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E: 1/75

La Manuela és una dona viuda d'uns 50 anys . Té tres fills, dos
dels quals ja no viuen a casa i un hi va a dormir alguns dies.

La Manuela encara treballa de costurera.

Van comprar la casa amb el seu marit als anys 90. En els anys
següents, ell, es va dedicar a anar ampliant-la i modificant-la
constantment.

Els seus dos fills es dediquen a la mecànica i sempre tenen coses
per arreglar.

La Manuela és una dona molt conscienciada amb el barri,
participa de manera molt activa en diferents activitats veïnals i
forma part de la associació de veïns.

Al barri, tothom la coneix.

La casa, només té uns 50 metres quadrats, que per ella, són
suficients, però es queden “petits” quan venen tots els seus fills i
nets a visitar-la.

Tot i la casa no ser gaire gran, disposa d'un espai exterior molt
generos on hi té un hort d'on treu gran part de la seva dieta
alimentària.

La Manuela té dificultats econòmiques per fer front al preu de
l'energia per escalfar-se (actualment utilitza gasoil). Per aquest motiu
no engega pràcticament mai la calefacció, només una mica abans
d'anar a dormir, i el cap de setmana quan venen els seus nets.

La Manuela és una dona que passa molta estona a casa on hi
llegeix molt.

La seva relació amb el medi natural que l'envolta és molt activa ja
que disfruta molt del jardí que forma part, pràcticament del Parc
Natural de Collserola (el seu habitatge esta situat en un dels límits
entre el barri i el Parc Natural).

Degut a la confluència entre el límit de Parc i el límit de la seva
parcel·la hi han ambigüitats legals en la seva propietat que estan
actualment en tràmits de solucionar-se.

Temp. exterior Temp. sala Temp. habitació

07:00

20:00

M: Es lleva i esmorzar

M: Engega la calefacció

F: Arriben els 3 fills i els 3
néts

M: Marxa la família i es
queda sola

M: Apaga la calefacció

M: Manuela
F: Família

17:00

M: Es lleva i esmorzar

M: Esta una estona per
casa

M: Marxa a fer una
partida de cartes a casa
de les amigues

M: Torna a dinar a casa

M: Es queda a la sala

07:00

20:00

M: Marxa a fer activitats
col·lectives i en
associacions al Casal i
altres llocs

M: Torna a casa i a
dormir

17:00
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Ingrès_€/p. mes

284

Mobilitat Obligada€/p. mes

Mobilitat No Obligada€/p. mes

Energia Útil Habitatge€/p. mes

Accés Habitatge€/p. mes

-73

-23

-156

-32

Ha/p.any_Mobilitat Obligada
Ha/p.any_Mobilitat No Obligada

Ha/p.any_Energi Útil Habitatge

Ha/p.any_Energi Gris Habitatge

-0.13
-0.10

-0.27

-0.09

0,59 Ha/p.any


