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MERCI~ MIRALLES

¯ Hi ha un borne a la barra d’un
bar i observa aquesta escena: una
senyora crida el cambrei: i li de-
mana que posi una mica l’aire
condicionat perqu~ fa massa ca-
lor. Al cap de cinc minuts, torna a
cridar el cambrer i ara li demana
que apàgui l’aire, que amb el fred
que fa no es pot dinar a gust. Poc
després torna a demanar que po-
sin l’aire, i després que el treguin.
I així, unes quantes vegades. Fi-
nalment, I’ home de la barra diu al

cambrer: «Per qu~ aguanta
aquesta clienta?» I el cambrer
respon: <<No és cap molestia; no
tenim aire condicionat.>~ És un
acudir. 0 no? En una vinyeta de
Forges es veu una parella al llit.
Només parla I’home: <<Hagamos
un trato: tu te eneseñoreas tres
días del mando a distancia de la
tele 3’ yo otros tres del del aire
acondicionado del dormitorio...
Ysdcatelo de la boca, a ver si va-
mos a tener llna desgracia.»

Els acudits no deixen de donar

forma lúdica a una batalla quoti-
diana, que ja es dóna a l’hivem
amb la calefacció, perb que a l’es-
tiu s’exacerba. Mal, o moll difí-
cilment, s’arriba a un acord sobre

19 temperatura bptima a I’estiu. A
més a més, les proves empíriqucs
demostren que les dones solen
’exigir que s’apugi el termbstat, i
els homes, que s’abaixi. Eslem
davant d’una nova forma delluita
de sexes? Si amb la seva prbpia
experiencia no en tenen prou, no-
més cal entrar a internet per veure
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que aix5 de l’aire condicionat és
un tema candent. Els f6rums són
plens d’improperis, fins i tot acu-
sacions mal¿woles d’uns contra
altres. Per no parlar de la gran
quantitat de persones que es quei-
xen del soroll dels aparells d’aire
de ve’fns, botigues, locals... Bus-
quem testimonis d’aix5. <<Treba-
11o en un edifici intel.ligent, la
qual cosa significa que a l’hivern
treballo en mhniga curta, a l’estiu
necessito unajaqueta i a la prima-
vera i a la tardor passem de la ca-

lor al fred ara sí ara
(<A la meva0o...»

feina 6s una bata-
Ila constant. Arriba cl
calorós i el posa a 15°C;
anibo jo, i a 250C, i així pas-
sen els dies. No entenc per qu5 he
de passar més fred a I’estiu que a
1’ hivern.)) <(A la meva oficina ja 
grhcia, esr3 posat l’aire i les noies
s’abriguen; aix5 sí, roles van en
tirants o samarreta,jo porto cami~
sa i sempre estic asfixiat.>, <~A ca-
sa, el meu marit i jo sempfe dis-

I el comanda ment? A casa o a lareina, tothom vol la
.seva~, temperatura ideal. / GERARD ARIÑO

crepem, ell sempreté calor i jo era
moro de fred. 1 no vaig amb li-
rants !)~ <<El pitjor6s quehi ha gent
que, sistemhtic~ment arriba a

.,...< I’oficina i engcga l’aire, sense
: "~~ preocupar-se de mirar abans si

~ "~~ ~i ~~ entra fresca per la finestra.,,
"~ No ens ho inventem,

doncs. La Generalitat de
Catalunya diu que deixem

l’aire a 25"C, en un intent
que visquem una mica m6s a

gust -i potser evitar que ens Ilan-
cero a lajugular del proi’sme-i es-
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,,Quina roba em
poso avui?~>

LA CAMPANYM.M,

¯ Una companya de reina: una
jaqueteta Ileugera a la bossa; un
parell de rnitjons de cotó al ca-
laix; un fuiard per si de cas al ¯
penjador. Aquest emnmgatze-
matge de peces de roba no es
produeix a l’hivern, sinó a res-
tiu. Per6 ara ja s’ha acabat. L’aire
condicionat, per sempre, a 25°C.
Aquest estiu no passis fred és el
lema de la campanya del Depar-
tament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu és mantenir el ter-
mústat a 25°C i aconseguir, al
mateix temps, benestar i estalvi
d’energia. La versió hivern’,d
d’aquesta campanya ser5 deixar
la calefacció a 20°(2. Sogons les
dades del departament, la cam-
panya de ,<no passis fred» ha
aconseguit més de 90.000 adhe-
sions de comer~os. Els comer-
~os, amb les grans superfícies, "
les sales de cinema, i les empre-
scs de transport, són alguns dels
principals receptors de la cam-
panya en el sector serveis.

Durant el 2006, en l’b.mbit
dom~stic, el tonsuro d’energia
el¿ctrica en refrigeració vá supo-
sur una despesa de 42,23 milions
d’euros. En el sector serveis va
ser de 320,96 mi]ions. S’ha fet
una estimació de cost si els apa-
rells de refrigeració estan pro-

Els sistemes de

climatilzació

representen el 47%

del consum

energ~tic dom~stic i
el 40% en el sector
serveis. Segons el

Departamenl

d’Economia i

Finances de la

Generalitat, si una
familia que lenia

I’aim condicional a
19°C el programa a

257C, de 1.600 kWh
passar;~ a

consumir-ne 900 en.

tres mesos.
Calculen resta[vi, en
aquest exemple, en

95,2 euros. Sumant

les Ilars i el seclor
serveis, Catalunya

podría estalviar fins

a rl,1%del censuro
el~ctric d’aquests

sectors, i deixaria

d’emelre mes de
60.000 tones de

C02 a I’atmoslera.

~1111[ _.J -

Utilitza I’aire condicionat amb seny

gramats a 25°C a l’estiu: 36,08
nfilions d’euros en l’hmbit do-
m¿stic, i 289,54 en el de serveis.

L’Institut Catalh d’Energia
fa un resum de quatre consells: a
l’estiu, amb una temperatura de
250C ~~s’esth prou b~ i no es con-
sumeix energia en excés,,; els
aparells de refrigeració han d’es-

tar <<on els toqui poc el sol i tin-
guin una bona circulació d’ai-
re,>; quan s’engegui l’aire <,no
s’ha d’ajustar el termústat a una
temperatura més baixa del nor-
mal,ja que no es refredarh abans
la llar i malbaratarem energia», i
,<quan sonim de casa. ¿s conve-
nient apagar els aparells».

Un dels cartells de la campanya de la
Generalitat per posar I’aire
condicionat a 25 graus. Qui no ha
passat fred en una botiga?

Adena va publicar restiu
passat l’informe Munteneme
frescos sin calentar el planeta.
Cómo hacer fre.nte al calor sin
abusar del aire acoudicimmdo
I www.ww f.es/descargídmante-
ncrnos_frescos.pdfl. ,Tot i qne
s’han comenqal a adoptar algu-
nes mesures per reduir les emis-
sions de CO2, encara no hi ha
una cuhnru (le I "energia genera-
litzada entre la poblaciú.» Com a
exemple, Adena cita ~d’ús cada
vegada més gencra)ilzal i cst<’zs
deis aparells d’aire condicio-
nat>>. Reconmnen altres opcions,
primer: millorcs en l’efici~zncia
energ¿+tica de r habitatge -ai’lla-
ment de parels i sostres-; sisIc-
mes de prolecci6 solar -Icndals,
persianes...-; ús del ventilador
-pot disnfinuir la sensació de
temperatura entre 3" i 5°-. Si fet
tot aixb no hi ha confoll I¿rmic,
caldrh I’aire. Vigilem, diucn:
que sigui eficient, de la chtsse
energ¿:tica A --cstalvi cncrg,¿tic
de fins a un 60%-. amb tccnolo-
gia Invertcr -manlé estable la
temperatura i permet estalvis
d’energia d’nn 30% a un 50%-,
tenir la temperatura entre 24" i
26o, mal per sota de 22". Cada
gran de mcnys ~<augluenta el
consum cl¿ctric un 8%, per6 no
el con fon.>,

talviem energia, i de passada tin-
guem cura del planeta Terra.

Anem a veure qu~ es pot dir de
la temperatura en el Iloc de trc-
ball. Hem consultat el Ministeri
de Treball i Afers Socials, més
concretament, el Centro Nacio-
nal de Condiciones de Trabajo.
Hi ha molts estudis que es poden
consultar en línia. Aquí van uns
títols (podeu entrar 
www.mtas.es/insht, concreta-
ment al portal temb+tic d’Ergono-
mía i Psicosociologia del Tre-
ball): Evaluación del estrés tér-
mico. [ndice (le sudoracióu re-
querida; Ambiente térmico: in_
COIIfo/7 térmico local; Ambientes
cerrados: calidad del aire... En
un dels treballs sobre les condi-
cions ambientals dels llocs de tre-
ball s’especifica que perqu¿~ no hi

,,HI HAGENT
QUE, PER
SISTEMA,
ARRIBAA
L’ORCINAI
ENGEGAL’AIRE,
SENSE
PREOCUPAR-SE
DEMIRAR
ABANS SI ENTRA
FRESCA PER LA
FINESTRA,,

,,ÉS UNA
BATALLA
CONSTANT.
ARRIBAEL
CALORóS I EL
POSAA15°C;
ARRIBO JO, lA
250C,,

hagi incomoditat cal valorar la
temperatura,.la hunfitat, i que es
tindrh cura de les corrcnts d’aire.
Bé, com d~iem, hi hem parlar.
Amb l’aire condicionat, qu~ es
pretén: <~Crear unes condicions
ambientals perqu~ rorganisme

" faci el mínim esforq de termore-
gulació, Es a dir, la mínim~ despe-
sa energbAica per compensar
qualsevol desviació de la tempe-
ratura interior 6prima (37
graus).>~ Quan augmenta la tem-
peratura interna, per compensar-
ho, suem. I la suor s’evapora a la
pell, refredant. Quan hi ha una
baixada de la temperatura inter-
na, els mecanismes que es posen
en funcionament tendeixen,
d’ una banda, a evitar la p?zrdua de
calor (vasoconstricció cuthnia) 
per una ultra part, a generar calor

(exercici, etc6tera). Si estera 
un ambienl calorós a l’hora de tre-
bailar -fofa o a casa, lant se val-
ens pot passar que disminucixi la
nostra capacitat de co.ncentració i
el rendiment; hi ha apatía, més
mal de cap, mús errors.

L’aire condicionat ha d’aju-
dar-nos, doncs, tot i que, qui més
qui menys, t~ anbcdotes perexpli-
caren sentit contrari: mal de gola,
dolors musculars, refredats... Se-
gueixen parlant des del ministeri:
<,Aquests símptomes sún bastanl
inespecífics: i és difícil establir
una relació causa-efccte clara o
única. Dit aixú, els ambients fres-
cos, en activitats scdenhries,
amb corrents d’aire fred, poden
afavorir la seva apariciú. La se-
quedat de les mucoses pot tenir
rorigen en baixos índexs d’hu-

nfitat relativa., Molt científic.

Guerra de sexes?

¯ Ens pregunt~vem si darrerc del
control del comandament de r ai-
re condicionat hi pot haver una al-
tra versió de la guerra de scxes.
De totes les Ibnts consultades, és
:el ministeri el que es vcu amb cor
d’opinar sobre la diferúncies en-
tre bornes i dones a I’hora d’en-
frontar-se a la calor i el fred. I re-
flexionen: «Fisiolhgicament hi
ha diferencies. Per cxcmple: les

dones tenen una taxa mctabúlica
menor que la deis homes: la taxa
de sudoració de les dones també
és menor. Amb tot, en els assajos
realitzats durant relaboraci6 de
la metodologia d’avaluaci6 del .
benestar lúrnfic i manleninl les
nmteixcs condicions de tempera-
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,,Tinc mal de gol, d’esquena, les mucoses resseques,,
M.M.

¯ La frase és una de tantos de les
que es poden llcgir a internet; les
genera aixO del fred artificial:
,Odio I’aire condicionat, provo-
ca sequedat d’ulls i gola i males-
tar~ Per passar frcd ja tenim l’hi-
vern!,~ Un altre: ,,L’ús exagerat
dels aires condicionats provoca
grips i refredats, pitjors que els
que s’ agafcn a l’hivern b> L’ Aso-
ciación Nacional de Entidades
Preventivas Acreditadas (ANE-
PA) ha afirmat en diverses oca-
sions que la mala gestió de l’aia’e
condicionat és causa del 50% de
les baixes laborals a I’estiu.

Josep Lluís Ballvé és metge
de família, mcmbre de la Socie-
tat Catalana de Medicina Fami-
liar i Comunit~,ria (Camfic). 
en fas mal ús. de l’aire... <~Treu la
humitat de l’ambient, per exem-
pie. I a vegades es produeixen
canvis bruscos de temperatura:
esths al carrera 39°ientres al cot-
xe i el poses a 19°! Aquests can-
vis també poden afectar I’orga-
nisme.~~ De fet, els experts diuen
que, com a m~.xim, la diferOncia
dé temperatures, quan es passa
de la refrigeració a la canícula,
no hauria de ser de més de 12o.

Refredats, contractures
<,Sí que veiem persones quc vé-
nena la consulta per problemes
relacionats amb l’aire condicio-
n~,i: faringitis, refredats... I a ve-
gades, si es t~ l’aire enfocar molt

directament, potser una contrac-
tura, cervical per excmple... No
són problemes gaire greus, pero
molesten. 1 sí que donen lloc a
baixes.,

L’ús de l’aire condicionat,
perO, t~ beneficis per a la salut¯

~<Com diu el pla del Depana-
ment de Salut de prevenció de les
onades de calor, si tens aire con-
dicionat,ja tens una part del pro-
blema resolt.~~ La calor és peri-
llosa. Si es fa un seguiment de les
defuncioas a la ciutat de Barce-

Imatge d’arxiu de la
consulta d’un metge de
capq;alera. La pacient
es queixa de dolor a les
cervicals. Aquest tipus
de mol}sties són de les
que pot provocar una
bafarada constant
d’aire massa Ired al
clatell. / M.M.

lona, hi ha relaci6 directa amb
les temperatures. ~~A 20"C, bai-
xa la mortalitat, per0 quan fa
més fred augmenta, perqu~
augmenten la grip, els refi’e-
dats. els problemcs rcspiratoris
dels malalts crOnics... 1 quan
pugen les temperatures, també
augmenta la mortalitat, tot i que
no tant com a I’hivern. Moltes
persones que tcnen malaltics
cr6niques, que prenen molts
medicaments, per exemple, s6n
susceptibles de parir problemes
de descompensació de tempe-
ratura. Un exemple de proble-
ma greu és el cop de calor.,
L’organisme perd el control del
lerntOslgll. Passa q’dan forcem
exeessivament el cos, encara
que estiguem sans, i pot afectar
persones que estan malaltes, o
la gent gran. Un cas ben senzill:
persones grans que a vegadcs
perden una mica el reflcx de la
set, i no tenen set quan n’hau-

rien de tenir. Consells?,Si es té
aire condicioaat, el problema
de la temperatura esth rcsolt.
Després, s’ha d’anar bcvent ai-
gua. Si no es t~ airecondicionat,
es poden seguir els consells del
Departament de Salut: tancar
les finestres les hores de més
calor, i quan en fa menys obrir-
les, posar-se a I’ombra... I es re-
comana que un parell d’hores al
dia es passiu en un lloc refrige-
rat. Ja es veu que l’aire és un
avantatge.-

tura, hum[tat, aetivitat i indumen-
t~,ria, la sensació t~:rmica que ma-
¯ nifesten homes i dones és la ma-
teixa.~~ I hi afegeixen: <~A la pr’~c-
tica, perO, gaireb6 mal es donen
les condicions d’assaig i és fre-
qüent que hi hagi discrep’hncies
respecte a I’ambient tOrmic. Una
de les pñncipals raons que justifi-
quen les discrep’~ncies és el dife-
rent tipus d’indumenthria que
porten hornos i dones sobretot du-
rant l’estiu.~> Vénen a dir que les
dones porten poca roba?

L’estudi Cometa
L’AsociaciOn Española de Ex-
pertos en Patologías Emergentes, "
amb el suport de la marca LG, ha
fet l’estudi Cometa, sobre el com-
portament de la població a I’ Estat
espanyol per combatre la calor i

sobre l’actitud i l’6s de I’aire con-
dicionat. Es pot consultar a
www.aeepe.org. Es va presentar

. al maig. Les etevades temperatu-
res a l’Eslat durant bona part de
l’any i I ús cada vegada més est~s
de l’aire condicionat -els últims
vint anys s’ha multiplicat per 10
el nombre de Ilars que en tenen-,
han despertat la preocupació dels
experts. A part del Cometa, s’ha
redactar ana guia del bon ús.

L’estudi Cometa mostra que 1
de cada 5 persones que tenen aire
condicionat, o pensen tenir-ne; ha
sofcrt a!guna vegada molesties
atribui~oles a I’aire. En general, es
tracta de molbsties menors (refre-
dats, problemes de gola i mals de
cap, principalment) i només en un
0,4% (1’ 1’8% dels que han pre-
sentat mol¿sties) s’han.produit

Un bon ús de I,’aire
¯ L’Asociación Española de Expertos en Patologias
Emergentes ha fet una guia. Es pot consultar al web
www.aeepe.org. La primera idea? Aquest aparell
serveix per a més coses que no ens pensem: -L’aire
condicionat s’ha d’utilitzar correctament per
aconseguir una atmosfera id6nia quant a
temperatura, humitat, neteja i distribució de raire.,,
Quant a la temperatura, s’ha de regular segons la
temperatura de lora: els canvis bruscos (una
diferencia de més de 10"C o 12"C entre dins i fora)
poden afectar la salut. La temperatura ideal oscil.la
entre els 20°C i els 25°C, i requip hauria de
garantir-he I’estabilitat (iecnologia Inverter). 
humitat relativa correcta és d’entre el 40% i el 60%.
Si hi ha més humitat, es poden desenvolupar
microorganismes pat0gens. Equips que regenerin
I’ambient; filtres que esterilitzin I’aire (tipus
neoplasma o similars); reduir al m~xim el soroll per
evitar I’estr~s; equips amb distribuci6 uniforme de
raire, amb control del cabal i la velocitat...

problemes de s,’dut rclatiwunent
importants, i ha ealgut atenció
m~dica (es tractava de processos
respiratoris). José Gonz,’ílez és
doctor en farmacia, expert en es-
ludis epidemiol6gics i sociosani-
taris. Ha dirigit l’estudi i comen-
ta: ~~Es pot dir que si s’utilitza de
manera correcta, l’aire condicio-
nat és un mitj~’~ segur i bastant ade-
quat pcr combatre la calor. Les
mol¿sties es relacionen més amb
l’impacte del eorrent d’aire en el
cos, per la qual cosa cal procurar
una distribució de la sortida de
I’aire uniforme. Algunes de les
molOsties també sorgcixen com a
conseqü¿ncia de deixar-lo enge-
gat ininterrompudament a la nit, a
lcmperalures massa baixcs. Els
usuaris haurien de ser curosos a
l’hora de planificar el seu dcscans
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Carrier, I’enginyer que ens va refrescar la vida
M¯M,

¯ El 17 de juliol de 2002, els
nord-americans de l’empresa
Carrier, el noto de refer6ncia
mundial en l’aire condicionat,
van fer cent anys. El seu presi-
den!, Geraud Damis, deia en el
discurs de la commemoració: <<El
17 dejuliol, de 1902, un enginyer
humil, per6 amb resolució, treia
I’entrellat d’un dels desafiaments
més complexos, el control de
l’ambient interior. El geni de Wi-

llis H. Carrier va donar naixement
a l’aire condicionat modern.~~
Aquest invent ha estar determi-
nant en I’estil de vida contempo-
rani. I segueix: <~Permetia millo-
res increi"bles en I’assist6ncia sa-
nitaria, els processos de fabrica-
ció, la investigació, la conserva-
ció alimentaria, la conservació de
les obres d’art... I la comoditat als
espais interiors., Els productes
de Carrier són ara a tot el planeta
(www.carrier.cmn). L’auy 1998,

Willis H. Carrier va ser incl6s per
la revista Time a la llista dels 100
homes m6s influents del segle.

Willis H. Carrier (1876-
1950), de professi6 enginyer, ha
passat a la hist6ria com l’inventor
de l’aire condicionat. La primera
descoberta i aplicació la va fer en
una empresa quan tenía només 25
anys. Se’l considera, almenys en
part, responsable de l’auge del
sud-oest americb., ja que l’aire
condicionat va representar que la

El Rivoli Theater de
Nova York, quan va
estrenar I’]nvent
revolocionari de I’aire
condicional. Un giny
que va néixer per
resoldre problemes
induslrials va passar a
serun elementde
confort en els espais
públics i, després, a les
Ilars. Ara 6s fins i tot una
eina de salut. / CARRIER

població podía uloure’s en ~rees
que es consideraven inhabitables
durant els mcsos d’estiu. Com a
mostra d’aix6, un botó. Tot se-
guir.

La calor d’Arizona
A la pagina wwww.porsiacasoa-
rizona.com ho Icne~’l molt ciar:
,<Com sobreviure a la calor extre-
ma? Arizonads un dels cstats amb
temperalures m6s elevades del
país. Els perills de la calor extra-

aocturn.~,
Qu5 busquen .els usuaris?.

~Els avantatges que busquen més
lirectament són tenir r~ipidament
;ensació de frescor i treure la ca-
or, tot i que l’aire condicionat
ambé es relaciona amb la como-
litat i el benestar, i el qualifiquen
mlb un 8 sobre 10 en relació amb
a millora de la qualitat de vida¯
~otser, en el cas dels professio-
mis sanitaris, sí que té més pes el
:oncepte de sahMable., Quan les
~oses es posen magres pel que fa a
a salut, la capacitat de l’aire con-
licionat respecta a altres mitjans
is rellevant.

Segons José González, la per-

,,’UNADELES
PRINCIPALS

¯ RAONS QUE
JUSTIFIQUEN
LES
DISCREPANCIES
ES EL DIFERENT
TIPUS
D’INDUMENTA-
RIAQUEPORTEN
HOMES I DONES
SOBRETOT
DURANT
L’ESTIU.’VENEN
A DIR QUE LES
DONES PORTEN
POCA ROBA?,,

cepció de l’augment de les tem-
peraturas i que fa més calor du-
rant més temps <<est~l influi’t pel
gran flux d’informació creat en
els últims anys al voltant del can-
vi climhtic, que ha posat l’~mfasi
en l’augment de les tcmperatures,
el desglaq, l’avenq de la i:lesenit-
zació, etcétera. Amb tot, per6, les
sensacions també es basen en
l’expefi6ncia directa de les diver-
ses onades de calor patides en els
últims estius,.

Fa més coses que refredar?
Els usuaris no tenen gaire ciar que
~~l’aire condicionat també permet
purificar/netejar l’ambient d’ele-

ments contamia,’mts, microorga-
nismes, fums, al.lergens... Cal-
dria insistir més en aquest aspec-
te. A més a més, s’ha de tenir en
compte que la percepci6 de
I’usuari que ja té experiencia en
l’ús de l’aire condicionat és bas-
tant millorque ladel no-usuari.,

Continuant amb el Cometa, i
quant a la temperatura, es consi-
dera que el nivell de regulació
adequat esth entre els 21 i els 25
graus. No obstant aix6, és impor-
tant que la difer6ncia amb l’exte-
rior no superi els 10-12 graus. Per
exemple: si la temperatura exte-
rior és de 37"C, la temperatura in-
terior hauria de ser de 25°C i no

m6s baixa. Si 6s possible, millor
25°C que 20°C o 21°C. i millor
24"C que 22°C o 23"C. Pel que fa

¯ a la hunfital, prhcticament la mci-
tat ni es plantegen tenir-la en
conlpte. ~<Pot estar motivar per-
qu~, a difer¿mcia del que passa
amb la lelnpcr~itura, els aparells
no porten ineorporals reguladors
d’humitat. Tot i així, s’ha de vigi-
lar que la humitat relativa de
l’ambient se situi’ en I’interval de
40% a 60%. amb percentalges
m6s alts és corre el risc del desen-
volupamenl de fongs i d’altres
microorganismes patbgens.>>

Una de les dades destacades
de l’estudi és que per part dels
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Phoenix, als EUA: I’aire condicional va ajudar a ler-la més habitable. A sota, la primera instal.lació, i I’invenlor, Carrier.

ma,són molt mals.~> L’aire condi-
cionat és un element bhsic de sa-
lut. Hi ha organitzacions no lucra-

" tives que faciliten ajut a t’amílies i
persones de la tercera edal que ne-
cessiten aire condicionat i no te-
nen’ mitjans econ6mics. Perqu~
ens fem una idea de la calor que hi
fa, entre les recomanacions hi ha
aquesta: <~Limiti les seres activi-
tatsa les botes més fresques del
dia, de les 4 de la matinada a les 7
del matí.~~ A Arizona, cada any
moren al voltant d’una cinquante-

na de persones a causa de la calor
estiuenca. ,<Truqui als seus fami-
liars, amics i ve’t’ns que estiguiu
sois i no tinguin aire condicio-
nat.>, <<Esligui atenta aquells que
puguin estar en situació dE risc.
Asseguri’s que estiguin b~ els
SCLIS vei’ns grans, persones soles, i
els que tiuguin patologies men-
tals, i que podrien necessitar la se-
va ajuda quan el clima sigui peri-
llosameot calorós.>~

Un exemplE: una de les grans
fijes, segons es va publicar el

mar~/de 2006, va ser, per als Ari-
zona Cardinals, tenir un estadi
nou amb aire condicionat: <CA
causa de la calor extrema, els par-
tits de pretemporada a la tm’da
erEn impossibles de jugar a I’an-
tcrior estadi dels Cardinals, a
Tempe.,

En un manu~l titulat Sobrevi-
vint a la calor de I’estiu a A rizom~
s’inclouen mesures especials fins
i tot per a persones sense Ilar. A
Phoenix, la temperatura miÜana
aljuny és de 33 graus; 38, aljuny;

- 1902
Primera aplicaci6
d’aire condicional,
a rempresa
Sackelt-Wilhelm,
a Brooklyn.

-1914
Primera aplicaci6
en una Bar, a
Minneapolis.

- 1925
RelrigeraciÓ als
cinemes. El
mateix any es juga
el primer partil
d’hoquei
professional al
Madisnn Square
Garden, amb gel
refrigerat per
I’empresa de
Carrier.

-1926
Primer edifici
d’olicines amb
aire condicionat, a
Fresno, Califbrnia.

- 1946
Per primer cop, un
autobús púhlic
amb aire
condicional, a San
Antonio,

- 1993
Climatització de la
Capella Sixtina.

-1994
Premi de Proleoció
d’0zó. Al Ilarg de
la seva historia
han rebul diversos
premis relacionats
amb el medí
ambienl.

- A L’ESTAT
Climatilzació de
I’Aquariom de
Barcelona, Torre
Picasso, Teatro
Real de Madrid...

40 al juliol... A l’octubm és de 32
graus. A Mexic, I’aim condicio-
nat també podría qualificar-sc
d’article de primera neccssitat. El
juny de 200.5, dins d’un cotxc a la
Ciutat de M5xic, circulant i sensc
aire condicionat, la temperatura
era de 50 graus. Aixb és calor (le la
bona. I es rcpeteix un any i un al-
tre. Es calculaven per milers els
casos de nens nlEnors de cinc anys
i persones més grans dE 65 amb
malahiEs atribuibles a les tempe-
ratures. Poden consultar el diari
El hnparcial, www.climpar-
cial.com. El 10 de juny passat,
Prensa Latina es feia rcss6 de
l’alerta Epidenfiolbgica de c.’úor
extrema a M5xic. Cops de c:dor,
insolació, lesions d~rmiques,
diarreEs agudes... Més de 40
graus a punts com la Baixa Cali-
fbrnia, Chihuahua, Durango, Ja-
lisco, Oaxaca. Puebla, Sonora...
La mhxima, fins a aquella data. el
10 de juny, s’havia registrar entre
el 31 de maig i el 6 dejuny, quan
es va arribar a temperatures de
fins a 46 graus. Calor, d,~imn.
Mentre escrivim aquestes línics,
no ens cal engegar I’aire condi-
cionat. Hem obert fineslrES i s’ha
creat corrent. En tenim proa per
estar cbmodes. A M5xic, i a tants
altres punls del planeta, ja és una
altra cosa: ~~Romangui refres-
cant-se en espais interiors, prefc-
riblemEnt amb aire condicionat.
Si a casa no t~ aire condicional,
vagi a un centre conlcrcial, o a la
biblioteca pública. Encara que si-
gui només per unes llores, cslarcn
un lloc on hi hagi aire condicionat
pot ajudar-lo a mautenir frEsc el
cos quan hagi de tornar a enfron-
tar-se a la calor., Senyor Carricr,
grhcies.

usuaris hi ha un desconeixcment
t~cnic generalitzat, per la qual co-.
sa, diuen, ,s’ha dE recomanar als
hlbricants campanyes de millora,
sobretot pel que fa a la necessitat ".
de renovar els filtres cada cert
temps i la revisió general de
l’aparell després d?un període
llarg de temps sense que s’hagi
utilitzat. Aquests aspectos, junta-
ment amb els consells saludables
per combatre la calor i la ~¿uia del
bon ús’de I’aire condicionat, són
els aspectes sobre els quals ha de
posar més ~mfasi la informació
admqada als usuaris i la població
en general.,,

Juan José Millás és I’ autor del

Barcelona, 8 de juliol, 35 graus
¯ A data de 8 de juliol,
tot i que la calor desf&
I’asfalt, el Servei
Meteorol6gic de
Catalunya
(www,meteocat.com)
ens diu que no hi ha
cap emergencia. No
estem davant d’una
onada de calor. Fa la
calor que ha de fer al
juliol. A la tele fan un
reportatge d’aus migrat6ries que ja no
migren. El clima ¿~s tan benigne a casa
nostra...! Fa deu anys, una regidora del
Barcelon~s, tot parlant d’economia i moda,

ens comentava que
arribada un dia que la"
indústria t~xtil local
només faria roba
d’entretemps. Pensin,

, : si no, quants dies
d’aquest hivern,
almenys a Barcelona
han passat fred, fred
de debO... El 2003
I’onada de calor que
va fer disparar les

vendes d’aparells d’aire condicional,
pr~.cticament va ser motiu al’una crisi
politica a Fram;a. Recorden quants morts
hi va haver? Milers.

Barcelona el 8 de juliol. / ORIOL DURAN

conte --cll n’hi diu anticonte-
Viaje al centro del aire acondi-
cionado (www.clubcultu-
ra.com). El somriure no ens ah.ah-
dona. Manté que tots els conduc-
tes de refrigeraci6 del mún estan
connectats, i interactuanl amb els
humans, <qmdiéndosc dar el caso

’ de que una fizringitis aparecida
en mi garganta hubiera comen-
zado a fi’aguarse en los bron-
quios de unas oficinas de Chica-
go>~. PEr cntcndrc qu~: ens esta
passant cal tenir dades dE tota la
xarxa, invertint en h~nlslers ane-
llats que la recorrin i permetin fer
un mapa. L’aire condicionat d6na
per a tot. També per a literatura.
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Treballadors xinesos, el dia 12 de juny, fent unitats d’aire condicionat de I’empresa AUX, al sud de la Xina. AUX passar~ de les 975.000 unitats del 2006 als 1,2 milions el 2007./EFE

l el planeta? La polémica est~ servida
M¯M¯

¯ Fujitsu és el silenci; Daikin el
recomana que estalvi’fs energía;
Mitsubishi el diu que no sortiras
de casa; Carrier, que són el nú-
mero 1. La facturació de les em-
prcses ha crescut a partir del
2003, després de la terrible ona-
da de calor que va patir el plane-
ta. El 2006, la indústria estatal de
I’aire condicionat va arribar als
1.600 milions d’euros de factu-
ració -la major pan, provinent
de l’hmbit dom~stic-, segons
dades de I’Associació de Fabri-
cants d’ Equi ps de Climatització,
AFEC (www.afec.es). Va igua-
’laten ingressos el sectorde la ca-

,,ADENA
CALCULA QUE Sl
TOTS ELS
USUARIS
DOM[:STICS I
DEL SECTOR
SERVEIS
ENGEGUESSIN
ALHORA LA
REFRIGERACIÓ
CALDRIA QUE
CINC CENTRALS
DECICLE
COMBINAT
PRODUi’SSIN
ELECTRICITAT
PER COBRIR LA
DEMANDA,,

lefacció. El sector de la climatit-
zació integra fabricants i instal-
ladors de sistemes d’aire condi-
cional, calefacció i refrigeració,
i va moure el 2006 uns 6.000 mi-
lions d’euros. La indústria esta-
tal de l’aire condicionat ha aug-
mental la seva facturaci6 un 25%
els darrers dos anys [www.guia
delfrio.com]. Confort, estalvi i a
bon preu.

No lothom he veu igual, pe-
rb. Adena, en el seu infonne de
2006 Mantenerse frescos sin ca-
lentar el planeta, posa en el cen-
tre de la diana l’aire condicional.
<<El CO2 és el principal gas
d’efecte hivernacle que esta con-

tribuint a fer augmentar la tem-
peratüra del planeta (un 80%) i 
accelerar el canvi clim’~tic, el
problema mediambiental, eco-
n6mic i social més greu que parí-
rem aquest segle., L’escena que
pinten mohs científics és dantes-
ca. Si creucn que el 2003 es va
passar teta la calor possible,
s’equivoquen. Segueix I’iufor-
me: ~~L’ús cada vegada m6s ge-
neralitzat i est¿s de l’aire condi-
cional esta contribuint a agreuj ar
l’escalfament global, basica-
ment pel fet que consumeix gran
quantital d’elecu’icitat. Com que
augmenta el nombre d’aparells
connectats a la xarxa, s’afavo-

rcix la injccció tic més cmissions
de CO2 a l’atmosfera., El fet
que I’ús dom~:stic s’hagi disparar
t~ molta veure amb I’abarati-
mcnt del producte. «Salta a la
vista: en els últims tres anys les
vendes d’aparclls han augmen-
tal un 110%, per6 l’incrcment de
la facturaci6 de les cmprcses ha
estat molt menor, d’un 69%.~>
Adena ha calculal que si tots els
usuaris del sector dom¿stic i del
de serveis engeguessin alhora
els scus aparells de refrigeració,
caldria que cinc centrals de cicle
combinat produ’fssin elcctricital
només per cobrir aquesta de-
inunda.

Aire condicionat a la camisa, el ratolí de I’ordinador, el seient...
¯ A la Xina, les autoritats han decidit que I’aire
condicionat, als edificis públics, no podr& baixar
dels 26°C¯ Per que? Per estalviar energia. A la Xina,
d’on provenen molts aparells, s’ha prohibir que
entrin al mercat unitats de baixa eficiencia
energética. A internet, en canvi, es troben queixes
sobre els aparells fabricats a la Xina, que surten tan
bé de preu, i que són comercialitzats sota notas que
sonen a aut6etons... En li. Mentre es discuteix si
,,aire si,, o ,,aire no,,, hi ha qui inventa maneres de
condieionar I’ambient certament inversemblants.

Estimats Reis d’Oñent, aquest any ja no vull un
ventall de barnilles de fusta. Aquest any vull una
camisa amb aire condicional que s’han inventar els

japoneses. Com que no és practic estar tot el dia
connectat a la xarxa electrica, es poden dura sobre
unes bateries. Costa 117 euros... Creuen que en
aix¿) de fer-nos la vida més cbmoda ja he han vist
tot? No! Si no han marxat de vacances, i són dels
que trebailen en oficiria, poden tenir un ratolí amb
aire condicionat. Es diu Nyko Air FIo Mouse, ratoli
6ptic amb aire condicionat incorporar. L’aire -amb
dues velocitats-va al palmell de la ma, el polze, el
dit petit i I’anular, generant sensació de frescor a
teta la m&. No s~abem si pot provocar esclats de
gelosia entre les dues mans. Est& ciar que una en
surt perjudicada. Costa uns 23 euros.

No cal anar al Japó, per6. Un taxista de les

Can&ries ha patentar un refrigerador de seients. Es
veu que evita que el cos acumuli escalfor a

¯I’esquena, la part del darrere de les cames -i el cul,
dedui’m-, justament on no arriba I’aire condicional
del cotxe. S’ha acabat deixar una marca de suor
quan aixequem el darrere. Es podría fer extensible a
qualsevol tipus de seient.

8eb~s i aire condicionat. Un dilema¯ Ja s’ha
inventat un aire condicionat per a eotxets de
criatura. L’ha enginyat un científic israelí&. Els
pares, per5, continuen reticents. Llits amb aire
condicionat (fets a T¿}quio), armilles per a soldats
amb aire condicionaL. La capacitar humana
d’inventiva no té fre, ja es veu. / M.M.
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