
ACTA Assemblea General 27 d’octubre de 2010 

Assistents 
Per ordre alfabètic: Fidela Frutos, Montserrat Galindo, Lluís Grau, Sergi López-Grado, 
Anna Manyes, Torsten Massek, Lourdes Peruchet, Josep Mª Sanmartín, Toni Solanas. 

1. Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior 
Anna Manyes  llegeix l’acta de l’assemblea anterior, amb data de 15 d’abril. 
Respecte a l’apartat de precs i preguntes, Toni Solanas comenta que el projecte de 

base de dades està pendent de reunió amb Xavier Casanovas del CAATB, i que el 
concurs sobre el KBXXI ja ha estat fallat. S’aprova l’acta per unanimitat. 

2. Revisió d’activitats 2010 
Es resol per unanimitat saltar aquest punt ja que no entra dins les obligacions de la 
present assemblea el fet d’aprovar-ho, i que la informació que sobre les activitats en 
curs es dóna en altres reunions periòdiques és suficient. 

3. Revisió de comptes 2010 
Anna Manyes explica l’estat de comptes segons el document adjunt, apuntant que 
enguany hi haurà un dèficit de 400€ aproximadament. Apunta que la causa del 
dèficit és que les despeses de la jornada Cobertes Verdes s’han disparat, ja que el 
que en un principi havia de ser un Acte de Butxaca ha acabat essent un Diàleg 
(amb un nivell superior de despesa); amb els patrocinadors es va acordar un tracte 
d’Acte de Butxaca, amb inversions inferiors al què correspondria, que s’ha hagut de 

mantenir. Tothom està d’acord en la conveniència d’aquesta activitat tal i com ha 
estat projectada finalment i que les despeses han estat adequades; aquesta previsió 
de dèficit es defensarà al tancament de comptes 2010, ja que en anys anteriors 
l’Agrupació sempre ha tingut superàvit, inclòs l’any 2009. 
S’aprova per unanimitat la revisió d’estat de comptes de 2010. 

4. Lectura i aprovació del Pla d’Acció de 2011 
Anna Manyes llegeix les principals activitats previstes per 2011 i les dates en què de 
moment es disposa de Sala d’Actes.  
Lluís Grau, responsable de l’acte Estructures Territorials al Maresme, explica el 
caràcter de la xerrada, sobre l’estructura del territori en general al Maresme, posant 
èmfasi en les característiques ecològiques de la zona i les necessitats en aquest 
nivell, a banda de centrar-se en conflictes territorials en concret. S’aprova efectuar 

aquest acte l’11 de gener. 
Torsten Massek, responsable de l’acte Solar Decathlon, proposa dur a terme aquesta 
xerrada sobre el concurs en què ha participat, el 22 de febrer. 
S’acorda preveure l’acte sobre aïllaments tèrmics cap a la tardor, mentre que l’acte 
sobre la participació ciutadana al POUM de Vacarisses es reserva per quan aquest 
procés estigui més avançat. 

 
A continuació es dóna pas al Congrés de Bioarquitectura. Toni Solanas explica el 
document annex en què es descriu l’activitat, especialment quant a la mecànica 
de treball entre els convidats a cada taula temàtica i els participants inscrits; la 
possibilitat de tallers a l’aire lliure i la divulgació via web, incloent vídeos. 
Demana la col�laboració de tots els membres d’AuS per tal de trobar espònsors del 

congrés.  
S’aprova per unanimitat la configuració d’activitats per al 2011. 



5. Lectura i aprovació del pressupost de 2011 
Anna Manyes explica el pressupost adjunt a la documentació, tant d’activitats 

ordinàries com l’annex sobre el Congrés de Bioarquitectura. S’aprova per unanimitat. 

6. Precs i preguntes 
 
Esborrany de conveni entre la PEP i AuS 
Es llegeix i s’aprova per unanimitat l’esborrany del conveni, redactat segons els punts 
proposats a l’anterior reunió de Junta, i adjunt a la documentació de l’assemblea, 

per tal que el Degà del CoAC doni el vist-i-plau, si s’escau. 
Col�laboració a Arquinset 
Es llegeix el text adjunt a la documentació, que formalitza la col�laboració d’AuS a la 
Setmana de l’Arquitectura Arquinset 2011, per tal de dedicar l’Arquinset 2011 a la 
sostenibilitat. S’aprova la col�laboració per unanimitat. 
 


