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Enquesta membres actius AuS 
A continuació es mostren les respostes analitzades respecte les diverses 
questions plantejades als membres actius d'AuS.  

Objectius 

• Concretar les prioritats respecte l'Arquitectura Sostenible per ajudar a 
entendre i definir com ha de ser AuS en un futur. 

• Revisar la validesa de les aportacions de l'informe "Document de propostes 
per definir les prioritats del CoaC en l’àmbit de la sostenibilitat". 

Enquestats  

L'enquesta formulada s'ha enviat a 39 membres i l'han respost 9, xifra que 
correspon al 23% dels enquestats. 

Període 

L'enquesta ha estat enviada el dia 8 d'octubre i s'ha tancat el dia 15 del mateix 
mes. Els membres han tingut doncs 7 dies per respondre. 

Respostes 

Pregunta 1 
Respecte els següents objectius estratègics per potenciar la Sostenibilitat en 
l'Arquitectura, respon, si us plau: 

Tal i com s'observa en la taula 1, el 55,6% dels membres actius consideren que 
s'ha progressat força respecte els objectius de prestigiar la professió gràcies a la 
Sostenibilitat i estimular la demanda de projectes sostenibles. En canvi respecte 
l'objectiu de donar més centralitat a la Sostenibilitat en el marc del CoAc el 
44,4% considera que no s'ha progressat gens. Les altres consideracions 
efectuades, segons els comentaris efectuats, afirmen que hi ha hagut una 
progressió respecte els objectius intermèdia (opció no contemplada en les 
opcions de resposta de l'enquesta). 
Taula 1. Valoració dels objectius estratègics d'AuS. 

Objectius estratègics 
S'ha 

progresat 
molt 

S'ha 
progresat 

força 

No s'ha 
progresat 

gens 
Altres N/C (%) 

1. Prestigiar la professió 
gràcies a la Sostenibilitat 0 55,6 22,2 22,2 0 

2. Estimular la demanda 
informada de projectes 
sostenibles 

0 55,6 22,2 22,2 0 

3. Donar més centralitat a la 
Sostenibilitat en el marc del 
CoAC 

33,3 11,1 44,4 0 11,1 

Comentaris: 
• Ara que tots els valors clàssics de l'Arquitectura academicista s'han posat en qüestió 
per la seva incapacitat a redreçar el model que s'ha manifestat obsolet, destaquen els 
Valors Universals, Étics, Làics, Ambientals, Econòmics i Socials que estan en la base de la 
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nostra agrupació AuS i per això hauríem de dirigir esforços per accedir a la Direcció del 
COAC i des del cor de Bcn fer un Triangle Virtuós amb l'Ateneu Barcelonès i el CCCB en el 
que passi tot el que és important per la Ciutat Barcelona. 
• Cal anar més endavant i preparar el repte de la caiguda del treball d'abans de la 
crisis. Nou paper i nova centralitat de la professió més enfocada al servei. 
• La professió no està gens prestigiada. entre el no s'ha progressat gens i s'ha 
progressat molt queda un espai que és s'ha progressat una mica i es la valoració que 
falta. 
• Potser entre el "força" i el "gens" hi hauria el una "mica" que és el que hauria 
contestat. 
• Manca l'opció tipus: "S'ha progressat poc" que entenc seria l'adequada pels tres 
apartats. 

Tal i com s'observa en la taula 2, la major part dels enquestats, més d'un 55,6%, 
consideren que els tres objectius per tal de potenciar la Sostenibilitat en 
l'arquitectura encara són vàlids. No obstant, un 33,3% dels membres actius 
considera que l'objectiu primer de prestigiar la professió gràcies a la 
Sostenibilitat cal reformular-lo, i un 44,4% considera que l'objectiu tercer de 
donar més centralitat a la Sostenibilitat en el marc del CoAC cal matisar-lo. 
Taula 2. Grau de validesa respecte els objectius estratègics AuS. 

Objectius estratègics Encara és vàlid És vàlid però cal 
matisar-lo 

Ja no és vàlid, cal 
reformular-lo (%) 

1. Prestigiar la professió 
gràcies a la Sostenibilitat 55,6 11,1 33,3 

2. Estimular la demanda 
informada de projectes 
sostenibles 

66,7 33,3 0 

3. Donar més centralitat a la 
Sostenibilitat en el marc del 
CoAC 

55,6 44,4 0 

 

Pregunta 2 
Concretament respon, si us plau, des d'una perspectiva actual, a les seguënts 
preguntes respecte les actuacions generals proposades per assolir els objectius 
estratègics:  
Respecte la seva consecució: 

Tal i com s'observa en la taula 3, tant sols pel fa a la primera actuació de facilitar 
una tasca continuada d'acompanyament a la Junta del CoAC el 33,3% dels 
membres considera que s'ha progressat molt. La resta d'actuacions tenen un 
progrés moderat, baix o nul. Concretament, un 66,7% dels membres actius 
considera que no s'ha progressat gens respecte l'actuació de disposar de 
recursos humans per coordinar la Comissió de Sostenibilitat amb les 
Demarcacions del CoAC. Altres actuacions que no han tingut avanç segons el 
55,6% dels enquestats, són el debat sobre programes informàtics per complir la 
normativa energètica d'edificis i l'estudi comparatiu sobre sistemes de certificació 
europeus. Respecte els dos objectius restants, d'organitzar recursos humans per 
propiciar la reflexió, i de desenvolupar un pla d'acció amb les AAPP per per la 
recerca aplicada i experimental, el 44,4% dels membres considera que no s'ha 
progressat força i que no s'ha progressat, respectivament. 
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Taula 3. Valoració de les actuacions generals per assolir els objectius d'AuS. 

Actuacions generals 
S'ha 

progressat 
molt 

S'ha 
progressat 

força 

No s'ha 
progressat Altres N/C (%) 

1. Facilitar una tasca continuada 
d’acompanyament a la Junta del 
CoAC 

33,3 33,3 22,2 0 11,1 

2. Disposar de recursos humans per 
coordinar la Comissió de 
sostenibilitat amb les Demarcacions 
del CoAC. 

0 0 66,7 22,2 11,1 

3. Organitzar recursos humans per 
reflexionar sobre què és i com es fa 
la Construcció, Rehabilitació i 
l’Urbanisme Sostenible en l’àmbit 
mediterrani, d’interior i de 
muntanya. 

0 44,4 33,3 11,1 11,1 

4. Desenvolupar un Pla d’Acció amb 
les Administracions Públiques per 
promoure estratègies per dur a 
terme recerca aplicada i 
experimental a tot nivell: territorial, 
urbanístic i en edificis. 

0 22,2 44,4 33,3 0 

5. Debatre sobre els programes 
informàtics oficials per al compliment 
de la normativa energètica als 
edificis (Lider i Calener). 

0 22,2 55,6 11,1 11,1 

6. Fer un estudi comparatiu sobre 
els sistemes de certificació europeus 
(França, Alemanya o País Basc. 

0 22,2 55,6 11,1 11,1 

 
Comentaris: 
• Cal seguir treballant amb convicció i sentiment de pertinença a la opció correcta 
• Crec que repetim moltes coses... disposem d'un molt bon treball de comparació dels 
sistemes de certificació fet en el projecte IRH-MED i que ara es continua amb el MARIE-
MED per a mirar de trencar les barreres a la sostenibilitat. Potser el que cal és fer visible 
aquests treballs que ja s'han fet! i no pas tornar a començar... imagino (de fet sé) que 
això ha passat en molts altres projectes similars El resultat de IRH:MED és una guia per 
a una avaluació ambiental de les ciutats i edificis a la Mediterrània, un document idèntic 
forma part del Pla Estrategic de Barcelona... perquè no apliquem el que ja s'ha fet. El 
model de BDM (Batiment Durable Mediterranean) és un extraordinari exemple. NO 
perdem el temps en reinventar-ho tot a cada moment. 
• Entre el no s'ha progressat gens i s'ha progressat molt queda un espai que és s'ha 
progressat una mica i es la valoració que falta. 
 
Respecte la seva competència de tractament per part d'AuS: 

Tal i com s'observa en la taula 4, entre el 66,7% i el 77,8% dels membres 
actius, considera que AuS ha de seguir tenint competència de tractament 
respecte les actuacions generals. Les respostes són matisades per una bona part 
dels membres, entre un 11,1 i un 33'3%, però no especifiquen el motiu del 
"depèn". 
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Taula 4. Competència de tractament per part d'AuS. 

Actuacions generals Sí No Depèn Altres (%) 
1. Facilitar una tasca continuada 
d’acompanyament a la Junta del CoAC 66,7 0 33,3 0 

2. Disposar de recursos humans per 
coordinar la Comissió de sostenibilitat amb 
les Demarcacions del CoAC. 

66,7 11,1 11,1 11,1 

3. Organitzar recursos humans per 
reflexionar sobre què és i com es fa la 
Construcció, Rehabilitació i l’Urbanisme 
Sostenible en l’àmbit mediterrani, d’interior 
i de muntanya. 

66,7 0 22,2 11,1 

4. Desenvolupar un Pla d’Acció amb les 
Administracions Públiques per promoure 
estratègies per dur a terme recerca 
aplicada i experimental a tot nivell: 
territorial, urbanístic i en edificis. 

77,8 0 11,1 11,1 

5. Debatre sobre els programes informàtics 
oficials per al compliment de la normativa 
energètica als edificis (Lider i Calener). 

77,8 11,1 11,1 0 

6. Fer un estudi comparatiu sobre els 
sistemes de certificació europeus (França, 
Alemanya o País Basc. 

77,8 0 22,2 0 

 

Pregunta 3 
Concretament respon, si us plau, des d'una perspetiva actual, a les següents 
preguntes respecte les actuacions específiques proposades: 

Grau d'assoliment: 

Tal i com s'observa en la taula 5, la majoria dels membres, com a mínim un 
55,6%, considera que no s'ha progressat gens respecte la consecució de les 
actuacions específiques proposades per assolir els objectius d'AuS. Destacar, 
però que un percentatge important dels membres, d'entre el 11,1 i el 33,3% no 
sap, no contesta. 
Taula 5. Grau d'assoliment de les actuacions específiques. 

Actuacions específiques 
S'ha 

progressat 
molt 

S'ha 
progressat 

força 

No s'ha 
progressat 

gens  
N/C (%) 

7. Implementar un Pla de millora de 
l'eficiència i del manteniment i la gestió de 
les seus del CoAC. 

0 11,1 66,7 22,2 

8. Recuperar i donar un nou impuls a 
propostes que actualment es troben 
aturades com per exemple el Pla d’Acció 
del CoAC. 

0 0 66,7 33,3 

9. Crear un fons documental sobre 
sostenibilitat en l’arquitectura per part del 
CoAC (recopilació documental i fer-ne 
difusió als col·legiats). 

0 11,1 55,6 33,3 

10. Disposar de models de plecs de 
contractació amb criteris ambientals a 
l’oficina de concursos del CoAC (prèvia 
recerca i dinamització per fer efectiva la 
contractació verda). 

0 0 66,7 33,3 
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Actuacions específiques 
S'ha 

progressat 
molt 

S'ha 
progressat 

força 

No s'ha 
progressat 

gens  
N/C (%) 

11. Professionalitzar algunes tasques 
d’AUS per donar una empenta a 
l'agrupació i assumir tasques de gestió i 
coordinació. 

0 11,1 77,8 11,1 

Impuls que cal donar:  

Tal i com s'observa en la taula 6, la major part dels enquestats, entre un 55,6 i 
un 77,8%, considera que cal donar un gran impuls a les actuacions 7 
(implementar pla de millora de les seus del CoAC), 8 (recuperar propostes 
aturades com el Pla d'Acció), i 10 (disposar de models de plecs de contractació 
amb criteris ambientals en el CoAC). Respecte la resta d'actuacions específiques, 
9 (crear un fons documental per la Sostenibilitat), i 11 (professionalitzar 
tasques) el 44,4% i el 22,2% dels membres respectivament, considera que cal 
impulsar-les moderadament. 
Taula 6. Impuls que cal donar a les actuacions específiques. 

Actuacions específiques Elevat Mode-
rat Baix Nul Altres N/C (%) 

7. Implementar un Pla de millora de 
l'eficiència i del manteniment i la gestió de 
les seus del CoAC. 

77,8 22,2 0 0 0 0 

8. Recuperar i donar un nou impuls a 
propostes que actualment es troben 
aturades com per exemple el Pla d’Acció 
del CoAC. 

55,6 22,2 0 0 0 22,2 

9. Crear un fons documental sobre 
sostenibilitat en l’arquitectura per part del 
CoAC (recopilació documental i fer-ne 
difusió als col·legiats). 

44,4 44,4 11,1 0 0 0 

10. Disposar de models de plecs de 
contractació amb criteris ambientals a 
l’oficina de concursos del CoAC (prèvia 
recerca i dinamització per fer efectiva la 
contractació verda). 

77,8 22,2 0 0 0 0 

11. Professionalitzar algunes tasques 
d’AUS per donar una empenta a 
l'agrupació i assumir tasques de gestió i 
coordinació. 

33,3 44,4 11,1 0 11,1 0 

Tal i com s'observa en la taula 7, entre el 66,7% i el 88,9 dels membres actius, 
considera que AuS ha de seguir tenint competència de tractament respecte les  
actuacions específiques. Les respostes són matisades per una bona part dels 
membres, entre un 11,1 i un 22,2%, però no especifiquen el motiu del "depèn". 
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Taula 7. Compentència de tractament respecte les actuacions específiques. 

Actuacions específiques Sí No Depèn Altres N/C(%) 
7. Implementar un Pla de millora de 
l'eficiència i del manteniment i la gestió de 
les seus del CoAC. 

88,9 0 11,1 0 0 

8. Recuperar i donar un nou impuls a 
propostes que actualment es troben 
aturades com per exemple el Pla d’Acció 
del CoAC. 

66,7 0 11,1 0 22,2 

9. Crear un fons documental sobre 
sostenibilitat en l’arquitectura per part del 
CoAC (recopilació documental i fer-ne 
difusió als col·legiats). 

66,7 11,1 22,2 0 0 

10. Disposar de models de plecs de 
contractació amb criteris ambientals a 
l’oficina de concursos del CoAC (prèvia 
recerca i dinamització per fer efectiva la 
contractació verda). 

77,8 0 22,2 0 0 

11. Professionalitzar algunes tasques 
d’AUS per donar una empenta a 
l'agrupació i assumir tasques de gestió i 
coordinació. 

66,7 0 22,2 11,1 0 

Comentaris interessants: 
• Hem de ser exemplars en la reactivació dels Equips Multidisciplinars que van 
funcionar molt bé quan hi havia una clara consciència del Bé Comú i del Model de Ciutat 
que volem. Cal Tornar-hi i fer visible que també es pot avançar mirant de tant en tant 
enrere i recuperant eines que vam abandonar no tant perquè hagessin deixat de ser 
operatives sinó perquè ens va pujar l'ego i ens varem creure autosuficients i universals 
i.... 
 

Pregunta 4 
Creus que AuS ha de realitzar el paper d'oficina tècnica especialitzada en temes 
de Sostenibilitat per tal de donar resposta a les demandes dels col·legiats del 
CoAC? 

Tal i com s'observa en el gràfic 1, la gran majoria dels membres actius, el 
77,8%, considera que AuS no ha d'exercir el paper d'oficina tècnica 
especialitzada en temes de Sostenibilitat per respondre a les demandes dels 
col·legiats del CoAC. 

Comentaris: 
• Ha d'impulsar una oficina tècnica, però no ha de ser ella la que la coordini. 
• Cal assolir un perfil més professional i deixar de fer de "salvaterres" ja que per 
aquesta tasca ja estem agregats a títol personal a altres agrupacions, Greenpeace, 
l'Adenc, PTP, Ecologistes en Acció,... i al venir a AuS podríem deixar aquesta motxilla a 
casa i abastar temes més arquitectònics com ho és la "Quimera" de la Rehabilitació com 
a opció de dotació d'Habitatge Protegit, Assistencial, per a Joves,.... 
• Sí hauria d'afavorir que el CoAc assumeixi aquesta tasca com va fer durant un temps. 
• Sí des del moment que el CoAC no proposa cap alternativa. 
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Gràfic 1. AuS ha de ser l'oficina tècnica especialitzada en Sostenibilitat del CoAC? 

 
 

Pregunta 5 
Tens algun suggeriment o idea per impulsar la Sostenibilitat en l'Arquitectura? 

Els suggeriments realitzats són: 
• Aus principalment ha de ser un referent de coneixement en el impuls de l'arquitectura 
cap a la sostenibilitat. 
• Caldria valorar el sentiment de Pertinença que genera ser soci d'AuS, tot i que 
estiguem lligats de mans i peus pel COAC i que una bona part de la societat encara no 
entén la importància del nostre projecte. Caldria obrir un espai de debat sobre els 
escenaris que se'ns obren/tanquen davant la possible escissió d'Espanya. 
• Sí, que el CoAc es coordino amb altres col·legis per impulsar el tema. 
• No limitar els discurs als apartats socials i medi-ambientals, sinó insistir en els 
econòmics (per necessitat imperiosa i per arribar a més gent). 
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Conclusions 

• La majoria dels membres consideren vàlids els objectius estratègics d'AuS 
per potenciar la Sostenibilitat en l'Arquitectura. Perceben que els objectius 
s'han s'han desenvolupat en bona part però que cal seguir treballant per tal 
de matisar o reformular-los i tirar endavant atenent a les noves realitats 
socio-econòmiques. Un exemple és la demanda de enfocar la professió més 
envers els serveis. 

• Respecte les actuacions generals proposades per assolir els objectius 
d'AuS, la major part dels membres considera que AuS ha de seguir tenint 
competència del seu tractament i que respecte la seva consecució s'ha 
progressat de manera moderada o baixa. Per tant, cal que AuS segueixi 
treballant amb convicció i sentiment de pertinença a l'agrupació. Per exemple, 
respecte l'actuació de disposar de recursos humans per coordinar la Comissió 
de Sostenibilitat amb les Demarcacions del CoAC, s'ha avançat poc; i respecte 
el debat sobre els programes informàtics per la normativa energètica 
d'edificis, segons un membre, cal recopilar la feina feta i no repetir métodes o 
estudis comparatius.  

• Respecte les actuacions específiques proposades per assolir els objectius 
d'AuS la major part dels membres considera que AuS ha de seguir tenint 
competència de seu tractament i que, respecte la seva consecució, no s'ha 
progressat gens. Així doncs, a pesar de que existeix molt desconeixement al 
respecte hi ha unanimitat respecte que cal impulsar les actuacions de manera 
considerable i moderada. Concretament, un membre, proposa recuperar la 
visió del passat i reactivar els equips multidisciplinars per crear conciència 
d'acció. 

• La gran majoria dels membres actius, considera que AuS no ha d'exercir el 
paper d'oficina tècnica especialitzada en temes de Sostenibilitat per 
respondre a les demandes dels col·legiats del CoAC. Un membre considera 
que cal assolir un perfil més professional per tractar aspectes tant 
interessants com la rehabilitació com a opció de dotació d'habitatge protegit, 
assistencial, per a joves, etc. Un altra membre, no obstant, opina que mentre 
el CoAC no proposi cap alternativa, AuS sí ha d'exercir d'oficina tècnica 
especialitzada en temes de Sostenibilitat. 

• Finalment, alguns membres afirmen que AuS principalment ha de ser un 
referent de coneixement en l'impuls de l'Arquitectura cap a la Sostenibilitat; 
que cal coordinar el CoAC amb altres col·legis professionals per impulsar el 
tema; i que, ara més que mai, no es pot limitar el discurs sostenibilista als 
aspectes socials i ambientals, sinó que cal insistir en els aspectes 
econòmics per tenir més influència. 


