem les 
connexions wifi del mòbil. Així impe-
dim que busqui constantment xarxes 
wifi disponibles, cosa que a més de 
generar radiacions gasta bateria.

•	 Mentre no hàgim de fer servir cap de 
les utilitats per a les quals cal conne-
xió (telèfon, internet, GPS, Bluetooth), 
activem el mode avió.

•	 A l’encaminador (router), activem 
l’emissió wifi només quan sigui im-
prescindible.

•	 Evitem el contacte directe dels dis-
positius mòbils amb el cos, i mantin-
guem-los lluny de nosaltres sempre 
que sigui possible; encara que el mò-
bil tingui el wifi desactivat, es connec-
ta constantment amb les antenes de 
telefonia.

P oder estar permanentment 
connectats amb tot és una me-
ravella que ens ofereix la tec-

nologia, i tan llaminera que, almenys 
ara que encara és una “joguina nova”, 
ens hi enganxem i hi juguem fins i tot 
mentre conduïm. Alhora, silenciosa-
ment ens causa malalties, sobretot a 
les persones més electrosensibles. Al 
CRIC pensem que les autoritats que 
vetllen per la salut pública haurien 
de  forçar el desplegament ràpid de 
tecnologies alternatives també sen-
se fils però no perilloses, com sembla 
que poden ser la comunicació òptica 
o optoelectrònica.

6. tinyurl.com/nomofobia-a-RU.
7. Hi ha un recull d’aquests i altres transtorns a 

l’article Eight new mental illnesses brought to 
you by internet. tinyurl.com/transtorns-mobils.

8. AAA Foundation for the Traffic Safety: Measuring 
cognitive distraction, octubre 2014.

9. Revista de la DGT: El Whatsapp, protagonista 
de la nueva campaña de concienciación de la 
DGT, desembre 2014.

10. Més dades sobre mòbil i volant a stopchatear.
com/sobre-la-campana-stopchatear.

11. The potential dangers of electromagnetic fields 
and their effect on the environment, Informe 
12608 del Consell d’Europa, maig 2011.

12. Al n. 32 d’Opcions publicàvem que al voltant 
del 30% dels estudis finançats per empreses 
conclouen que l’exposició als mòbils té efectes 
sobre l’organisme, davant d’un 70% dels estu-
dis finançats amb diners públics.

13. Comissió Internacional per la Protecció de les 
Radiacions No-Ionitzants, icnirp.org.

14. bioinitiative.org/conclusions. En aquest web hi 
ha una exposició molt detallada dels resultats 
dels estudis que han analitzat.

15. Resolució 1815 del Consell d’Europa. 
16. escuelasinwifi.org.

la taula) són ben diferents segons quin 
organisme els proposa: 

•	 La	CIPRNI és un organisme oficial 
encarregat d’establir aquests llin-
dars de precaució.13 Té un funcio-
nament molt opac, i part de la seva 
recerca és finançada per la indústria 
de les comunicacions. El llindar que 
recomana és el que no sobrepassen 
els aparells que es fabriquen actu-
alment, és a dir: serveix perquè el 
sector de les comunicacions pugui 
seguir fent el que fa sense haver de 
tenir cap remordiment en relació 
amb la salut pública.

•	 El	projecte BioInitiative, que reuneix 
científics per analitzar els resultats de 
la recerca mundial sobre el tema, va 
proposar un llindar el 2007, i un altre 
el 2012. Per obtenir aquest últim va 
analitzar uns 1.800 estudis fets entre 
el 2007 i el 2011, i va concloure que la 
recerca feia pensar que els riscos són 
més elevats del que es veia el 2007.14 

El 2011 el Consell d’Europa havia 
recomanat el mateix llindar que BioI-
niative el 2007, i a més demanava pres-
tar especial atenció als infants (prio-
ritzant les connexions per cable a les 
aules) i a les persones més sensibles 
a les radiacions (per exemple creant 
“zones blanques” sense ones).15

Entre els efectes nocius per a la sa-
lut que poden provocar les radiacions 
electromagnètiques hi ha, a més de tu-
mors diversos, alteracions anímiques 
i del son, impactes sobre la fertilitat 
masculina, dificultats de concentra-
ció... i sembla que en fetus i nounats 
poden revertir posteriorment en hipe-
ractivitat i problemes de conducta.14

Cal destacar que no són només els 
mòbils: l’omnipresent wifi, el Blue-
tooth, els telèfons sense fils, els mo-
nitors per a infants, els comptadors 
digitals amb comunicació sense fils... 

funcionen dintre d’un rang de fre-
qüències de la mateixa perillositat.

El que sembla clar és que els danys 
potencials depenen de la intensitat de 
les fonts d’emissió, de la distància física 
que ens en separa i del temps d’exposi-
ció. Una actitud prudent seria aplicar 
el principi de precaució, tal i com fan 
algunes administracions; per exemple, 
França i Suècia estan promovent l’eli-
minació de xarxes wifi a escoles, bibli-
oteques i altres espais públics. A l’Estat 
ho reivindica la Fundación Vivo Sano a 
través de la campanya Escuela Sin Wifi, 
amb un ressò molt limitat per ara.16

les radiacions de 
l’omnipresent wifi són  
del mateix tipus i freqüència 
que les dels mòbils

el llindar de precaució oficial és una enganyifa
organisme Data llindar màxim 

expressat en v/ma
Distància a què cal situar-se de 
l'aparell per no superar el llindarb

CIPRNI (oficial) 1998c 61 No s'hi arriba ni a l'aparell mateix

BioInitiative 2007 0'6 4 - 5 metres

BioInitiative 2012 0'03 – 0'04 Potser 15 o 20 metres

a. Els llindars es donen sobre el camp elèctric, que es mesura en volts/metre.

b. Elektron – Energia solar i Medició ambiental.

c. El 2009 la CIPRNI va manifestar que no hi havia evidències científiques que aconsellessin retocar el 
llindar recomanat. Actualment al seu web hi diu que estan treballant en una revisió del llindar.

http://tinyurl.com/nomofobia-a-RU
http://tinyurl.com/transtorns-mobils
http://stopchatear.com/sobre-la-campana-stopchatear
http://stopchatear.com/sobre-la-campana-stopchatear
http://www.icnirp.org/
http://www.bioinitiative.org/conclusions/
http://escuelasinwifi.org
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A per dir que tota placa fotovoltaica o tot 
aerogenerador que ens puguem estalvi-
ar serà una bona notícia.

Anhelem doncs polítiques orienta-
des amb fermesa cap al canvi radical 
de paradigma, com unes tarifes pro-
gressives que penalitzin fortament el 
consum d’energia a partir d’un cert 
llindar, un racionament dels carbu-
rants (el transport és el principal sec-
tor consumidor d’energia, amb un 
40% del total), sancions contundents a 
l’ocupació baixa de vehicles havent-hi 
opcions de transport públic a l’abast... 
En el camp de l’energia, les tres prime-
res Rs de la sostenibilitat són la matei-
xa: reduir, reduir i reduir.

Per això aquest Quadern posa el 
principal èmfasi a donar coneixements 
i indicacions per escalfar-nos recor-
rent al mínim a les aportacions d’ener-
gia diferents del sol directe i de la del 
propi cos. Com veurem, amb aquestes 
dues, i els coneixements necessaris, 
podem cobrir una part no insigni-
ficant de les necessitats. Tenim un 
munt de recursos per alliberar-nos de 
l’energia-dependència, sense renunci-
ar a un nivell de confort suficient, i a 
més estalviant un munt de diners.

Abordem en aquest Quadern una ne-
cessitat de consum, la calefacció, rela-
cionada de ple amb una de les temàti-
ques calentes per a la humanitat avui: 
l’energia. Aquesta que ens enfronta 
amb l’esgotament dels filons d’energia 
dels quals hem tirat l’últim segle i amb 
el canvi climàtic.

Per nosaltres el missatge més impor-
tant seria que, si bé estem aconseguint 
parcialment les fites que Europa s’ha 
marcat per anar virant el sistema ener-
gètic (ho podeu veure a les gràfiques), 
no ens convé un viratge progressiu 
sinó un canvi radical de paradigma. I 
és que el full de ruta de la Unió Europea 
(UE) és per obtenir, el 2020, només un 
20% de l’energia de manera renovable; 
és a dir, encara estarem escalfant el 
planeta a través del 80% del consum 
energètic. I l’objectiu per a deu anys més 
tard sembla que serà del 27% d’energies 
renovables: cap cosa, tampoc! Però si 
Noruega ja obté el 65% de l’energia de 
fonts renovables, Uruguai està a prop 
d’arribar al 100% en generació elèctri-
ca... On anem, amb aquests objectius 
tan esquifits? Per cert, a la “gesta” de 
l’Uruguai s’hi arriba amb una inversió 
important de diners públics; aquí se 
n’han destinat a cabassos, mai sabrem 
exactament quants milions, a instal·lar 
per exemple plantes nuclears.

La UE també s’ha proposat de cara al 
2020 reduir el consum d’energia en un 
20% respecte al que es donaria si no es 
prenguessin mesures limitadores, via 

una millora en l’eficiència energètica, i 
ha definit polítiques per incrementar-la, 
com ara precisament la de les llars. Però 
s’ha donat algun efecte rebot: el 2008, 
els cotxes consumien un 12% menys de 
litres per quilòmetre que el 1990, i això 
pot tenir a veure amb que s’hi van fer un 
38% més de quilòmetres; resultat, es va 
consumir un 28% més de carburants.1 
De fet, la Comissió Europea estima que 
un terç de la caiguda en consum a què 
arribarem el 2020 no serà deguda a més 
eficiència, sinó a la frenada en l’activi-
tat econòmica derivada de la crisi.2 Un 
cop més, des del consum conscient ce-
lebrem la crisi, en el que té de celebrable 
(que malauradament està al costat de 
moltes conseqüències socials deplora-
bles). Però, què fem, atacant els proble-
mes energètics de manera tan indirecta?

El nou paradigma s’hauria de fona-
mentar sobre aquesta màxima: el millor 
kWh és el que no es produeix. Obtenir 
de fonts renovables la mateixa energia 
que consumim actualment, cosa tècni-
cament factible,3 no és una bona solu-
ció, perquè els equips generadors tam-
bé impliquen gastar recursos materials, 
i tenen un impacte sobre el territori. Ens 
remetem a l’ideari del decreixement 

Consum conscient de calefacció

Posem energies  
a no perdre'n! 

	Disposar de tanta energia com els últims decennis no 
serà facil. Per tal de no malgastar-ne, aïllem bé casa 
nostra i posem terra radiant o radiadors grans.

	Si no anem en mànigues de camisa no caldran més de 21º. 

	Si abusem de la biomassa posarem en risc els boscos. 
Però els boscos catalans encara estan lluny de ser 
sobreexplotats.

	Saber com es mouen l'escalfor i l'aire és de gran ajuda  
per tenir més confort estalviant energia.

	Les bombes de calor són l'opció més sostenible a moltes 
zones climàtiques.

1. Base de dades Odyssee.
2. Comissió Europea (CE): Energy Efficiency and 

its contribution to energy security and the 2030 
Framework for climate and energy policy, juliol 
2014.

3. A l’informe Renovables 2050, Greenpeace pro-
posava una combinació de fonts renovables 
que, desenvolupades fins a un 12% del seu 
potencial, proporcionarien tota l'energia que 
s'estima que es demandarà el 2050. Ara bé, les 
instal·lacions ocuparien un 14% del territori 
espanyol.
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ió Quina temperatura necessitem?  
La calefacció, com afecta la salut? 

Un ambient sec resseca les mucoses, 
que són la primera línia de defensa de 
l’organisme contra els agents infeccio-
sos. I, en excés, la humitat fa proliferar 
fongs i àcars.

els perills d’un fred excessiu Pot afec-
tar el sistema circulatori: els vasos san-
guinis es contrauen per retenir calor al 
cos, i el cor ha de bombejar amb més 
força. Això augmenta el risc d’infarts i 
vessaments cerebrals.4

possibles riscos d’estar massa calents 
Hi ha estudis que relacionen la tendèn-
cia actual de tenir més temperatura als 
espais que habitem amb l’obesitat; i 
és que, com més calents estem, menys 
calories cremem (el fred ens estimula 
a cremar-ne per mantenir la tempera-
tura). També hem trobat estudis que 
diuen que estar en espais calents fa 
disminuir la quantitat de greix marró a 
l’organisme.5 Aquest greix és un factor 
preventiu contra l’obesitat i la diabetis 
(perquè fa que necessitis menys insulina 
per regular el nivell de sucre a la sang).6

CaleFaCCió i Qualitat De l’aire
Has sentit parlar de l’edifici malalt? En-
tre les causes hi ha els sistemes de cli-
matització per aire i les ventilacions 
insuficients. Els símptomes són can-
sament, mal de cap, molèsties a la gola 
i esternuts. Per evitar que les bombes 
de calor espatllin la qualitat de l’aire 
és clau que estiguin ben dissenyades 
i duguin bons filtres, que els netegem 
almenys dos cops l’any, i que rebin ins-
peccions periòdiques (són obligatòries 
cada quatre anys per als equips amb 
potència fins a 12 kW).

També embruten l’aire les calefac-
cions amb combustió: quan es crema 
qualsevol combustible orgànic s’alli-
bera CO2, H2O (en forma de vapor, o 
humitat) i altres elements, alguns dels 
quals són contaminants; els podem 
veure a la taula. Tots afecten d’una 
manera o altra les vies respiratòries, 
els pulmons i poden afectar el sistema 
cardiovascular. Els més perjudicials 
són aquests:

Les condicions de temperatura, hu-
mitat, ventilació i presència de con-
taminants als habitatges i als llocs de 
treball afecten la nostra salut. I la ca-
lefacció afecta tot això. I com que als 
països industrialitzats les persones 
passem molta estona en algun lloc 
tancat, sobretot gent gran o malalts 
crònics... convé que parem atenció.

QUINA TEMPERATURA I HUMITAT 
NECESSITEM?

No hi ha una resposta universal a 
aquesta pregunta, perquè cada perso-
na és un món; hi ha fredolics i hi ha ca-
lorosos. Si convivim persones dels dos 
extrems, haurem d’arribar a consen-
sos, o aplicar “mesures individuals”, 
balancejant el confort i el consum 
energètic. L’Institut Català de l’Energia 
calcula que, en un habitatge mitjà, re-
duir un grau la temperatura pot estal-
viar un 8% d’energia.

Sí que hi ha unes recomanacions 
generals, en les quals la majoria de 
persones es trobaran bé. Solen parlar 
de tenir entre 19º i 21º de dia, i entre 
15º i 17º de nit. Però també varia amb 
l’activitat; per exemple, si passem mol-
ta estona asseguts potser convindrà 
estar al voltant de 21º, i si fem feina 
drets potser en tindrem prou amb... 
uns quants graus menys; cadascú ha 
de trobar el seu punt. La Societat Espa-
nyola de Pneumologia recomana que, 
per evitar grips i refredats provocats 
per la diferència entre la temperatura 
exterior i la interior, als habitatges no 
se superin els 20º.

Dintre de les polítiques d’estalvi 
d’energia, l’Estat espanyol va establir 
el 2009 que a l’hivern no es poden su-
perar els 21º als edificis de l’adminis-
tració, als locals d’accés públic i a les 
estacions de transport (i a l’estiu no 
s’hi pot baixar dels 26º). A més, els lo-
cals amb accés des del carrer han de 
tenir un sistema de portes que impe-
deixi que quedin obertes.

pel que fa a la humitat, se sol reco-
manar mantenir-la entre el 40% i el 
50% a l’hivern (i al 45%-60% a l’estiu). 

4. També sembla que quan fa molt fred alguns 
virus desenvolupen una “cuirassa”; això podria 
explicar la seva major virulència a l’hivern.

5. El greix marró és una part del teixit adipós que 
converteix l’energia dels aliments en escalfor, 
en lloc d’acumular-la en forma de greix. En 
tenen molt els nadons.

6. Més informació a cienciaybiologia.com/rela-
cionan-calefaccion-obesidad-diabetes.

7. Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica, nota de premsa 27 gener 2015.

8. Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental.
9. Eurostat: Air pollution. Dades del 2012.
10. IDAEA-CSIC: La biomasa como combustible 

residencial en entornos urbanos en Europa, 
juliol 2013.

11 . Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de 
l’Aire Horitzó 2020.

12. PIMEC: Actividad y resultados del sector eléc-
trico español. 2000-2012.

13. Diagonal Periódico, 20 desembre 2013.
14. pobresaenergetica.es.
15. Informació sobre programes de suport a tot 

l’Estat a economicsforenergy.blogspot.com.
es/2014/02/iniciativas-publicas-que-se-estan.
html.

•	 La PM (matèria particulada) són 
partícules molt petites. Les més pe-
tites poden entrar al flux sanguini a 
través dels capil·lars i escampar-se 
per tot l’organisme; estan cataloga-
des com a cancerígenes.

•	 El benzopirè és un HAP que està 
classificat com a cancerigen.

•	 El CO (monòxid de carboni). La in-
halació pot causar des de maldecap 
a vòmits i fins i tot la mort. A l’Estat 
cada any hi ha entre 5.000 i 10.000 
persones intoxicades i una mitjana 
de 125 morts per CO, i són més co-
munes a l’hivern (temporada d’es-
tufes). Les exposicions prolongades 
o repetides a baixes concentra cions 
pot acabar portant problemes car-
dio vasculars i neurològics crònics.7

per evitar la contaminació interior 
En general les estufes de butà i que-
rosè més modernes emeten menys 
contaminants que les velles, tot i que 
n’aniran generant més amb l’ús. Entre 
les estufes de biomassa dependrà de la 
qualitat de l’estufa i del combustible.

Per preservar la qualitat de l’aire de 
dintre casa és important:

•	 Si	tenim	una	caldera	de	gas	o	gasoil	
antiga a dintre casa, mantenir des-

http://cienciaybiologia.com/relacionan-calefaccion-obesidad-diabetes/
http://cienciaybiologia.com/relacionan-calefaccion-obesidad-diabetes/
http://pobresaenergetica.es
http://economicsforenergy.blogspot.com.es/2014/02/iniciativas-publicas-que-se-estan.html
http://economicsforenergy.blogspot.com.es/2014/02/iniciativas-publicas-que-se-estan.html
http://economicsforenergy.blogspot.com.es/2014/02/iniciativas-publicas-que-se-estan.html
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tapades les reixetes de ventilació 
obligatòries.

•	 Si	 tenim	estufes	de	butà	o	querosè,	
ventilar força sovint. Duen normati-
vament un analitzador d’atmosfera 
que talla el pas del combustible si 
detecta una concentració de CO a 
l’ambient superior a l’1’5%.

•	 Amb	les	calderes	i	estufes	de	biomas-
sa, tenir cura de no respirar gaire 
fums en encendre-les o obrir-les, i de 
no fer massa polseguera amb la cen-
dra. I també ventilar de tant en tant.

•	 Complir	les	instruccions	de	bon	ús	i	
manteniment dels aparells.

•	 Existeixen	detectors	de	CO	per	a	les	
llars, i purificadors d’aire (elèctrics), 
per a qui vulgui un complement a la 
ventilació.

Contaminació atmosfèrica És la no-
vena causa de mort al món.8 Històri-
cament la combustió a les llars (cuines 
de llenya, calderes de carbó, llars de 
foc...) era una de les principals fonts 
de contaminants. Actualment al món 
occidental la principal font és el tràn-
sit i algunes indústries, però l’auge que 
està tenint la biomassa torna a posar la 
calefacció a l’escena de la contamina-
ció. 

En el cas de les calderes de gas i ga-
soil ja s’han limitat normativament 
les emissions que poden fer, i en el cas 
de la biomassa s’està fent. Però... no 
hauríem de limitar sobretot molt el 
trànsit de vehicles? Que genera entre 
el 55% i el 68% dels mateixos conta-
minants.9

Pel que fa a la biomassa, un estudi 
sobre diverses ciutats europees ens 
aporta aquestes informacions:10

•	 Es	considera	que	a	nivell	europeu	la	
combustió de biomassa és respon-
sable d’un 84% de les emissions de 
benzopirè.

•	 Pot	contribuir	força	a	la	contamina-
ció fins i tot a llocs on no s’usa gaire, 
perquè el vent transporta els con-
taminants. S’han observat aporta-
cions puntuals d'un 30% a Berlín, 
on menys del 0’1% de les llars usen 
biomassa.

•	 Les	 normatives	 són	 decisives	 per	
reduir la contaminació, sobretot si 
són d’àmbit estatal, com és el cas de 
Noruega. En aquest país un 72% de 
les llars usen biomassa, i a Oslo s’ha 
observat que és responsable de fins 
a un 27% de les emissions (menys 
que en el cas de Berlín), i en dies 
puntuals. Hi ha ciutats amb nor-
matives d’àmbit local; per exemple, 
a París des d’aquest 1 de gener està 
prohibit fer servir llars de foc ober-

la pobresa energètica
No hi ha una definició consensuada de pobresa energètica, però la més habitual 
parla de la dificultat per mantenir l’habitatge en unes condicions adequades de 
temperatura a un preu just. De fet algunes definicions són qüestionables des del 
punt de vista del consum conscient, perquè es basen en els estàndards “normals” 
actualment, sense incorporar una visió decreixentista. Podeu veure una reflexió 
ampliada sobre això a opcions.org/blog/pobresa-energetica-cct.

S’estima que el 2012 la pobresa energètica afectava gairebé un 17% de les famí-
lies a tot l’Estat; hi mata 10.000 persones cada any.

Entre el 2000 i el 2012, les grans empreses del sector elèctric van acumular uns 
beneficis de 41.427 milions d’euros.12 Paral·lelament, el preu de l'electricitat ha 
pujat un 83% des del 2003,13 mentre que les rendes van baixar un 8’5%. El 2012 es 
va tallar la llum a 1’4 milions de famílies espanyoles.14

A França està prohibit tallar els subministraments per impagament durant 
l’hivern. A Catalunya es va proposar una mesura similar, que va ser suspesa pel 
Tribunal Constitucional perquè envaïa competències estatals. A finals del 2014 
el Parlament va crear un Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, 
finançat per les empreses subministradores.15

Ecoserveis i Fuel Poverty Group treballen el tema amb una mirada decreixen-
tista. Fan formació a personal de serveis socials, dinamitzen voluntariat, i van a 
les cases a instal·lar sistemes d’aïllament barats i ensenyar a estalviar energia. 
ecoserveis.net

Aliança contra la Pobresa Energètica, pobresaenergetica.es. Assessora les 
persones afectades i fa accions de denúncia i pressió contra els talls.

tes i calderes de biomassa que su-
perin certs llindars d’emissions.

A Catalunya la Generalitat acon-
sella els municipis de més de 100.000 
habitants que limitin la instal·lació de 
noves calderes de gasoil, carbó i bio-
massa. I, als municipis de les zones de 
protecció especial de l’ambient atmosfè-
ric (són 40, dels voltants de Barcelona), 
les calderes noves de carbó i gasoil es-
tan prohibides, i les de biomassa no es 
poden incentivar.11

Avui per avui potser val més recór-
rer a la biomassa només en àmbits 
rurals o a zones en què no s’acumuli 
contaminació, i buscar els aparells i 
combustibles que generin menys con-
taminants. Vegeu la p. 27.

principals contaminants que emeten les combustions
aire interior aire exterior

Calderes de gas a) NOxb)

Calderes de gasoil a) NOx, SOxb)

estufes de butà i querosè NOx (més el querosè), SOx, PM, HAP

Calderes i estufes de biomassa Alguna traça en engegar-les, obrir-les o netejar-ne la cendra PM, HAP, NOx

NOx (gas d’efecte hivernacle) i SOx són òxids de nitrogen i de sofre. PM és matèria particulada. HAP són hidrocarburs aromàtics policíclics.
A més es pot alliberar CO (monòxid de carboni) si la combustió és incompleta, perquè el cremador no sigui òptim o per ventilació insuficient (la combustió consu-
meix oxigen).
a) Les calderes de gas i gasoil antigues també poden alliberar els contaminants a l’aire interior. Les que s’han instal·lat a partir del 2010 no poden intercanviar 

gasos amb l’habitatge.
b) Les calderes modernes de gas de baix NOx i les de condensació emeten molt pocs contaminants; les que menys són les que tenen la classe de NOx 5. Les calde-

res modernes de gasoil també emeten menys SOx que fa un temps.

http://opcions.org/blog/pobresa-energetica-cct
http://www.ecoserveis.net/pobresa-energetica
http://pobresaenergetica.es


14
  49 · Hivern 2015

C
o

n
su

m
 c

o
n

sc
ie

n
t 

d
e 

ca
le

fa
cc

ió

Per tenir calefacció, alguna cosa 
s’haurà d’escalfar. Com podem escal-
far? Hi ha quatre formes:

•	 Cremant	 algun	 combustible,	 que	
poden ser els fòssils o la biomassa;

•	 Usant	 electricitat,	 que	 es	pot	haver	
generat a partir de fonts renovables 
o no;

•	 Que	sigui	el	sol	qui	escalfi;
•	 O	a	partir	de	la	calor	que	hi	ha	a	l’in-

terior de la terra.

Quina triem? Bé, de fet hauríem de 
dir quines, perquè una de les coses que 
veurem en aquestes pàgines és que no 
existeix LA panacea energètica. De 
totes les opcions que hi ha, la que no 
té un all té una ceba. El futur energètic 
passa per comptar amb una diversi-
tat de fonts usades complementària-
ment, majoritàriament renovables i, 
esperem, subministrades d’una for-
ma molt menys centralitzada que ac-
tualment.

Podem valorar les fonts d’energia en 
base a tres grans paràmetres:

•	 Taxa de retorn energètic, que vol dir 
quanta energia s’esmerça per fer ar-
ribar una unitat d’energia a casa.

•	 Les emissions de CO2, principals 
causants del canvi climàtic.

•	 La sostenibilitat, és a dir la possibi-
litat que té la font d’energia de per-
viure en el temps, i sense malmetre 
els recursos i equilibris naturals.

Al gràfic hi podem veure aquests 
paràmetres quantificats, en el cas de 
l’Estat espanyol, per a cadascuna de 
les possibilitats que tenim per a la ca-
lefacció. Vegem els pros i contres de 
cada opció.

L’ELECTRICITAT: SÍ PERÒ NO,  
nO PERÒ SÍ

L’electricitat generada a partir de 
fonts no renovables és l’opció més 
mal posicionada si ens mirem tots tres 
paràmetres. És amb diferència la que 
malbarata més energia (de cada 2’135 
unitats que s’hi esmercen, 1 acaba sent 
usada i 1’135 “desapareixen del mapa”) 
i genera més gasos d’efecte hivernacle 

(seguida de prop per la combustió de 
carbó). A més, la generada mitjançant 
energia nuclear està associada amb 
els grans problemes dels enormes pe-
rills en cas d’accident (ara ja no només 
pensem en Txernòbil sinó també en 
Fukushima) i dels residus radioactius.

En canvi, l’electricitat generada a 
partir de fonts renovables està òpti-
mament posicionada: no emet gasos 
d’efecte hivernacle, i per cada unitat 
d’energia que posa a la nostra dispo-

sició se n’ha gastat només un terç en 
l’operació de les plantes (hidroelèctri-
ques, de biomassa...) i en el transport.

Sembla doncs una opció excel·lent. 
De fet, diversos moviments i entitats 
ambientalistes (Greenpeace, Platafor-
ma per un Nou Model Energètic, Fun-
dación Renovables)16 proposen com a 
un dels pilars d’un nou model ener-
gètic una electrificació important de 
tots els usos de l’energia, comptant 
que es tendirà cap a generar-la cada 
vegada més de forma renovable. Però 
cal tenir en compte algunes qüestions:

•	 Per	una	banda,	no sempre tenim a 
la nostra disposició ni el vent, ni el 
sol, ni l’aigua. Per això s’hauran de 
trobar maneres d’emmagatzemar 

Demanem i apostem per l'electricitat renovable

Aquest requadre ens és útil tant si optem per calefacció elèctrica com si no.

Les comercialitzadores verdes d’electricitat compren al mercat majorista una 
quantitat d’electricitat produïda per generadores renovables, i venen aquesta 
mateixa quantitat.

Destaquem Som Energia (també genera electricitat), GoiEner, Zencer, Seneo 
(només per a la Vall d’Albaida), Nosa Enerxia i EnerPlus (aquestes dues encara 
no han començat a vendre), totes cooperatives i compromeses amb un sistema 
energètic renovable. En el cas de Som Energia, l’electricitat que ven no ha estat 
generada ni a grans centrals hidroelèctriques ni a incineradores de residus (que 
oficialment es consideren fonts renovables).

Contractar la nostra llum a aquestes empreses és donar un signe explícit a la 
societat que volem electricitat generada de forma renovable, i donar suport a 
un model descentralitzat i cooperatiu.

També podem donar energia a la generació renovable invertint o aportant 
capi tal a les iniciatives que ho admeten, com ara generationkwh.cat, viurede-
laire o Ecooo, i també a les cooperatives que esmentàvem.

16. A la Fundación Renovables hi participen 
empreses del sector energètic (incloent-hi 
Endesa), òrgans administratius i entitats ecolo-
gistes.

17. Instal·lar més potència no faria falta: actual-
ment n’hi ha instal·lada més del doble de la que 
es consumeix. A curt termini, demanar molta 
més electricitat de cop segurament compor-
taria posar en marxa alguna de les centrals no 
renovables que habitualment estan parades. 
Tanmateix, la potència instal·lada renovable 
s’està incrementant cada any.

18. Directiva 2009/28/CE.

19. CE: State of play on the sustainability of solid 
and gaseous biomass used for electricity, heat-
ing and cooling in the EU, juliol 2014.

20. Estimació de Svebio.

Quina font d'energia trio?
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electricitat millors que les actuals 
(les bateries, associades per exem-
ple amb problemàtiques d’accés a 
recursos miners). En aquest camp 
encara estem molt verds.

•	 Per	 altra	 banda,	 demandar	 una	
gran quantitat d’electricitat impli-
ca que cal transportar molta potèn-
cia.17 En una xarxa de distribució 
centralitzada com la nostra, això 
requeriria més línies d’alta ten-
sió, que perjudiquen el medi i els 
éssers vius per les radiacions que 
emeten. Les propostes per un nou 

model energètic inclouen com un 
altre dels pilars bàsics la genera-
ció distribuïda d’electricitat, que a 
més de reduir el transport de molta 
potència a grans distàncies també 
evita la centralització de l’energia 
en poques mans (el famós oligopo-
li elèctric). A Alemanya, per exem-
ple, hi ha força centrals elèctriques 
d’àmbit municipal.

Així doncs, què fem, a dia d’avui, 
amb les opcions elèctriques? No po-
dem escollir tenir electricitat renova-

ble: totes les formes de generació bol-
quen l’electricitat a la mateixa xarxa; 
la que ens arriba a tots és renovable 
en un 39%, i no renovable en un 61% 
(xifres per al 2013; la porció renova-
ble va pujant cada any). I, avui per 
avui, amb el sistema tal com és de 
centralitzat, un augment important 
i sobtat de la demanda elèctrica no 
sembla una bona idea. Així, si volem 
calefactar-nos a base d’electricitat, 
fem-ho mitjançant bombes de calor, 
que com veurem a la p.24 són energè-
ticament molt eficients; de fet, quan 
aconsegueixen molt bons rendiments 
l'energia es cataloga oficialment com 
a obtinguda de fonts renovables.18

COMBUSTIBLES FÒSSILS
Tenen el gran problema de l’esgo ta-
ment, i de l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle. A més, vénen de lluny i es-
tan associats amb relacions geoestra-
tègiques complexes.

Els més acceptables serien el gas 
natural, el butà i el querosè, perquè, 
sense tenir una taxa de retorn energè-
tic massa elevada, són els que emeten 
menys CO2. El carbó és l’energètica-
ment més eficient, però causa un nivell 
d’emissions inadmissible.

 

l'auge de la biomassa

Entre l’any 2000 i el 2013, el consum de biomassa per a calefacció a Europa es va 
multiplicar per 1’5.19 A Suècia el 2013 era la principal font d’energia consumida a 
les llars, amb un terç del total.20

L’Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa estima que ac-
tualment hi poden haver 130.000 instal·lacions de calefacció amb biomassa a tot 
l’Estat. Els darrers cinc anys ha observat un increment notable en calefaccions 
comunitàries (de blocs de pisos); a finals del 2014 en tenia registrades 331 (25 a 
Catalunya), que escalfen unes 12.000 llars. També es van fent instal·lacions de 
xarxes de calor (district heating) amb biomassa, per al sector residencial i/o per 
a edificis públics. I és que, als nuclis urbans, a escala col·lectiva les calderes de 
biomassa resolen les dificultats pràctiques que es presenten als pisos individu-
als (transport del combustible i lloc on guardar-lo). Hi ha certa pèrdua de calor 
per les conduccions, però.

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

Electricitat Combustió de fòssils Combustió 
de biomassaNo 

renovable Renovable
Butà i 

querosè
Gas 

natural Gasoil Carbó Pèl·lets Llenya Geotèrmia

Energia final
Arriba a les llars

Sostenibilitat

Energia primària
Esmerçada 

a obtenir i portar 
energia fins a 

les llars

La del sol 
(cal una mica 
d'electricitat 
per obtenir-la)

La del subsòl 
(cal una mica 
d'electricitat 
per obtenir-la)

� � � � � � �☺ ☺ ☺

Sol i terra

Solar 
tèrmica

0'84 0'850'47 3'07

11 1 1 1 1 1 1

0’83 0'92 0'9 0'96

0'25 0'30'52 0 0’25 0'5 0'02 0'02 0 0

pèrdues i guanys d'energia segons la font

Emissions de CO2 en kg/kWh. L'electricitat que ens arriba a casa és una barreja de renovable (un 39% el 2013) i no renovable.

Font: IDAE: Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumi-
das en el sector edificios en España, març 2014.
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estat actual de l'explotació forestal a Catalunya
El 64% de la superfície catalana és forestal, i d’aquesta es considera que se’n pot explotar també un 64%. Durant la dècada pas-
sada (no hi ha inventaris més recents) la taxa d’extracció dels boscos era del 18% (és la part del creixement anual de la massa 
forestal que en retirem). S’estima que, amb l’auge de la biomassa dels darrers anys, actualment la taxa pot rondar el 24%.26

El Govern de Catalunya està fent una aposta forta per incrementar l’ús de biomassa com a combustible, com també per 
ordenar més els sistemes forestals i preservar-los sans. Ha planificat extreure per a usos energètics 1’1 milions de tones l’any 
dels boscos fins al 2024, cosa que situaria la taxa d’extracció al 53%. Es preveu que el 2020 el consum s’hagi multiplicat per 
2’5 respecte a l’actual.27

És sostenible? A la Unió Europea, l’any 
2012 un 62% de l’energia renovable 
procedia de la biomassa (incloent-hi 
fusta per escalfar i per generar elec-
tricitat, i biocarburants).19 A l’Estat el 
2013 també va ser la principal font re-
novable, amb una quota del 41%.22

La UE preveu que el 2050 la quota 
de la biomassa hagi baixat fins al 50%, 
perquè creixerà l’aportació per part de 
la resta de fonts renovables. Però esti-
ma que aquell any gairebé triplicarem, 
respecte al 2020, el consum de biomas-
sa per a calefacció a les llars.19

Veient aquestes xifres, és normal 
preguntar-se per la sostenibilitat. De 
fet alguns països europeus han expres-
sat la seva preocupació perquè  veuen 
indicis d’explotació excessiva dels seus 
boscos; la Comissió Europea (CE) fins 
ara no ha establert uns criteris quan-
titatius vinculants per a l’explotació 
forestal sostenible (actualment hi està 
treballant).

S’han fet diversos estudis per pre-
veure com evolucionaran els boscos 
amb la demanda de biomassa que 
volem fer. Un dels més rigorosos el va 
fer la FAO el 2011, i no és gens tranquil-
litzador.23 Diu el següent.

Suposem que, a nivell europeu:
•	 Es	 donaran	 les	 tendències	 previsi-

bles en creixement demogràfic i en 
PIB (tot i que aquest, tal com reco-
neix l’estudi, pot fer variacions im-
previsibles);

•	 S’assoliran	els	objectius	en	energies	
renovables i en eficiència energè-
tica per al 2020, i seguirem amb la 
mateixa tendència els anys poste-
riors;

•	 L’aportació	de	la	biomassa	dintre	de	
les energies renovables el 2020 serà 
de només el 40% (l’objectiu és del 
57%);

la bioMaSSa:  
CoMpte aMb QuÈ li DeManeM!

Està estesa la percepció que la bio-
massa és una gran esperança ener-
gètica: renovable, d’origen proper, i el 
CO2 que allibera en cremar no contri-
bueix a l’efecte hivernacle, perquè els 
arbres l’havien agafat de l’atmosfera 
mentre creixien. Tanmateix, suscita 
alhora una gran pregunta: és sosteni-
ble? Ja sabem que la desforestació no 
és cap bona cosa, entre altres motius 
perquè una de les funcions importants 
dels boscos és justament frenar el can-
vi climàtic. Avui a l’Estat només la mei-
tat de la biomassa amb fins energètics 
és d’origen forestal –l’altra meitat ve 

de residus de les serradores–,21 però 
si recorrem en excés a aquest recurs 
acabarem posant en perill els boscos, 
com veurem a continuació. Cal tenir 
mesura.

I és que l’auge actual de la biomas-
sa també és una bona notícia per als 
boscos: implica explotar-los, gestio-
nar-los, i això és millor que tenir-los 
abandonats: els fa menys vulnerables 
als incendis i a la propagació de ma-
lalties i plagues, i ens poden oferir 
millor els seus serveis. A més, el sector 
forestal pot ser un dels puntals per al 
desenvolupament d’economies rurals, 
aportant-hi llocs de treball.

Aleshores el 2030 haurem de dis-
posar en total d’uns 1.400 milions de 
metres cúbics (Mm3) de biomassa, 860 
dels quals per a usos energètics. Per 
aconseguir-la hauríem de:

•	 Fer	 créixer	 la	 massa	 forestal	 a	 un	
ritme de 767 Mm3 cada any. Això 
s’aconseguiria manejant els boscos 
de manera intensiva, incloent-hi 
l’ús de fertilitzants.

•	 Talar	 anualment	 701	Mm3 d’arbres. 
És a dir, endur-nos dels boscos el 
91% de la massa forestal en què 
creixen (és el que s’anomena taxa 
d’extracció); és un marge molt apu-
rat.

•	 Maximitzar la fusta que retirem 
dels boscos, multiplicant (respecte 
al 2010) per 7’5 les soques que en re-
tirem, enduent-nos també les copes 
i branques (actualment es deixen als 
boscos), i multiplicant per 1’7 la fus-
ta procedent de la neteja de boscos.

I, a més, hauríem de multiplicar per 
1’5 la biomassa procedent de serrado-
res, i per 2’75 les importacions de bio-
massa.

Amb tot això, els boscos produc-
tius quedarien, per dir-ho curt, fets 
un nyap: molt empobrits de nutrients 
(pel cultiu intensiu i per escurar tota 
la matèria orgànica, que no tornaria 
al sòl), i amb una pèrdua important 
de biodiversitat i d’atractiu per a la 
recrea ció.

La FAO considera que pagar aquest 
preu només estaria justificat si no 
tinguéssim alternatives, i n’apunta 
alguna: rotar cultius forestals amb 
cultius agrícoles (és a dir, la biomassa 
reforçaria la competència pel sòl amb 
l’agricultura), desenvolupar la resta de 
fonts renovables encara més de pressa 
del que ha suposat l’estudi, o importar 
més fusta des d’altres continents.

generant electricitat  
de fonts no renovables, 
més de la meitat  
de l’energia que  
hi esmercem es perd. 
generant-la de fonts 
renovables, n’obtenim  
el triple de la que  
hi esmercem
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21 . Sociedad Española de Ciencias Forestales: La 
situación actual de los bosques españoles y del 
sector forestal en España 2013.

22. Elaboració pròpia a partir de Minetur: La 
energía en España 2013.

23. FAO: The European Forest Sector – Outlook 
Study II 2010-2030, setembre 2011.

24. CE: Renewable energy progress report, març 2013.

25. CE: A policy framework for climate and energy 
in the period from 2020 up to 2030, gener 2014.

26. Direcció General del Medi Natural i Biodiver-
sitat, comunicació personal.

27. Grup de treball de biomassa de la Generali-
tat de Catalunya: Estratègia per promoure 
l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal i agrícola, febrer 2014.

28. LKN Sistemes.

29. Ecoserveis.

Buf, és un panorama força desola-
dor. Més encara tenint en compte que la 
CE ja ha dit que segurament el 2020 no-
més arribarem a un 18%-19% de millo-
ra en eficiència energètica; és a dir, que 
consumirem més energia de la que pre-
veia l’estudi. I no està clar si arribarem 
als objectius en les diferents energies 
renovables: la CE va publicar el 2013 un 
informe que pronosticava que no, men-
tre que en la presentació d’objectius per 
al 2030-50 sostenia que sí.24, 25 La hipò-
tesi que avancin a un ritme encara més 
ràpid, doncs, encara és més incert.

Amb què ens quedem de tot això: 
que la biomassa, per molt renovable 
que sigui, pot no ser sostenible en ab-
solut, segons què se li demani. Per això, 
hi hauríem de recórrer amb mesura:

•	 Usant	combustibles	(llenya,	estelles,	
pèl·lets, o també pinyols i clofolles) 

que vinguin d’a prop, ja sigui de 
boscos o de serradores.

•	 Si	 vénen	 de	 boscos,	 que l’explota-
ció forestal sigui sostenible. Hi ha 
combustibles que duen els segells 
FSC o PEFC, que ho garanteixen. De 
totes maneres, a dia d’avui a Catalu-
nya (i també a l’Estat) encara estem 
lluny d’arribar a una situació de de-
manda excessiva als boscos (vegeu 
el requadre).

l’eSCalFor Del Sol ajuDa,  
perÒ no reSol

Les plaques solars tèrmiques són un 
senzill i gran invent per permetre que 
el sol escalfi aigua. Tenen però un gran 
inconvenient: que els dies que no fa 
sol, l’aigua no s’escalfa. Amb un acu-
mulador de mida discreta n’hi ha prou 
per salvar aquest inconvenient en el 
cas de l’aigua calenta sanitària (per a 
les aixetes), però si el que volem escal-
far és l’aigua d’un sistema de calefac-
ció faria falta un acumulador enorme, 
per garantir estar calents tots els dies 
seguits que estiguin ennuvolats o em-
boirats. A més, a partir de certa mida 
d’habitatge, el nombre de plaques ne-
cessàries també seria impracticable.

Per fer-nos-en una idea en xifres: en 
un edifici amb 12 pisos de 60 m2 repar-
tits en tres plantes, podem tenir una 
coberta per posar-hi a tot estirar 30 m2 
de plaques; és a dir, 2’5 m2 per pis. Són 
totalment insuficients per satisfer la 
demanda de calefacció. Si anem a una 
casa aïllada, de per exemple 120 m2, 

amb 8 m2 de plaques i un acumulador 
de 500 litres es podria satisfer un 35% 
de la demanda de la calefacció si va 
amb radiadors, o un 55% si va amb ter-
ra radiant (que necessita l’aigua a força 
menys temperatura).28

És doncs una opció no vàlida com a 
sistema únic per a la calefacció, però 
en canvi pot servir com a sistema com-
plementari (hem vist que pot resoldre 
el 35%-55% de la necessitat), si ja tenim 
les plaques; és obligatori posar-ne als 
habitatges nous o que es reformin, per 
obtenir un cert percentatge de l'aigua 
calenta sanitària (més elevat a les zo-
nes climàtiques més fredes). Ara bé, la 
connexió amb el sistema principal de 
calefacció té certa complexitat; cal es-
tudiar a cada casa si l’estalvi en energia 
compensa la despesa. I per cert, tapem 
parcialment les plaques a l'estiu, per 
evitar sobreescalfaments!

També hi ha plaques solars tèrmi-
ques que escalfen aire, que es pot fer 
circular cap a l’interior a través d’un 
convector.

LA GEOTÈRMIA
A sota terra la temperatura és cons-
tant, més (i més alta) com més endins. 
La geotèrmia consisteix a posar un cir-
cuit d’aigua al subsòl (pot anar en sen-
tit horitzontal o vertical) i una bomba 
de calor, que “amplifica” (si cal) la tem-
peratura d’aquesta aigua i la cedeix al 
circuit de la calefacció. El sistema tam-
bé pot donar aigua calenta sanitària, i 
a l’estiu funcionar del revés i refrescar 
la casa (convé que ho faci per retornar 
temperatura al subsòl).

És un sistema energèticament molt 
eficient, més com a més profunditat 
arribi el circuit. Obté el millor rendi-
ment de les bombes de calor (que com 
veurem ja és elevat de per si). I, a di-
ferència d’altres fonts renovables, no 
falla mai: no està a mercè del vent ni 
del sol ni de la pluja. Ni hi ha perill d’es-
gotament.

Quins són els peròs en aquest cas? 
Doncs que cal disposar d’un terreny 
geològicament adequat on enterrar el 
circuit, i que la instal·lació té un cost 
elevat (uns 15.000€ per a una casa de 
120 m2).29 S’aconsegueix que l’estal-
vi energètic compensi la inversió en 
instal·lacions de gran escala, com ara 
grans blocs de pisos, hospitals o altres 
equipaments grans.
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Què he de saber, per estalviar  
el màxim de calefacció?

Si volem calefacció a casa és per tenir-
hi una temperatura diferent de la de 
l’exterior a l’hivern. Per aconseguir-ho, 
el gran què és aïllar al màxim el din-
tre del fora, és a dir, “desconnectar” 
l’espai interior de l’exterior.

Però no ho hem de fer completa-
ment (convertir la casa en un búnquer) 
perquè, si bé no volem que entri el fred 
ni s’escapi la calor de la calefacció, sí 
que volem que entri l’escalfor del sol 
–i d’altra banda, és clar, volem llum i 
ventilació. De cara a l’estiu, d’una casa 
molt aïllada pot ser difícil treure’n la 
calor, de manera que haurem d’evitar 
que n’entri, a base de tendals i persia-
nes, i tenir una bona ventilació.

ELS DIFERENCIALS DE 
TEMPERATURA I LES INFILTRACIONS

Al gràfic podem veure que els dife-
rencials de temperatura provoquen 
moviments de l’escalfor i de l’aire que 
provoquen desconfort, més com més 
gran és el diferencial. És molt gran per 
exemple entre dintre i fora de casa, i és 
per això que

– Per sota la porta del pis;
– Quan obrim una finestra; 
– Per una juntura dolenta (per exem-

ple a finestres velles, sobretot les 
corredisses);

– Per una reixeta de seguretat per al 
gas;

– Pel passacintes de la corretja de la 
persiana...
l’aire ENTRA cap a dintre. I està 

molt fred!!

Com podem aconseguir la màxima 
uniformitat de temperatures a casa:

•	 Tenint	murs amb molta inèrcia tèr-
mica, perquè dóna estabilitat. Un 
material amb inèrcia tèrmica absor-
beix calor de l’entorn, i la hi cedeix, 
a poc a poc. Un habitacle aïllat però 
sense inèrcia tindrà canvis sobtats de 
temperatura i serà poc confortable.

•	 Evitant els ponts tèrmics (en parlem 
a l’apartat següent).

Pèrdua principal als àtics i 
cases, sobretot de muntanya

20º

Més pèrdues 
com menys aïllant 

sigui el mur

vidre simple

Les principals 
pèrdues solen ser per 

les finestres: fins a 
un terç del total

Àmpit de 
rajola d’una 
sola peça

Marc i 
bastiment 
d’alumini5º

5º 20º

8º

5º

Cada euro invertit  
a millorar l’aïllament  
de la casa serà més 
rendible que instal·lar 
el sistema de calefacció 
més eficient. 

la calefacció haurà de 
funcionar menys dies, 
durant menys hores,  
i a menor intensitat

Com les podem evitar:
– Posar borlets a sota les portes i a les 

finestres (per exemple amb bosses 
de sorra, o amb càmeres de bici a les 
finestres). 

– Tapar d'alguna manera totes les es-
cletxes per on entri aire, amb mas-
silla o silicona.

– Podem posar la mà o passar un llu-
mí per juntures, caixes de persiana, 
fins i tot interruptors..., idealment 
un dia ventós, per veure on cal ta-
par exactament. També podem fer 
servir els llumins per veure amb els 
ulls el moviment de l’aire a la vora 
de superfícies fredes.

per això al costat d’una superficie 
freda emetem escalfor cap a ella

per això al costat d’una superficie 
freda sentim desconfort

calor

aire

cos o lloc 
calent

cos o lloc 
fred

més quantitat

més de pressa

calor

aire

cos o lloc 
molt més 

calent 
que el lloc 

fred

Amb més diferència  
de temperatura:

Com es mouen  
l'escalfor i l'aire

•	 Tancant la porta de les estances on 
hàgim de tenir reixetes de ventila-
ció.

•	 Evitant les infiltracions d’aire que 
dèiem abans (i de passada el soroll).

CaSa Mal aïllaDa

elS pontS tÈrMiCS MÉS típiCS
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ELS PONTS TÈRMICS:  
GRANS ENEMICS!

Els ponts tèrmics són punts en què 
la temperatura de l’exterior arriba 
fins a dintre casa, perquè hi ha algun 
element de material no aïllant que va 
d’un cantó a l’altre, o perquè hi ha molt 
poc aïllament. 

Com es poden salvar:
•	 Caixes	 de	 persiana:	 folrar la tapa 

per dintre amb un suro o porexpan 
i, si hi ha prou espai, donar tota la 
volta a la caixa amb l’aïllant.

•	 Marcs	d’alumini	i	ampits	d’una	sola	
peça: tenir-hi una cortina gruixuda 
tirada, folrar-los amb roba de llana, 
suro o escuma, o posar-hi una doble 
porta/finestra al davant.

Si no salves aquests ponts tèrmics, 
NO aconseguiràs estar bé a casa, o 
amb prou feines si gastes calefacció en 
excés. El que pots fer és, almenys, ubi-
car-te lluny dels ponts, o posar algun 
obstacle entre el pont i tu si hi has d’es-
tar a prop.

Si has de fer obra o rehabilitació, 
pensa a posar els ampits en dues peces 
(dintre i fora), i a triar aquests basti-
ments i marcs:

•	 De fusta. S’ha d’envernissar amb oli 
de llinosa un cop cada any, o cada 
dos (segons la zona).

•	 D’alumini	 amb ruptura de pont 
tèrmic (es troben al mercat). Estan 
tallats de dalt a baix pel mig, i duen 
un material aïllant entre la peça de 
dintre i la de fora.

•	 De	PVC.	És	menys	aconsellable	per-
què deriva del petroli i conté clor (ve 
d’una indústria contaminant). 

Com més a l'exterior 
l'aïllament, millor

mur ben aïllat.
Convé sobretot a 

la cara  Nord, 
també a ponent

persiana

cortina 
o finestró

finestrals només al Sud (i amb 
tendals o persianes per a l'estiu)

vidre doble 
(triple a la cara 

Nord)

Meitat de pèrdues 
que amb vidre simple

A la nit

persiana

no perDeM l’eSCalFor!
Als dibuixos podem veure els punts per 
on es perd l’escalfor que ens dóna la ca-
lefacció, i com podem minimitzar les pèr-
dues.

Comentem que hi ha vidres (dobles) que 
duen una capa d’un element que reflec-
teix la calor, per reduir l’entrada de calor 
a l’estiu. Però tenen l’inconvenient que 
també la redueixen a l’hivern! Que és 
quan el sol incideix més de ple a les fines-
tres (de la cara Sud). Consultem bé si ens 
convé posar-ne.

l’enorme potencial de l’aïllament
•	 Estalviarem com a mínim un 10% d’energia. S’estima que l’estalvi mitjà podria ser 

del 30%, i pot arribar fins al 35%-40%.30

•	 Una casa que compleixi l’estàndard Passivhaus (casa passiva) gasta un 40% 
de l’energia que gasta una casa de nova construcció a Espanya (i un 20% de 
la despesa màxima permesa a Alemanya). És una línia de construcció d’origen 
alemany que porta a l’extrem els factors que resumim aquí i aconsegueix un 
consum energètic gairebé nul (només en cal quan hi ha un ratxa de dies sense 
sol). plataforma-pep.org. Cal dir que al sud d’Europa convé no exagerar tant 
com al nord, perquè d'una casa massa aïllada podria costar treure'n la calor.

•	 A Europa, els edificis que es construeixen avui consumeixen de mitjana la mei-
tat d’energia que els dels anys 80. Però el 44% de les finestres encara tenen 
vidre simple...31

propietats dels materials
Els més aïllants: llana, palla, ploma, po-
rexpan, poliuretà, cànem, suro, fibra de 
vidre. L’aire ho és més que tots aquests 
materials (que de fet contenen molt 
aire).

A continuació, per ordre: fusta, PVC, maó, 
terra, formigó, vidre, pedra.

Els més conductors (menys aïllants): els 
metalls, sobretot l’alumini.

Materials amb molta inèrcia tèrmica: 
pedra, totxo, formigó (també l’aigua i la 
terra).

30. Celobert.
31. Comissió Europea: COM(2014) 520 final, juliol 2014.

CaSa ben aïllaDa
Per a qui vulgui conèixer més sobre  
el bioclimatisme i la bioconstrucció: 

ecohabitar.org/documentos/construccion.

Àmpit de 
rajola d’una 
sola peça

Marc i 
bastiment 
d’alumini5º

5º 20º

8º

5º

http://www.plataforma-pep.org/
http://www.ecohabitar.org/documentos/construccion/
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Quant hi trigaré?

Aquestes dues preguntes ens importen 
molt a nivell pràctic, de cara a acon-
seguir de la calefacció el resultat més 
adequat a l’estil de vida que tinguem.

Cada emissor de calor (un radiador, 
una estufa, un convector...) difon l’es-
calfor per l’estança de diferents ma-
neres, i amb resultats diferents quant 
a velocitat de resposta –l’estona que 
trigo a estar calent des que l’engego– i 
al confort tèrmic, que és la sensació de 
benestar/fresca/calor que sentim.

Al mapa de la dreta veiem com es 
posiciona cada forma de difusió res-
pecte a aquests dos paràmetres. No hi 
ha cap sistema de doni el millor resul-
tat en tots dos alhora, però hi ha una 
manera de "salvar" l'inconvenient de 
la lentitud, que és usar temporitzadors 
o termòstats programables (en parlem 
més a la p. 23). Així podrem demanar 
als aparells que s'engeguin abans que 
arribem, i els podrem apagar una esto-
na abans de marxar (l'escalfor es man-
tindrà per inèrcia), amb la qual cosa no 
gastarem energia en va. 

Si passem estones curtes a les es-
tances, si a l’hivern ens agrada fer 
vida al voltant d’un punt de calor, si 
tenim horaris poc previsibles o si no 
ens agrada la programació, ens poden 
ser més idònies les formes més ràpi-

des, malgrat que donin menys con-
fort.

A la columna de la dreta hi podem 
veure els factors que donen confort 
tèrmic, que expliquen el posiciona-
ment de cada forma de difusió al 
mapa. Aquestes formes es classifiquen 
en dos grans conjunts:

•	 Cossos radiants: transfereixen l’es-
calfor al seu entorn per radiació 
(a través d’ones, a la velocitat de la 
llum). També escalfen l’aire, i com 
que l’aire calent puja, també es 
distribuirà escalfor per convecció 
natural. Escalfen les parets més de 
pressa que els convectors.

•	 Convectors: bufen aire calent grà-
cies a un ventilador; és el que se’n 
diu convecció forçada. En general 
l’aire estarà més calent que amb di-
fusió per radiació.

Si fem estades llargues en una es-
tança en què el sistema dóna poc con-
fort, les opcions per estar-hi bé són 
abrigar-nos (encara) més, i/o dema-
nar a la calefacció més temperatura 
(i per tant possiblement gastar més 
energia). I que si les formes de difusió 
són confortables però no engeguem i 
parem en els moments oportuns, esta-
rem menys bé al començament i mal-
gastarem energia després de marxar.

temperatura temperatura temperatura

Distribució de la temperatura segons la forma de difusió

La distribució ideal de temperatures és pràcticament la que dóna el terra radiant.

Terra radiant Radiadors Convectors
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Terra radiant (tubs d’aigua que recorren tot el terra): és la forma de difusió amb més 
inèrcia tèr mica. No és bona idea amb un terra de fusta, que és aïllant (per això la fusta 
ja és confortable de per si). No es veu, no ocupa lloc i mou molt poca pols. És agradable 
caminar-hi descalç, de quatre grapes... No es pot perforar el terra per qualsevol lloc. Es 
diu que si tens mala circulació pot originar varius (es posa a uns 27º).

Fil radiant: variant en què qui recorre tot el terra és un cable elèctric. Com que 
l’electricitat va a 50 Hz, i el cervell a 30-45 Hz quan està actiu, hi pot haver una mica 
d’arrossegament de freqüència (modular-se les ones del cervell). Té un gran consum 
elèctric.

Paret o sòcol radiant: panells amb tubs d’aigua que es posen al davant de les parets (amb 
la qual cosa perdem una mica d’espai). No es poden taladrar les parets per qualsevol lloc, 
i els mobles “tapien” l’escalfor.

Radiadors: com més superfície, menys temperatura i més confort. No els cobrim o tapem 
per davant, per tal que la difusió funcioni com cal (i a part pot ser perillós).

Convectors: fan un cert soroll, i requereixen una certa obra. Si estan a prop del terra i 
també ens donaran aire acondicionat, malament, perquè l’aire fred baixa.
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Confort tèrmic

paret radiant

radiador 
d’oli

radiadors

radiador 
elèctric

terra radiant

fil radiant

estufa de 
biomassa, butà 
o querosè

convectors a 
prop del sostre

convectors 
a prop de terra,
calefactor

rapidesa i confort de cada forma de difusió

Factors que ens donen confort

pocs moviments d’aire,  
i com més lents millor
Els corrents, encara que siguin 
imperceptibles, ens refreden i assequen 
la pell. Com més ràpids més ens molesten, 
sobretot si l’aire és fred, i poden portar 
malalties respiratòries.

D’altra banda, també mouen la pols

poca diferència de temperatura  
entre diferents punts 
Els diferencials fan moure l’aire, més de 
pressa com més gran el diferencial.

A més superfície radiant, menys 
temperatura hi caldrà. Un radiador d’uns 
80x80 cm pot rondar els 80º, un terra 
radiant els 27º, una estufa de pèl·lets 70º a 
les parets i 300º al vidre, els mateixos que 
a les resistències. Un convector pot posar 
l’aire a 35º-45º

Més escalfor a prop del terra,  
menys a prop del sostre 
No convé tenir el cap calent... Vegeu el 
gràfic de la pàgina esquerra

val més parets calentes i aire fresc  
que del revés 
Les parets calentes ens abriguen, les 

fredes “les hem d’abrigar”.

Com més calent és l’aire, més sensació 
d’ofec

temperatura no oscil·lant 
A més estabilitat, més confort

humitat entre 40% i 50%
Si és excessiva, tindrem més sensació de 
fred si la casa està freda, i més sensació 
de calor si està calenta. Si n’hi ha massa 
poca se’ns ressequen les mucoses
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Podem demanar “tot el que vulguem” als sistemes de calefacció? És aquest un dels benestars que ens brin-
da el progrés? més aviat, la crisi energètica ens fa a mirar-ho del revés: fem millores a l’habitatge i adoptem 
hàbits que ens permetin demanar a la calefacció el mínim imprescindible.

GuIA PRÀCTICA

més petites s’escalfen més fàcilment, 
i que les cases aïllades són menys efi-
cients que els blocs de pisos, en què 
els veïns “s’abriguen mútuament”.

A les pàgines 18 i 19 hi tenim les re-
formes o trucs que podem aplicar per 
tal que casa nostra necessiti el mínim 
de calefacció. I a les 20 i 21 hi veiem qui-
na forma de difusió escollir per obtenir 
el màxim confort, o la màxima velocitat 
de resposta, gastant el mínim d’energia.

elS hàbitS
ventilar N’hi ha prou amb fer-ho deu 
minuts cada dia, abans d’engegar la 
calefacció. Les ventilacions creuades 
(obrir finestres de parets oposades) 
són les més eficaces.

Si fem servir estufes amb combus-
tió caldrà ventilar més sovint.
treure partit de l’escalfor del cos 
Això és el que fa la roba. Samarretes 
interiors abrigadores, mitjons llargs, 
unes mitges, sabatilles, jerseis... Si són 
de llana o de fibres abrigadores però 
que deixin transpirar (com el goretex), 
no caldrà que siguin gaire gruixuts, o 
no caldrà portar-ne gaires capes.

Per a les estones de sofà, una man-
teta és una companyia càlida. Si te-
nim un paviment fred: alfombres.
Menjar o beure escalfor Una infusió, 
una sopa, un brou... Escalfen d’allò més!
on ens ubiquem La idea seria mou-
re’ns nosaltres cap a l’escalfor, i no 
pas fer venir escalfor cap allà on si-
guem. Per això, per passar estones 
llargues al matí ens posarem a l’est o 
al sud, a poder ser rebent sol, i la tarda 
a ponent. El pitjor és posar-se al costat 
d’una paret freda, d’una finestra on 

no hi toqui el sol, o a la vora d’un pont 
tèrmic (vegeu a la p. 19 com evitar-los 
o esquivar-los).
autoescalfar-nos Si passem molta es-
tona asseguts, va molt bé moure’ns de 
tant en tant (també per a la salut en 
general). Sortir a estirar les cames, pu-
jar i baixar escales, estendre la roba, 
fer algun exercici...
Després de la posta Abaixar persia-
nes, córrer cortines... (també d’estan-
ces que no usem, si estan més calentes 
que l’exterior i no hi toca el sol). I al 
vespre, apagar la calefacció! O abai-
xar-la?? Ho responem a la p. 26.

a CaDa eStanÇa  
la Seva teMperatura
A cada lloc de casa hi tenim unes acti-
vitats diferents, i en uns hi passem més 
estona que en altres. Si mantenim les 
portes tancades (altrament crearíem 
un guirigall de diferències tèrmiques, 
no tindríem confort i malgastaríem 
energia) podem ajustar la temperatu-
ra que volem a cada estança.

Sala d’estar / menjador, estudi En ge-
neral farem vida al voltant d’aquests 
espais, i per tant serà on voldrem més 
confort. Per això seran els punts amb 
més temperatura.
Cuina Si només hi farem estades ac-
tives (cuinar, rentar) podem tenir-hi 
la calefacció baixeta, o no tenir-n’hi, 
segons la zona climàtica i el nivell d’aï-
llament. O bé, engegar una estufa no-
més mentre hi som.
bany No hi passem gaire estona, so-
bretot si som pocs a casa. Per això 
també podem tenir la calefacció bai-
xeta, o no tenir-n’hi i fer servir un 
calefactor (que escalfa molt de pressa) 
les estones de les dutxes. Si acabem la 
dutxa amb aigua freda o tèbia, l’am-

bient estarà més calent que nosaltres 
i no sentirem fred (i també va molt bé 
per activar la circulació). Podem posar 
la tovallola i/o la roba per a després de 
la dutxa a sobre d’un radiador.
Dormitoris En molts casos, l’abric del 
pijama, manta/edredó i alfombra a 
terra serà suficient per dormir amb 
tot el confort, sense caldre calefacció 
en tot el dia.1 De fet per la xarxa circu-
len comentaris de gent que es queixa 
de passar massa calor les nits d’hi-
vern! Al moment de ficar-nos al llit tin-
drem una mica de fred, però el nostre 
cos l’haurà escalfat en qüestió de mi-
nuts. Si volem un ajut per a aquests pri-
mers minuts, tenim les bosses d’aigua 
calenta, una manta elèctrica o bosses 
amb llavors que s’escalfen al microo-
nes. També, mentre ens vestim o des-
pullem podem engegar un calefactor.

I, com ho fem, per regular la tempe-
ratura de cada estança? Doncs, si ens 
escalfem a base d’estufes, les elèctri-
ques i les de biomassa solen dur termòs-
tats. Si tenim calefacció central, tenim 
per una banda el govern de la caldera i 
per una altra el govern de cada emissor 
(radiador o zona de terra radiant).

govern de la caldera Hauríem de situ-
ar el termòstat a la sala que fem servir 
més, i lluny de punts calents (un radia-
dor, un lloc on hi toca el sol molta estona) 
i de punts freds (una finestra mal aïlla-
da, un pont tèrmic). Si aquest termòstat 
(o la caldera mateixa) és programable, 
podem automatitzar l’encesa i apagada 

Que l'habitatge  
enS hi ajuDi
Hem de triar casa? Recordem que les 

1. Vam dedicar un article a aquesta i altres 
opcions per gastar el mínim d’energia al nostre 
número 41.

2. Si no en tenim podem substituir el capçal que 
girem manualment per un de termostàtic, si la 
vàlvula que regula el cabal (un piuet que entra 
i surt) és termostatitzable. Si no ho és, també la 
podem canviar.
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al matí i al vespre o les hores que no som 
a casa, i això ens permet sincronitzar cò-
modament els moments en què volem 
escalfor (el que comentàvem a la p. 20).
Control de cada emissor Els podem 
regular de dues maneres:
•	 Manualment,	 obrint més o menys 

l’aixeta (capçal) del pas de l’aigua.
•	 Posant-hi	 capçals termostàtics; 

de fet són obligatoris des del 2007.2 
Adapten el cabal d’aigua a la tempe-
ratura de l’habitació en tot moment 
(per exemple el reduiran mentre hi 
estigui tocant el sol), i la temperatu-
ra serà automàticament constant. 
Els experts en energia recomanen 
molt fer servir aquests capçals, 
perquè ens ajuden a controlar mi-
llor la despesa energètica. Per al 
terra radiant no serveixen, perquè 
les aixetes de cada zona solen estar 
totes juntes, no cadascuna a l’es-
tança que s’escalfa.

De capçals termostàtics n’hi ha de dos 
grans tipus:
•	 Mecànics o tèrmics: ajusten el cabal 

gràcies a les dilatacions/contracci-
ons d’un líquid o d’un gas, origina-
des per les variacions de temperatu-
ra. No són programables, ni s’hi pot 
afegir un temporitzador.

•	 Electrònics: són programables per 
dies i hores. Van amb piles i duen un 
circuit electrònic, i per tant tenen 
una petjada ecològica molt superi-
or a la dels capçals mecànics, més 
encara els que són programables a 
distància (des d’un comandament o 
a través d’internet o del mòbil).

De manera que els capçals electrò-
nics no serien una bona opció de con-
sum conscient; val més programar si 
de cas només l’encesa/apagada de la 
caldera, i a cada estança limitar-nos a 
tenir-hi capçals termostàtics mecànics.

per regular  
la huMitat

•	 Assequen	 l’ambient	 els	 radiadors	
molt calents i les estufes de biomas-
sa. Posem-hi un potet d’aigua a so-
bre.

•	 Afegeixen	 humitat	 les	 estufes	 de	
butà o querosè. L’expulsarem ven-
tilant sovint, que també convé per 
netejar l’aire de contaminants (ve-
geu la p. 13). O amb deshumidifica-
dors.

•	 Ens	pot	semblar	que	els	convectors	
assequen l’ambient, però no és així. 
El que passa és que la humitat s’acu-
mula a la zona on l’aire és més ca-
lent, perquè en pot retenir més que 
el fred. Si posem humidificadors 
estarem aportant massa humitat, 
i quan l’aire es refredi hi pot haver 
humitejament de les parets, que ens 
donarà sensació de fred.

Comencem dient que, si estàs de llo-
guer, pot ser pots aplicar la idea de fer 
la inversió a canvi d’uns quants mesos 
de lloguer.

DeS De  
l’eConoMia SoCial

Celobert Co-
operativa que 
assessora per a 
l’estalvi energè-

tic a llars i oficines, per l’ús d’energies 
renovables, i elabora el certificat d’efi-
ciència energètica. També fa rehabi-
litació d’edificis i treballa temes d’ur-
banisme participatiu i de nous models 
d’accés a l’habitatge. celobert.coop

Conjuntament amb les cooperati-
ves Nusos i L’Apòstrof ofereix l’exposi-

ció Cases amb energia, que podeu de-
manar les entitats, centres educatius... 
casesambenergia.wordpress.com

ecoserveis Assessora en 
eficiència energètica i en 
tarifes (gratuïtament per 
als col·lectius vulnera-
bles) i ofereix recursos pe-
dagògics. ecoserveis.net

La revista 
ecoha bit a r 
està dedica-
da a la bio-
construcció 

en general. Té un directori d’empreses 
que s’hi dediquen, que inclou consul-
tories energètiques, a directorio-eco-
habitar.org.

SubvenCionS  
o FinanÇaMent

A nivell autonòmic es van convocant 
“Plans Renove” de finestres i de calde-
res. Ara mateix no n’hi ha cap d’actiu a 
Catalunya ni a les Illes, sí al País Valen-
cià (per a totes dues coses).

Per a l’adequació energètica dels 
edificis (façanes, mitgeres, cobertes, ce-
loberts, sòls, millora de tancaments...):
•	 Per	 a	 tot	 l’Estat:	 Programa Pareer. 

També inclou ajudes per a la instal-
lació d’equips de biomassa o geotèr-
mics. tinyurl.com/programaPareer

•	 Consultem	 a	 l’Institut	 Català	 de	
l’Energia si hi ha alguna convocatò-
ria oberta. icaen.gencat.cat

•	 Per a la ciutat de Barcelona hi ha 
una convocatòria oberta del Con-
sorci de l’Habitatge de Barcelona, 
que també inclou la instal·lació o 
millora de plaques solars tèrmiques. 
tinyurl.com/rehabilitaBarcelona

També podem demanar al nostre 
ajuntament si hi ha ajudes municipals.

Em poden ajudar?
algunes de les accions bàsiques per millorar l’aïllament 
de l’habitatge, com ara posar vidres dobles, valen força 
diners. i si estem de lloguer ho hauria de fer el propieta-
ri, que potser no està tan motivat com nosaltres. aquí hi 
tenim uns quants recursos que ens poden ajudar.

http://celobert.coop/
https://casesambenergia.wordpress.com/
http://www.ecoserveis.net/
http://directorio-ecohabitar.org/
http://directorio-ecohabitar.org/
http://tinyurl.com/programaPareer
http://icaen.gencat.cat/ca/
http://tinyurl.com/rehabilitaBarcelona
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dia. I el COP també baixa si a fora hi 
fa molt fred (això no afecta les bombes 
geotèrmiques), i a més també es perd 
potència. A la taula podem veure els 
tres grans tipus de bombes de calor 
que s’usen per a calefacció, i en quins 
casos són més idònies.

Que siguin inverter Vol dir que modu-
len la potència: la varien progressiva-

leS boMbeS De Calor

Són la millor opció per a calefacció, 
perquè són els equips més eficients. 
De fet, quan aconsegueixen els millors 
rendiments l’energia es cataloga ofi-
cial ment com a obtinguda de fonts 
renovables.3

El que fan és captar temperatura 
de l’exterior, multiplicar-la (és a dir 
escalfar-se encara més) i cedir-la a l’in-
terior de l’habitatge. La propietat més 
rellevant que tenen és que ens donen 
més energia (en forma de calor) de la 
que gasten (electricitat per funcionar). 
Tenen doncs un rendiment, comuna-
ment anomenat COP,4 superior a 1; sol 
estar entre 2 i 4'5, segons l’aparell i les 
condicions de funcionament. 

El COP és més alt com més prope-
res siguin les temperatures exterior i 
interior; per tant, va variant al llarg del 

GuIA PRÀCTICA

Quin aparell  
per a la calefacció?
ens centrarem només en les bombes de calor elèctriques i en les calderes de gas, en què trobem 
aparells molt eficients energèticament. Per a les calderes de biomassa no ens queda espai, però en 
trobareu informació detallada al número 44 de la revista EcoHabitar. 

tres tipus de bomba de calor
tipus de bomba Zones climàtiques idònies Forma de difusió

Aire – aire

Són com els aires condicionats, però del 
revés. De fet poden ser totes dues coses 
alhora.

El COP real no supera 3'5

Que la temperatura no baixi gaires dies d’1º si la 
zona és humida, ni de –4º si és seca.

Si posem bombes a zones més fredes, segur que 
estalviarem energia parant-les a la nit (vegeu la 
p. 26)

Per convecció, ja sigui amb convectors 
(bombes multisplit) o des d’una reixeta a 
cada estança, on l’aire arriba a través de 
conductes (típicament al doble sostre)

Aerotèrmica (aire-aigua)

La calor bombejada escalfa l’aigua de la 
calefacció (i també pot anar a les aixetes).

El COP real no supera 3'5

El mateix que per a les bombes aire-aire Terra radiant o radiadors de gran 
superfície (aigua a 35º i 55º resp.).

S’ofereixen bombes per arribar fins a 
80º (radiadors petits, clàssics), però 
incrementen molt el cost econòmic  
o la potència elèctrica necessària

Geotèrmica (aigua-aigua)

L’aigua que va pel subsòl s’escalfa, i la 
bomba transfereix l’escalfor “amplificada” al 
circuit de la calefacció (i potser a les aixetes).

El COP pot arribar fins a 4'5, ja que la 
temperatura al subsòl és estable

L’ideal és usar la bomba també a l’estiu per 
refrigerar, per tal de retornar temperatura al 
subsòl, i demanant una temperatura de l’aigua no 
gaire distant de la que es demana a l’hivern. Per 
tant, la zona climàtica ho hauria de permetre (per 
exemple demanar 30º a l’hivern i 20º a l’estiu)

El mateix que per a les bombes 
aerotèrmiques.

Si el circuit del subsòl arriba a 15 m 
de profunditat (temperatura més 
alta i estable), es podrà obtenir més 
temperatura sense perdre gaire eficiència

el manteniment és important
Per garantir un bon funcionament, allargar la vida dels equips i millorar la seguretat 
de les instal·lacions. Les calderes de gas han de rebre una inspecció cada dos anys, 
les de gasoil i biomassa cada any, i les bombes de calor cada quatre anys. En el cas 
de les bombes aire-aire, cal netejar els filtres un cop l’any.

Abans de cada temporada d’hivern hauríem de purgar els radiadors, perquè 
l’aire que hi entra dificulta la circulació correcta de l’aigua calenta; el radiador es-
calfa menys i la caldera ha de treballar més.

ment, a diferència de les convencionals, 
que només poden estar engegades o 
parades; i les aturades i arrencades fre-
qüents fan perdre eficiència i temps de 
vida a l’aparell. A més, triguen menys 
a posar-se a la temperatura desitjada i, 
a les aire-aire, el flux d’aire és continu, 
suau i sense canvis sobtats de tempera-
tura, i per tant molt més confortable; i 
també més silenciós.
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que és el que necessiten els radiadors 
la major part de l’estona (un cop la casa 
ja és calenta).

A més, fan condensar el vapor d’ai-
gua que hi ha als fums de la caldera (el 
liqüen), i això desprèn una calor que se 
suma al poder calorífic del gas. Així ar-
riben a un rendiment de fins al 109%, 
i es diu que al cap de l’any poden es-
talviar fins a un 30% de combustible i 
emissions de CO2.

el mite elèctric
La propaganda ens diu que hi ha estufes elèctriques més eficients que d’altres, o 
que són de baix consum; per exemple les de calor blau, que són radiadors amb fluid. 
És fals. Totes les estufes elèctriques (no les bombes de calor) generen escalfor mit-
jançant una resistència, i l’eficiència sempre és 1 (et dóna tants kWh tèrmics com 
d’elèctrics en consumeix). El que varia entre diferents estufes són la velocitat de 
resposta, la temperatura de radiació o la inèrcia tèrmica, i per tant ens donen dife-
rents conforts. Pot ser que una estufa que et doni més confort la posis més baixa, o 
l’apaguis abans, i llavors hauràs gastat menys energia.

Quina estufa?
les estufes serveixen per escalfar una sola estança, tot i que com veurem n’hi ha per a sales ben 
grans. i les més potents poden escalfar també les habitacions contigües (si tenim les portes ober-
tes). Són l’opció per a un estil de vida frugal, fent vida a l’hivern entorn d’un punt central i tenint la 
resta de la casa menys calenta (fent-hi servir estufes portàtils per a necessitats puntuals). 

Hem agrupat les opcions pel tipus 
d’energia que fan servir. Cada grup té 
un rang de potències i per tant un rang 
de superfícies que pot escalfar (cal una 
potència de 100-120W per m2 de super-
fície, comptant una altura mitjana de 
2,5 m); entre les opcions de biomassa 
el rang és més ampli.

Quines opcions ens escalfaran més 
ràpidament: les que escalfen sobretot 
per aire. A l’altre extrem, les opcions de 
resposta més lenta són els emissors o 
radiadors elèctrics amb fluid i les estu-
fes de biomassa de ferro.

Quines opcions ens donaran més 
confort: les que escalfen per radiació i 
des d'una superfície no massa calenta. 
Les millors són els radiadors (o emis-
sors elèctrics) amb fluid i els ceràmics 
ben grans (amb moltes "costelles"), 
que a més tenen inèrcia tèrmica. Així 
l'estufa no es para i engega sovint –
però triga més a escalfar-se i a refre-

dar-se: cal programar-la d'acord amb 
això.

opCionS elÈCtriQueS
•	 Les	 estufes	 escalfen entre 4 i 20 m2 

(tenen fins a 2.000 watts de potència), 
i les bombes de calor fins a 50 m2.

•	 A	 llocs	 humits,	 com	 ara	 un	 bany,	
han de tenir la certificació de se-
guretat IP-24, i no s’han de posar a 
menys d’un metre de la pica o dutxa.

•	 N’hi	 ha	 de	 programables	 (duen	 un	
circuit electrònic). També es pot po-
sar un temporitzador entre l’endoll i 
l’estufa.

•	 Si	ens	volem	escalfar	només	no	sal-
tres estant quiets, una estufeta a 
poca potència és bastant eficaç amb 
poc consum.

eStuFeS De CoMbuStió 
SenSe XeMeneia
•	 Poden	escalfar entre 20 i 50 m2.
•	 Combustible	fòssil,	excepte	el	bioe-

tanol.
•	 Carreguen	 i	 humitegen	 l’aire,	 cal 

ventilar sovint.
•	 Rendiment: proper al 100%.
•	 El	 bioetanol	 és	 renovable.	 Les	 es-

tufes fan una flama visible, que pot 
evocar una llar de foc.

•	 D’entre	les	de	butà,	les	de flama blava 
són més eficients perquè la combus-
tió es fa a més temperatura, i també 
emeten menys contaminants. A més 
d’irradiar bufen aire calent.

•	 Desaconsellem	les	de	querosè,	que	
emet més contaminants que el butà 
(i és més car).

3. Directiva 2009/28/CE.
4. Coefficient of performance.
5. L. López: El fin de la calefacción central ahor-

rará 1.100 millones en gasto en cinco años, 
elEconomista.es 21 juliol 2014.

D’entre les calderes de gas, aques-
tes són les que desaprofiten menys 
energia. Cada cop estan més esteses, 
i ja són obligatòries als habitatges de 
nova construcció.

Igual com fan les bombes de calor 
inverter, modulen la potència i posen 
l’aigua a diferents temperatures. Això 
evita les parades i engegades que fan 
perdre eficiència. I tenen el millor ren-
diment quan posen l’aigua a 35º-45º, 

Calefacció comunitària
O sigui la que és a nivell de bloc de 
pisos. Permet estalviar en ener-
gia (equips més eficients), diners 
(s’amortitzen abans i es compren 
majors volums de combustible), espai 
i feina (manteniment, gestió). Per evi-
tar malbarataments s’han de posar 
comptadors individuals a cada pis; 
serà obligatori a partir del 2017. Un 
estudi estima que aquesta mesura 
permetrà estalviar un 25% d’energia 
i 2’4 milions de tones de CO2.5 

CalDereS De gaS De ConDenSaCió



26
  49 · Hivern 2015

C
o

n
su

m
 c

o
n

sc
ie

n
t 

d
e 

ca
le

fa
cc

ió

eStuFeS i llarS De FoC 
De bioMaSSa
Aquestes opcions ens aporten l’incom-
parable caliu i companyia del foc, que 
podrem apreciar més amb la porta de 
l’estufa o llar oberta, i serà menys bo-
nic en el cas de les estufes de pèl·lets. 
Però ep, si estem per l’eficiència cal 
tancar la porta!
De pèl·lets Escalfen l'aire de l'estança 
fent-lo circular pel voltant de la cam-
bra de combustió (se'n diu recuperació 
de calor); així l’estufa i la xemeneia es-
taran més fredes. Són les més automa-
titzades i eficients (85%-92%).
De llenya Eficiència: 75%-85%. També 
poden tenir recuperació de calor. Po-
dem usar llenya que recollim nosaltres 
mateixos. Poden ser d’acer o de ferro 
colat, en aquest cas tenen més inèrcia 
però estan més calentes.
llar de foc Si és oberta, un 75%-80% de 
l’escalfor se’n va per la xemeneia.

També podem trobar estufes d'estella, 
briquetes, clofolla d'ametlla o avella-
na, pinyol d'oliva, i que admetin di-
versos combustibles.

•	 N’hi	ha	per	a	des de 25 m2 fins a 200 
m2, o més.

•	 Característiques	que	permeten	gua-
nyar eficiència i emetre menys con-
taminants:
– Doble combustió: hi ha una se-

gona aportació d’aire que fa que 
el fum es torni a cremar abans de 
sortir per la xemeneia.

– Parets internes de material re-
fractari (les estufes de llenya i 
llars de foc): la combustió es fa a 
més temperatura. 

•	 És	molt convenient fer-les servir amb 
entrada de l’aire de combustió exter-
na, és a dir de fora casa (és obligatori 
a diversos països). Així no es consu-
meix l’oxigen interior i no es crea un 
corrent d’aire continu cap a l’estufa.

una opció interessant: estufes que també fan de caldera
Termoestufes, hidroestufes, estufes amb canalització... Hi ha un ball de termes que en-
cara no estan ben establerts. La cosa consisteix a distribuir l’escalfor de l’estufa o la 
llar de foc cap a altres habitacions: es fa circular aire (de l’estança mateixa) o aigua per 
la cambra de combustió, i s'envia cap als convectors o radiadors.

També podem escalfar una sala contigua fent-hi passar la xemeneia, si està prou calen-
ta; és a dir, si l’estufa és de ferro colat o d’acer sense recuperació de calor.

A la nit, apago  
la calefacció o l’abaixo?
aquesta és una de les preguntes més populars, parlant de calefacció!

Una de les respostes que més circulen 
és que val més abaixar-la, perquè, si 
la parem, l’endemà al matí la caldera 
haurà de remuntar des d’una tempera-
tura molt baixa, i gastarà més energia 
que si hagués estat fluixeta tota la nit. 
Però sembla que no és així... tot i que 
no hi ha una resposta universal. L’Ins-
titut Català de l’Energia (ICAEN) reco-
mana apagar la calefacció.

Aquí a la revista no ens hi cabia tota 
l’explicació tècnica, de manera que 
l’hem penjat al nostre blog; la podeu 
trobar a opcions.org/blog/nit-apagar-
o-abaixar.

El resum és que en principi gastem 
menys energia apagant la calefacció, 

pel fet que com més calenta està la 
casa, més energia perd. Si la deixem 
engegada (baixeta) evidentment esta-
rà més calenta, durant la nit, i per tant 
perdrà més energia. Fent càlculs per a 
una opció i l’altra, surt que en gastes 
més abaixant-la. Això sí, no trobes la 
casa tan freda si et lleves a mitja nit.

Però això pot deixar de complir-se 
segons com variï el rendiment de la 
caldera treballant a mig gas o a tot gas. 
Per això, per conèixer la diferència en-
tre els comportaments, i balancejar-la 
amb el confort que vulguem, hem de 
fer proves cadascú a casa seva. Com 
que no hi ha dues nits iguals, i com que 
la inèrcia dels murs pot desfasar les 

transmissions d’energia unes quan-
tes hores, hauríem de provar amb per 
exemple una setmana de cada manera, 
i d’un període de l’hivern en què el cli-
ma no variï gaire.

Les calderes de gas de condensació 
tenen un rendiment millor a potències 
baixes; si en tenim potser és més fàcil 
que gastem més energia parant que 
abaixant. Amb una bomba de calor no 
geotèrmica i en una zona freda segur 
que valdrà més parar.
i de dia, si som fora molta estona? 
Doncs, de nou el millor serà fer pro-
ves. L’ICAEN recomana abaixar si som 
fora “poques hores”, i apagar si seran 
“moltes hores”.

•	 Cal alimentar-les manualment.
•	 Assequen l’ambient. Per això poden 

ser idònies per a habitatges amb 
problemes d’excés d’humitat. Si no, 
convé posar un potet d’aigua a so-
bre l’estufa (n’hi ha que ja duen un 
recipient per posar-n’hi).

•	 Cal buidar la cendra i netejar la 
cambra de combustió regularment 
(en fred), netejar els passos de fums 
un parell de cops per temporada i 
escurar la xemeneia un cop cada 
any o dos (segons l’ús). Existeixen 
aspiradores específiques per a cen-
dra (és important no aspirar amb la 
domèstica). La llenya genera brutí-
cia per casa, els pèl·lets menys.

•	 Si	comprem	els	pèl·lets	o	la	llenya	a	
sacs, apareix un envàs.

GuIA PRÀCTICA

http://opcions.org/blog/nit-apagar-o-abaixar
http://opcions.org/blog/nit-apagar-o-abaixar


accions de gran eficiència 
Escollir cases no sobredimensionades. Pensar quines estances voldrem ben calefactades i quines no 
tant, o gens. On farem vida, a l’hivern?

Aïllar al màxim és la millor inversió (garantint una bona ventilació per a l’estiu). Evitar ponts tèrmics.

una altra gran inversió per al cas de calefacció central, per estalvi energètic i per confort: instal·lar 
terra radiant (el millor), o radiadors grans (que no necessitin més de 55º).

Abrigar-nos. Ubicar-nos on toqui el sol. Moure’ns entre 19º-21º. Tenir capçals termostàtics als radiadors.

Participar en iniciatives i lluites per accelerar la generació d’electricitat renovable i distribuïda.

Compilació de tot plegat

bomba de calor geotèrmica inverter

Eficiència màxima: 1’48a) x 4’5 = 6’6
És renovable? En part. S’hi considera si a la pràctica aconse-
gueix bona eficiència al cap de l’any.
Contres: Cost de la instal·lació molt elevat. Cal un terreny ade-
quat i disponible.
Casos d’ús més idonis:
– La inversió s’amortitza a gran escala: grans blocs de pisos, 

hospitals, universitats... Una experiència col·lectiva: tinyurl.
com/geotermiaComunitaria

– Per a radiadors petits (80º) pot ser idònia segons el cas, cal fer 
càlculs.

– Cal usar-la també a l’estiu, per retornar temperatura al subsòl.

bomba de calor aerotèrmica inverter

Eficiència màxima: 1’48a) x 3’5 = 5’2
És renovable? En part (com totes les bombes).
Casos d’ús més idonis:
– A zones climàtiques adequades (p. 24).
– No idònia per a radiadors petits.
– Pot servir per climatitzar a l’estiu, però... vegeu el sol, aquí sota.

bomba de calor aire-aire inverter

Eficiència màxima: 1’48a) x 3’5 = 5’2
És renovable? En part (com totes les bombes).
Contres: Poc confortable i sorollosa
Casos d’ús més idonis:
– Si ens importa més la velocitat de resposta que el confort.
– A zones climàtiques adequades (p. 24).

opCionS SenSe CaleFaCCió Central

opCionS per a CaleFaCCió Central
Expressem les eficiències així:  
Rendiment (taxa de retorn) des de l’origen fins a casa x Rendiment pic de l’equip = Rendiment pic global.

Millors opcions per pal·liar 
la calor de l’estiu: persianes i 

tendals, corrents d’aire, ventalls, 
begudes i menjars frescos...  

O un ventilador, que consumeix 
molt menys que una  

bomba de calor.

a) Balanç entre la taxa de retorn de l’electricitat d’origen 
renovable (ho va ser en un 39% el 2013) i no renovable.

estufes de biomassa: opció menys eficient, però renovable. Poden escalfar 
espais molt grans.

bomba de calor aire-aire: màxima eficiència però poc confort.

estufes elèctriques: eficiència 1, però demana potència elèctrica. Poden 
ser un complement per a la resta d’opcions.

estufes de butà: eficiència propera a 1, però combustible no renovable. In-
trodueixen contaminants a l’aire interior.

Caldera de biomassa

Eficiència màxima: Llenya: 0’96 x 0’92 = 0’88.  
Pèl·lets: 0’9 x 0’95 = 0’85.
És renovable? Sí, i no emet CO2 d’efecte hivernacle.
Contres: Emet contaminants. Risc de sobreexplotació.
Casos d’ús més idonis:
– Zones amb recursos forestals o fusters propers, i amb explo-

tació sostenible (hi ha els segells FSC i PEFC).
– Equips i combustible de baixes emissions (per a calderes no-

ves ja és obligatori. Els pèl·lets, que tinguin algun segell Din-
Plus o EN-Plus).

– Apta per a radiadors petits.

Caldera de gas de condensació

Eficiència màxima: 0’84 x 1’09 = 0’91
És renovable? No.
Contres: Emet contaminants i CO2. Combustible en esgotament. 
Però és la millor opció entre els fòssils.
Casos d’ús més idonis:
– Apta per a radiadors petits

plaques solars tèrmiques

Són excel·lents per donar-nos aigua calenta. Si ja en tenim, es-
tudiem si val la pena la instal·lació (per cost i per excedents de 
calor que podrem aprofitar) per tal que complementin, amb 
energia gratuïta, la calefacció.
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Molts detalls  sobre calderes  i combustibles de biomassa al número 44 de la revista EcoHabitar (hivern 2015).  ecohabitar.org

http://tinyurl.com/geotermiaComunitaria
http://tinyurl.com/geotermiaComunitaria
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Mira, el seu nom ja ho diu: DEIXAlleria. És 
per deixar, no per agafar. Això va respondre 
l’encarregat d’una deixalleria a una amiga que 
li feia la pregunta amb què hem titulat l’article. 
És desesperant. Diverses de les coses que algú 
ha portat a la deixalleria considerant-les un “re-
sidu” podrien ser aprofitades com a “objecte” 
per d’altres persones. És desesperant sobretot 
tenint en compte que la situació actual de mal-
baratament de recursos naturals s’acosta a la 
situació crítica. I que, a més a més, les desigual-
tats socials no paren d’extremar-se.

Des de la lògica, les deixalleries semblen 
instal·lacions idònies per facilitar la reutilit-
zació: solen estar ubicades a llocs d’accés fàcil 
per als ciutadans, i tots hi anem de tant en tant.

La llei defineix les deixalleries així: Centre de 
recepció i emmagatzematge, selectius, de residus 
municipals que no són objecte de recollida domi-
ciliària.1 No parla de reutilització, però en canvi 
sí que ho fa la Norma Tècnica sobre Deixalleries 
(que estableix el desenvolupament pràctic de la 
llei), que just a sota d’aquesta definició hi diu: 
Per assolir una gestió preventiva i participativa, 
el servei de deixalleria ha d’operar com a centre 
de reutilització i recuperació de residus, i com a 
equipament d’educació ambiental.

És una indicació, però, no una obligació. 
També, l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) va editar una guia d’implantació i gestió 
de les deixalleries en què les anima a facilitar 
la reutilització.2

fa molt temps que teníem ganes de respondre aquesta pregunta, que segur que també us feu molts lectors i lec-
tores. hem trobat algunes respostes, hem descobert que un 19% de les deixalleries catalanes sí que fan accions 
per facilitar la reutilització, i tenim una bona notícia: l’administració catalana està treballant per potenciar-ho.

ANNA GARCIA MIQUEL

Però d'algunes sí, i seran més!

Per què no es poden 
agafar coses de  

les deixalleries?

El poder de la
comunitat

1. Llei catalana 6/1993. 
També diu que les 
deixalleries han 
d’admetre residus 
d’origen domèstic, 
comercial i d’oficines.

2. ARC: Guia 
d’implantació i gestió 
de les deixalleries i 
altres equipaments 
municipals, 2006.

A la botiga de la deixalleria de Tàrrega hi arriben objectes procedents de la deixalleria, del buidatge de pisos i de persones que 
els hi porten expressament. Cada vegada rep més clients. Foto: Jordi Giribet.
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seria molt poc significatiu, perquè, segons ens 
explica en Jordi Picas, Cap del Departament de 
Recollida Selectiva i Envasos de l’ARC, els residus 
que es venen són un part petita del total, i la seva 
venda representa menys del 10% dels ingressos 
d’una deixalleria.

El que sí que destaquen diferents fonts com 
a principals raons de per què la majoria de dei-
xalleries no opten per fer activitats de reutilit-
zació és:

•	 Aspectes de logística: cal espai, i diferenciat 
del que ocupen els residus que segur que no 
podran ser reutilitzats.

•	 Cal gestionar la reutilització de manera or-
denada. Tal com explica la Marta Beltran, 
de la Fundació Catalana per la Prevenció de 
Residus i el Consum Responsable, en cedir 
productes per a la seva reutilització no se’n ga-
ranteix una gestió correcta, ja que queda fora 
del control del circuit de la deixalleria. Alguns 
ajuntaments pensen que si es dóna via lliure a 
que la gent pugui agafar coses de la deixalle-
ria, potser algú agafa [per exemple un aparell] 
que no funciona i finalment acaba llençat al 
contenidor [i no a la deixalleria]. Assenyala 
també el temor que se’n faci un ús fraudu-
lent, per exemple desballestant objectes per 
vendre’n els materials de més valor i aban-
donant la resta de materials. De manera que 
es pot acabar fent una mala gestió de produc-
tes potencialment reutilitzables.3

•	 De caire legal: per tornar a posar en circula-
ció un residu, la persona que era propietària 
d’aquest residu potser hauria d’autoritzar-ho, 
si més no en alguns casos. O, què passa si un 
aparell llençat acaba a mans d’algun usuari i 
aquest s’electrocuta, perquè l’aparell no esta-
va en bon estat?

I tanmateix, la gran majoria de deixalleries 
catalanes (un 81%, per ser exactes) no fan res 
que faciliti la reutilització, i per tant no ens 
eduquen sobre la importància que té. I doncs?

Abans de seguir avançant, expliquem que 
les deixalleries són de titularitat pública: són 
un servei que han de prestar obligatòriament 
els municipis de més de 5.000 habitants.1 El pot 
oferir cada ajuntament en solitari, o conjunta-
ment amb altres municipis (a través de consells 
comarcals, mancomunitats o consorcis). La 
gestió, que vol dir la feina d’explotació de la dei-
xalleria, la pot fer directament l’administració, 
però la majoria de les vegades la concessiona a 
operadors privats.

MOTIUS PER NO DEIXAR ENDUR-SE COSES
L’aspecte econòmic no sembla que sigui una 
raó que aturi el reutilitzar, segons diu l’ARC a 
la guia d’implantació i gestió que esmentàvem: 
Respecte al balanç econòmic, en general no impli-
ca un recàrrec excessiu, perquè són operacions que 
no requereixen molt temps ni gaire personal extra, 
i poden implicar un ingrés que pot ajudar a recu-
perar totalment o parcialment [els] costos.2 D’altra 
banda, les deixalleries han de pagar la gestió final 
de la majoria dels seus residus (transport i entra-
da a les plantes de triatge, de voluminosos...), i si 
algun passa a ser reutilitzat s’estalviaran aquest 
cost. També pot passar a ser reaprofitat algun 
dels residus pels quals les deixalleries cobren als 
gestors finals (els que tenen un valor de mercat: 
ferralla, cartró, aparells elèctrics i electrònics...), 
i en aquest cas la reutilització comportaria una 
disminució d’ingressos per aquest cantó. Però 

Donar a les 
deixalleries un 
nou valor com 
a centre de 
reaprofitament 
de recursos 
sembla 
esdevenir 
l’aposta de 
futur

potenCial per a la reutilitZaCió
L’Agència de Residus estima que entre els mercats d’intercanvi i segona 
mà, les webs d’intercanvi, les entitats socials i les deixalleries, explotant el 
seu potencial de reutilització i preparació per a la reutilització en les condi-
cions actuals, es podrien reusar 31.718 tones de productes l’any, xifra que 
representaria un 0’85% dels residus municipals que es generen, o un 8% del 
total recollit a les deixalleries durant l’any 2012.6

De les 382 deixalleries fixes que hi ha al territori, només 73 (un 19%) fan 
alguna activitat de reutilització. Però tant l’ARC com la Fundació Catalana 
per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable asseguren que hi ha 
un gran potencial de millora, ja que gairebé el 60% dels voluminosos i dels 
residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits a les deixalleries són po-
tencialment reutilitzables. A més a més, les iniciatives existents demostren 
que, malgrat que a nivell econòmic suposa una nova inversió, de moment 
s’estan trobant maneres molt viables per potenciar la reutilització i la 
preparació per a la reutilització, convertint aquestes instal·lacions, social-
ment molt utilitzades, en canals molt positius per a la sensibilització de la 
ciutadania envers una millor gestió dels residus i dels recursos.

Zona de la deixalleria de valls amb objectes per ser reutilit-
zats. Estan ben nets i en molt bon estat... Tant, que sovint 
entren a robar-ne. S’està revisant el sistema de seguretat 
perquè amb les càmeres no n’hi ha prou. Foto: Conxita 
Massaguer.
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algunes deixalleries de Catalunya  
que faciliten la reutilització:

• Deixalleria de Tàrrega Té una nau annexa de 
1.200 m2 per posar-hi els objectes que poden 
reutilitzar-se o reparar-se, i posteriorment es 
posen a la venda a la botiga de productes de 
segona mà. Va obrir l’abril del 2013, i hi treba-
llen persones que estaven en risc d’exclusió. 
feicat.cat/cartaes-2

• Projecte Mobles Solidaris Impulsat per 
l’Ajuntament de Valls i amb la col·laboració 
de Càritas i Creu Roja, facilita per mitjà de la 
deixalleria la reutilització de mobles i altres 
objectes per part de persones necessitades, 
generant així alhora un benefici social, am-
biental i econòmic. En poc més de tres anys 
s’han reaprofitat vora de 600 objectes. vallsmi-
llorablog.wordpress.com/consells/prevencio-
de-residus

reCurSoS

• Deixalleria de Sant Cugat Aquí la reutilització dels 
RAEE7 és directa: els usuaris se’n poden endur tres 
l’any. Estan gestant un gran espai-botiga on els 
usuaris bescanviaran els objectes reutilitzables 
per punts, i se’n podran emportar d’altres amb els 
punts acumulats. També hi haurà un magatzem 
de materials per fer manualitats que s’oferirà a les 
escoles i artistes locals. santcugat.cat

altres recursos per a la reutilització:

• Al carrer, el dia establert per a la recollida mu-
nicipal de trastos (es fa a diversos municipis 
de Catalunya).
• Webs de graticiclatge: reutil.net, volstens.unmi-

croclima.com. Amb publicitat i d’àmbit estatal: 
truekalo.com, nolotiro.org, telodoy.net.
• Al web del projecte Millor que nou, 100% vell hi 

ha un buscador de botigues de segona mà, mer-
cats d’intercanvi i tallers de reparació a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. millorquenou.cat

Són dificultats, però, salvables si hi ha vo-
luntat de fer-ho, tal com demostra el fet que hi 
ha 73 deixalleries que ja faciliten la reutilització 
de part dels residus que recullen. A més, cada 
vegada serà més fàcil salvar-les: l’ARC està en-
cetant un programa per potenciar la reutilitza-
ció a través de les deixalleries.

L’ADMINISTRACIÓ REMA A FAVOR  
DE LA REUTILITZACIÓ

En el marc del nou Programa General de Pre-
venció i Gestió de Residus i Recursos de Cata-
lunya 2013-2020 (PRECAT20),4 que està pendent 
d’aprovació, l’Agència de Residus ha plantejat 
una nova definició de deixalleria que inclou 
la recollida no només de residus, sinó també 
d’objectes: centre de recepció i emmagatzematge 
selectius de productes per a la seva reutilització 
i de residus municipals per als seus tractaments 
posteriors: preparació per a la reutilització, va-
lorització i disposició final.

Així ho anunciava el novembre passat la 
Pilar Chiva, directora de l’Àrea Prevenció i Fo-
ment del Reciclatge de l’ARC, a la 12a Jornada 

de Prevenció de Residus, que en aquesta edi-
ció es va centrar a apropar i difondre diversos 
exemples d’estratègies (mercats virtuals, mer-
cats d’intercanvi i de segona mà, deixalleries, 
iniciatives d’empreses, donacions a entitats 
socials, etc.) i materials que són susceptibles de 
ser reaprofitats.

El punt fort de la Jornada va ser la presentació 
de la Guia per al desenvolupament d’activitats 
de reutilització i preparació per a la reutilitza-
ció a les deixalleries i altres establiments de Ca-
talunya, adreçada a les administracions locals 
per donar-los les pautes i els requisits jurídics, 
tècnics, econòmics i operatius per desenvolu-
par activitats de reutilització i preparació per 
a la reutilització a les seves instal·lacions.5 La 
preparació per a la reutilització seria la compro-
vació, neteja i reparació, si és necessària, dels 
objectes. Tal com hem vist, els textos normatius 
que precedien la Guia ja apuntaven en aquesta 
direcció, però mai no se li havia atribuït aquest 
pes tan predominant. De totes maneres, cal 
precisar que aquestes activitats no són de pres-
tació obligatòria per als ens locals.

Caldrà encara esperar una mica de temps 
per veure si la publicació de la Guia de l’ARC 
per potenciar la reutilització i la preparació per 
a la reutilització anima molts més ens locals, i 
el percentatge de deixalleries que fan activitats 
de reutilització augmenta. Caldrà veure si els 
exemples de les diverses iniciatives que ja ho 
fan serveixen d’orientació per a d’altres pobla-
cions. De moment, però, sembla que aquesta 
nova direcció s’està movent amb força i com 
més s’implanti, menys residus i més Revolució 
en el consum conscient. 

3. L’excel·lent docu-
mental La tragedia 
electrónica ens ensen-
ya l’autèntica màfia 
d’abast mundial que 
hi ha darrere la gestió 
dels residus d’aparells 
electrònics, que té el 
punt de partida a roba-
toris de deixalleries. Es 
pot trobar a YouTube.

4. residus.gencat.cat/ca/
detalls/Article/Planifi-
cacio.

5. Trobareu la Guia en 
aquest enllaç: tinyurl.
com/guia-deixalleries-
ARC.

6. ARC: Diagnosi de la  
reutilització i prepara-
ció per la reutilització.

7. Residus d’aparells 
elèctrics i electrònics.

una DeiXalleria Molt reaproFitaDora
La Universitat Autònoma de Barcelona gestiona des del 2013 una deixalleria (de 
titularitat de l’Ajuntament de Cerdanyola) que segueix innovant per dinamitzar-se 
com a centre de reaprofitament de recursos. Amb els objectes que rep, la majoria 
provinents de la universitat mateixa, crea un aparador virtual que s’actualitza set-
manalment, oferint el material tal com arriba. A través d’un ordre de prioritats que 
s’elabora informàticament, molts productes es reaprofiten a la universitat ma-
teixa, i també s’han donat ordinadors, per exemple, a organitzacions sense ànim 
de lucre, a escoles i d’altres institucions de caire social, cultural o educatiu.

A més a més, la deixalleria de la UAB va cedir les seves instal·lacions perquè es 
preparés el Gran Dinar contra el malbaratament alimentari d’aquest any, i també 
potencia, juntament amb La Fundació Autònoma Solidària, el bookcrossing per a 
la reutilització de llibres.
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