CONÈIXER EL NOSTRE EDIFICI
Rentar la roba, ja no és “fer safareig”
Antigament el safareig públic era un indret on
les dones hi anaven a rentar la roba de tota la
família i on es comentaven les xafarderies del
poble; era tant significativa la segona activitat
que, actualment fer safareig se’n diu de fer
enraonies i xafarderies. Avui el safareig púbic
ja és història, la roba es renta a casa i fins i tot
molts habitatges no en tenen safareig. Tot s’ha
mecanitzat i rentar la roba a mà és avui
impensable, per això tenim les rentadores i,
fins i tot, les assecadores.
Així com a la cuina hi trobem els grans
consumidors d’energia com són la nevera, el
forn i la cuina; en el “safareig”, galeria o altre
espai residual de la casa, hi trobem els seus
companys de consum; la rentadora que
suposa el 12% del consum i l’assecadora que
representa un 3%. Aquestes xifres poden
semblar petites comparades amb altres
elements de la llar, però cap dels dos hauria
de ser menyspreat. Les característiques de
consum d’aquests dos electrodomèstics venen
donades per una elevada potència en el
moment que funcionen i una baixa freqüència
d’ús (segons la unitat familiar, d’un cop al dia
fins un parell de cops a la setmana). En el cas
de la rentadora, cal saber que el 85% de
l’energia que consumeix és per escalfar
l’aigua; un programa de 90ºC consumeix
quatre vegades més que un de 40ºC.
Bons aparells i bon ús, claus de l’estalvi
energètic
La rentadora i la assecadora són companyes
de feina i se les ha de tractar com a tals, tant
en el moment de la compra com quan les
utilitzem. Alhora de comprar aquests aparells
cal adequar les seves capacitats, de tal
manera que la capacitat de la rentadora càpiga
a l’assecadora d’un sol cop (cal dir que
l’assecador és un electrodomèstic del qual en
podem prescindir en molts casos). A més, hem
d’escollir models d’alta eficiència energètica,
fixant-nos en les etiquetes energètiques que
duen i buscant sempre les A+ o millors.
L’eficiència energètica d’aquests aparells ens
permetrà estalviar el sobre cost en el rebut de
la llum, en pocs anys.
En el moment de rentar la roba, cal aprofitar la
capacitat de la rentadora i fer-la treballar a

càrrega completa, així com utilitzar programes
de baixa temperatura (30ºC), ja que redueixen
el consum energètic en no haver d’escalfar
gaire l’aigua. Pel que fa al secat, sempre que
sigui possible ho hem de fer de forma natural,
estenent la roba a l’estenedor, aquest si que
és un veritable estalvi!. Sabem que molts
habitatges no disposen d’un bon lloc per
estendre la roba i que moltes famílies, a
l’hivern, no donem a l’abast per secar la roba.
Si hem de fer servir l’assecadora, prèviament
cal fer un bon centrifugat i extreure el màxim
d’aigua perquè el programa de secat sigui més
curt. Un altre truc per estalviar en la utilització
de l’assecadora és secar per separat la roba
de cotó i pesada de la roba més lleugera.
La potència de cadascun d’aquests aparells es
troba al voltant dels 2.500W, quan la majoria
de llars acostumen a tenir potències
contractades de 3.300 o 4.400W. Si és aquest
el nostre cas, quan utilitzem la rentadora o
l’assecadora cal anar en compte de tenir altres
electrodomèstics funcionant, ja que podrien
sobrecarregar la instal·lació. Si tenim una
major potència contractada els podríem
simultaniejar, però a major potència major cost
fix mensual. Per estalviar en la factura hem
d’estudiar bé les tarifes i la potència que ens
convé, fins i tot ens podem plantejar tarifa
nocturna.

