
kWh reducció
de demanda

kWh reducció
de demanda

kWh reducció
del consum

euros construcció 
i substitució 
a 30 anys

euros d’estalvi en 
energia  i CO2 a 

30 anys

€ €

estalvi / inversió 
a 30 anys

(retorn de  l’inversió)

-1.180 1.135 13.013-56 -342 11,5
(3 anys)

projecte de gestió
Conciència energètica

rectoret O.e. 

La campanya “Estalgia” és una iniciativa de di-
ferents ajuntaments, entre ells Sant Cugat, amb 
l’objectiu de treballar l’ús de l’energia en equipa-
ments culturals on s’han estalviat més d’un 18% en 
electricitat; més d’un 10% en aigua; més d’un 20% 
en gas. Això s’ha traduït en un estalvi econòmic 
global en un mes de 8.776 € i l’ús del nom i l’acció 
d’”estalgia” en tots els equipaments.

Per la diversitat d’equipaments culturals que exis-
teixen i que tenen necessitats diferents, s’han ge-
nerat un conjunt de cartells amb consells de bones 
pràctiques per que cada equipament s’ho adapti a 
les seves necessitats. Per tal de que cada equi-
pament pugui fer servir les diferents eines de 
comunicació, hem generat un petit manual d’ús amb 
els arxius per que cadascú s’ho pugui imprimir amb 
papers de colors.

què és estalgia?

acció 1

actual

estratègia

- conscienciació dels usuaris sobre l’ús de l’energia mitjançant exposicions, 
xerrades, tallers... en un programa semblant a “Estalgia”
- advertiment mitjançant cartells i tallers dels comportaments més ade-
quats per evitar el malbaratament d’energia i recursos.

- malbaratament de l’energia i els recursos per part dels usuaris per 
falta de consciència energètica i vinculació econòmica amb l’equipament.

projecte

refrigeració
-102 kWh

-31 kWh

-27 kWh-109 kWh

-41 kWh-5 kWh

calefacció
estalvi anual per sales: -330 kWh

-100 kWh

-88 kWh-352 kWh

-132 kWh-100 kWh

il·luminació i equips

aigua

-16 kWh

-5 kWh

-4 kWh-17 kWh
50 euros/any 19 euros/any 47 euros/any

13 euros/any14 euros/any 14 euros/any
-6 kWh-31 kWh

-7 kWh
-8 m3


