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FASE DATA

ÚS DE L'HABITATGE

ESCALADOCUMENT

A007
CODI

BERNAT COLOMÉ

PROJECTISTA

E: 1/100

Ingrès_€/p. mes

106

Mobilitat Obligada€/p. mes

Mobilitat No Obligada€/p. mes

Energia Útil Habitatge€/p. mes

Accés Habitatge€/p. mes

-63

-3

-28

-17

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

El Juan i la Conchita són una parella d'uns 50 anys amb dos filles,
una d'elles viu a casa i l'altra està emancipada.

El Juan ha treballat sempre en el ram de la construcció (actualment
està a l'atur, per una falta d'oferta i per un problema de salut a la
columna). La Conchita treballa de monitora de menjadors 1/4 de
jornada.

La casa on viuen és el resultat d'un seguit d'ampliacions al llarg del
temps. Originàriament només eren 4 parets, l'ampliació s'ha anat
fent al voltant del nucli estar-menjador, articulant els diferents estrats
del temps, i d'aquesta manera les noves bigues de ferro perimetrals
actuen de cèrcol de la casa.

És una família amb dificultats econòmiques, i conseqüentment tenen
una despesa energètica molt baixa, fet que els porta a no poder
viure en confort.

Tenen una consciència sostenibilista més enllà de la necessitat
"Aunque nos regalasen la energia; la seguiríamos utilizando de
manera eficiente y al mínimo porque somos conscientes del
problema y de la necesidad global".
Tot i la consciència sostenibilista no es poden permetre pagar un
electrodomèstic més car tot i ser més eficient i han de comprar
l'electrodomèstic més barat.

Tenen un hort tot i que no tenen per pagar l'aigua per regar-lo.

Estan pensant en fer una espècie d'aljub per recollir i acumular
l'aigua de pluja (sistema d'emmagatzematge d'aigua filtrada). A l'hort
hi planten: cogombres, tomàquets, faves, carabasses, peres, cebes,
etc.. tot això sense utilitzar productes químics ni fertilitzants.

Per aprofitar els aliments que els dóna l'hort, han modificat la seva
dieta i han deixat de menjar tanta carn per menjar més verdures.

La seva calefacció és una estufa de llenya que utilitzen per escalfar
tota la casa ja que el butà es una calor més superficial. A Collserola
està prohibit agafar llenya a no ser que sigui d'un arboç que torna a
créixer, però ells no ho fan perquè: “Collserola no es seu”, no
consideren que els hi pertanyi el Parc Natural. Per aconseguir la
llenya van a buscar-la a la carretera de Rubí-Terrassa on la compren
a 15 cèntims el quilo i normalment utilitzen 1 Tm a l'any, tot i que
també utilitzen palets i altres fustes per escalfar.

El consum de l'electricitat no els hi baixa de 100 euros.

Per estalviar al màxim utilitzen diverses tècniques com ara
desenroscar algunes bombetes per gastar menys.

Són gent amb moltes ganes d'aprendre coses noves.

Temp. exterior Temp. intermedi Temp. sala Temp. habitació

07:00

08:00

C: Es lleva i preparar
l'esmorzar

J: Es lleva i esmorzen
amb la conchi

C: Marxa a treballar

F: Es lleva i marxa a
treballar

J: Surt a treballar a l'hort

J: Juan
C: Conchi
F: Filla petita

15:00

19:00

J: Va a buscar a la Conchi

C: Fa el dinar

C i J: Dinen a l'espai
intermig

F: Surt a treballar a fora

C: Es queda a la sala
d'estar mirant la tele i fent
punt de creu

19:00

23:00

F: Arriba de treballar i es
tanca a l'habitació

J: Engega l'estufa de
llenya

C: Fa el sopar amb els
aliments de l'hort

C i J i F: Sopen a la sala

F: Surt a treballar a fora

J i C: Miren la tele i van a
dormir


