
REUNIÓ DE JUNTA AUS 

17 DE JUNY DE 2010 
Assistents: Toni Solanas, Josep Maria Sanmartín, Fidela Frutos, Lluís Grau, Horacio 
Espeche, Anna Manyes. 

Tema 1. Projecte HOME 

AuS ha rebut la proposta de participació al projecte europeu HOME: Towards Net 
Zero Energy Solar Buildings, promogut per la IEA, Agència Internacional de 
l'Energia, de mans de l’IREC (Institut de Recerca d’Energia de Catalunya), un dels 
partners del projecte. Per participar cal obtenir el suport de deganat del CoAC per 
tal que aquest pugui representar AuS a nivell jurídic, i cal donar una resposta en el 
termini d’un dia.  

S’aprova per junta.  

Tema 2. Conclusions de reunió amb el Degà. 

Es dóna un breu resum dels temes tractats amb el Degà i la resposta obtinguda. En 
general es tracta de temes on AuS fa el plantejament, i el Degà ens deriva cap a la 
persona dins el CoAC amb qui s’ha d’anar a parlar per tirar-ho endavant. 

Tema Comentaris Seguiment CoAC 

Màsters de 
sostenibilitat 

Millorar oferta Escola Sert: servei orientació per 
màsters, introduir sostenibilitat en curs d’urbanisme, 
reprendre cursos sostenibilitat 

Mònica Bonafonte 

Plecs concursos CoAC està elaborant el model de butlletí de concursos i 
Madrid el de Plecs de concursos per a tots els col·legis 
d’Espanya, és el moment d’incidir 

Assumpció Puig 

Pla 
d’ambientalització 

Tornar a presentar oferta concreta, càlcul despeses, 
viabilitat 

Societat Orgànica 

Concurs ASA Ok a difusió Sandra Bestraten 

Congrés de 
Bioarquitectura 

Ok a cedir espais i ajudar a buscar espònsors Sònia Blasco 

Exposicions AuS Transmetre oferta a Cultura Margarita Jover 
Sandra Bestraten 

Actes culturals El què fem els arquitectes- sostenibilitat, ok, proposar 
ponents 
Actes propis AuS, sostenibilitat: ok a donar més 
cobertura 

Sònia Blasco 

Portes obertes a 
edificis 
sostenibles 

Vincular-ho a Arquinset, FAD, per aprofitar ressò 
 

Margarita Jover 
Sònia Blasco 

Base de dades: 
ACSostenible 

Dóna vist-i-plau CAATB 

 

Màsters de Sostenibilitat: la junta proposa reunió entre representants de les 

universitats catalanes amb el Degà, perquè el CoAC nomeni una comissió de 



coneixements. Es proposa convocar Albert Cuchí i Coque Claret(UPC-EtsaV), Sandra 

Bestraten (UPC-EtsaB), Joan Sabaté (La Salle) , Felip Pich-Aguilera (UIC), Núria 

Llaverias (IQS), Andreu Muñoz (ITL), Toni Gironès (URV), Gabi Barbeta (UdG). 

Tema 3. Convocatòria per a tasques de col·laboració a AuS. 

Es presenta una modificació del pressupost 2010 per tal d’incloure una partida per 
a un segon secretari tècnic per a l’Agrupació; es descriuen les tasques que haurà de 
desenvolupar i l’estimació d’hores i cost. 

Resum convocatòria: 

Perfil: interès per sostenibilitat, estudis preferentment tècnics, coneixement del 
català, disponibilitat matins, experiència en associacions, voluntariat, etc., i 
coneixements de disseny de webs o disseny gràfic. 

Condicions: 2hores /semana, facturant 12euros/hora 

Feines:  

- Creació butlletins i actualització web  

- Gravació d’actes en vídeo 

- gestionar inscripcions d’actes 

- buscar patrocinadors i nous socis 

S’aprova fer la convocatòria pública. 

 


