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Enquesta AuS 
A continuació es mostra l'anàlisi de les respostes obtingudes respecte les 
diverses questions plantejades en l'enquesta dirigida als membres d'AuS.  

Objectius 

• Actualitzar l'estratègia de l'agrupació AuS i definir les línies de treball que 
calen per afrontar el repte de la sostenibilitat. 

Enquestats  

L'enquesta formulada s'ha enviat a 221 membres i l'han respost 33, xifra que 
correspon al 15% dels enquestats. 

Període 

L'enquesta ha estat enviada el dia 28 de setembre i s'ha tancat el 15 d'octubre. 
Els membres d'AuS han tingut doncs, 17 dies per respondre. 

 

Respostes 

Pregunta 1 
En funció del teu actual grau d'implicació/participació amb AuS, contesta, si us 
plau: Et sents satisfet d'estar vinculat a AuS?  

Tal i com s'observa en la taula 1 (veure nota 1 al peu de la taula), el 73% dels 
membres més actius i dels que col·laboren de manera puntual en la seva 
organització afirmen no estar massa satisfet de la seva vinculació amb AuS. Per 
contra, el 40,9% dels membres que participen com a públic i el 55,6% dels que 
fan un seguiment d'AuS però que encara no han tingut oportunitat de participar, 
es mostren força satisfets de la seva vinculació amb AuS. Finalment, el 75% dels 
membres que no participen no es mostren massa satisfets de la seva vinculació a 
AuS. 
Taula 1. Nivell de satisfacció respecte la vinculació a AuS 

Partipació a AuS/  
Satisfacció per estar vinculat 

Sí, molt Sí, força No, regular No massa N/C (%) 
(nº) 

Col·laboro habitualment de 
manera activa 0 (0) 13,3 (2) 13,3 (2) 73,3 (11) 0 (0) 

Participo de manera puntual en la 
seva organització 6,7 (1) 13,3 (2) 6,7 (1) 73,3 (11) 0 (0) 

Participo assistint com a públic 
als esdeveniments organitzats 9,1 (2) 40,9 (9) 31,8 (7) 18,2 (4) 0 (0) 

Faig un cert seguiment d'AuS 
però encara no he tingut 
oporunitat de participar 

33,3 (6) 55,6 (10) 5,6 (1) 0 (0) 5,6 (1) 

No participo 0 (0) 16,7 (2) 0 (0) 75 (9) 8,3 (1) 
Altres 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (2) 
N/C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (2) 
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Nota 1: Els enquestats no han contestat només a una fila, tal i com deia 
l'enunciat, en funció del seu grau d'implicació-participació a AuS. Per tant, cal 
posar en questió els resultats respecte el grau de satisfacció d'estar vinculat a 
l'agrupació. 

En funció del teu actual grau d'implicació/participació amb AuS, contesta, si us 
plau: Vols canviar el teu grau d'implicació actual? 

Tal i com s'observa en la taula 2 (veure nota 2), el 46,7% dels membres més 
actius afirma voler col·laborar més, el 33,3% li agradaria però no pot i el 13,3% 
restant considera adequada la seva implicació actual. Dels membres que 
participen de manera puntual en l'organització d'AuS, el 35,7% els agradaria 
implicar-se més, el mateix percentatge els agradaria fer-ho però no poden i un 
28,6% troba adequada la seva implicació actual. Dels membres que encara no 
han tingut oportunitat de participar, el 35,3% afirma voler col·laborar més, el 
29,4% li agradaria però no pot i el mateix percentatge troba adequada la seva 
implicació actual. Dels membres que no participen actualment, el 50% voldria 
implicar-se més i el 40% voldria però no pot. Altres aportacions fan referència a 
la dificultat de participar amb l'agrupació pel fet de residir lluny del centre 
organitzatiu (Barcelona) i per motius horaris i un altre membre afirma que 
s'implicaria més en AuS si fos una entitat de recerca científica envers la 
sostenibilitat.  
Taula 2. Vols canviar el teu grau d'implicació? 

Partipació a AuS/  
Satisfacció per estar vinculat 

No Sí però no 
puc 

Sí, vull 
implicar-me 

més 
Altres N/C (%) 

(nº) 

Col·laboro habitualment de 
manera activa 13,3 (2) 33,3 (5) 46,7 (7) 0 (0) 0 (0) 

Participo de manera puntual en la 
seva organització 28,6 (4) 35,7 (5) 35,7 (5) 0 (0) 0 (0) 

Participo assistint com a públic 
als esdeveniments organitzats 9,5 (2) 33,3 (5) 57,1 (12) 0 (0) 0 (0) 

Faig un cert seguiment d'AuS 
però encara no he tingut 
oporunitat de participar 

29,4 (5) 29,4 (5) 35,3 (6) 5,9 (1) 0 (0) 

No participo 0 (0) 40,0 (4) 50,0 (5) 0 (0) 10,0 (1) 
Altres 0 (0) 0 (0) 66,7 (2) 0 (0) 33,3 (1) 
N/C 0 (0) 0 (0) 50,0 (1) 0 (0) 50 (1) 

Nota 2: Ídem nota 1. 

Comentaris:  
• El fet de residir en un poble d'una altra Demarcació, lluny de Barcelona, i que tots els 
actes que AuS organitza es fan als vespres i entre setmana, fa que les activitats estiguin 
totalment centralitzades i només accessibles als residents a Barcelona i llocs pròxims. Els 
que residim lluny no tenim possibilitat real de poder-ne gaudir ni participar. 
• M'agrada formar part d'una agrupació d'arquitectes envers la sostenibilitat. Vaig 
assistir a una reunió ara fa tot just un any. Durant aquest any no m'he pogut implicar 
gaire. M'implicaria més si veies que l'agrupació es convertis en una entitat de recerca 
cientifica envers la sostenibilitat. 
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Pregunta 2 

En cas de voler implicar-te més, com voldries fer-ho?  

Tal i com s'observa en el gràfic 1, el 40,7% afirma que li agradaria implicar-se 
més participant en la realització d'un acte concret i/o proposar-ne un de nou; el 
22,2% voldria implicar-se més en el dia a dia d’AuS i donar un impuls a 
l'associació; el 11,1% voldria ajudar participant a través dels canals de 
comunicació d'AuS (web, xarxes socials, etc.) i el 3,7% li agradaria entrar a 
formar part de la nova Junta Directiva. 
Gràfic 1. Maneres d'augmentar la implicació amb AuS 

 

Comentaris: 
• Ajudant a repartir una mica algunes activitats pel territori, per facilitar la participació 
activa dels socis que ara no poden fer-ho, a través de les diferents Demarcacions on 
resideixen, fet que permetria també difondre les activitats d'AuS a la resta de col·legiats 
de Lleida, Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre. També organitzant alguns dels actes, o 
assemblees, dels que es fan a Barcelona (en dimecres al vespre, i que sol acabar amb un 
sopar), a Barcelona mateix però en dissabte al matí, perquè els que residim fora 
puguéssim assistir-hi i es podria acabar amb un dinar. Espero que siguin ben rebudes 
aquestes suggerències que em permetrien poder participar i poder-ne gaudir. 
• Podria ajudar a emetre videoconferències a través de ACTE (Associació catalana per a 
la Telemàtica en l'Ensenyament) que en sóc membre i estic en la Comissió de 
Videoconferències. 
• Trobo que es lògic que es fan molts actes a Barcelona als quals no puc assistir, podria 
ajudar amb altres socis de Lleida a replicar certs actes realitzats a Barcelona que puguin 
tenir interès. 
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Pregunta 3 
Dels següents àmbits temàtics, quins creus que la societat ha de tractar de 
forma prioritària per tal d'integrar la Sostenibilitat en l'Arquitectura? 

Tal i com s'observa en el gràfic 2, els àmbits temàtics que es consideren 
prioritaris són, per odre d'importància: el vector energia-canvi climàtic (84,8%),  
el vector rehabilitació (78,8%), el vector participació-cohesió social (60,6%), el 
vector urbanisme-infraestructures-territori (57,6%), el vector construcció 
(51,5%), i, finalment, el vector confort-salut (48,5). 
Gràfic 2. Àmbits temàtics que la socieat ha de tractar de forma prioritària 

 
Observacions:  
• En lloc (dels apartats) surt la paraula ARQUITECTURA, que es la suma de tot plegat, a 
vegades es cau en l’especialització, o la particularització, es a dir pensar el projecte no 
mes amb visions parcials, Per altra banda no oblidem que l’arquitectura es una ciència 
aplicada (però CIÈNCIA)  
• Todos los apartados son importantes pero urbanismo aún es un campo poco 
permeable a esta disciplina. 
• Ha estat dificil decidir la prioritat ja que crec que tots ells són molt importants. he 
triat com a prioritaris aquells que responen a camps més amplis i més relacionats amb 
canvis a gran escala que són fonamentals com les decisions urbanístiques, la importancia 
de la salut i la seva relació amb l'arquitectura i la necessitat de cooperació a nivell social. 
En a quest sentit els temes més tècnics ja vindran sols (més o menys) 
• Prioridad MÁXIMA en la reutilización de materiales y técnicas locales (que impliquen 
tecnologías existentes y extendidas, pococ contaminantes, cuanto menos tecnológicas 
mejor, de la zona donde vamos a construir, sin copyrights, de la menor huella ecológica 
posible), ubicación habitual en el territorio (vientos dominantes, el sol, árboles caducos y 
asoleo, etc), reducción del consumo energético y autoproducción doméstica de energía, 
etc 
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• Clico prioritat baixa en energia i canvi climàtic no perquè no sigui important, si no 
perquè és un aspecte que ja està en marxa i ja hi ha molta gent que en parla, millor 
donar importància a altres temes que no se'n parlen tant. 
 

Pregunta 4 
Dels següents àmbits temàtics, quins creus que són tasca d'AuS i que, per tant, 
ha de tractar de manera prioritària per tal d'afrontar el repte de la Sostenibilitat? 

Tal i com s'observa en el gràfic 3, els àmbits temàtics que es consideren 
prioritaris son, per odre d'importància: el vector rehabilitació (81,8%),  el vector 
energia-canvi climàtic (69,7%), el vector construcció (66,7%), el vector confort-
salut (51,5%), el vector urbanisme-infraestructures-territori (48,5%), i 
finalment, el vector participació-cohesió social (33,3%). 
Gràfic 3. Àmbits temàtics que AuS ha de tractar de forma prioritària 

 

Observacions:  
• En lloc (dels apartats) surt la paraula ARQUITECTURA, que es la suma de tot plegat, a 
vegades es cau en l’especialització, o la particularització, es a dir pensar el projecte no 
mes amb visions parcials, Per altra banda no oblidem que l’arquitectura es una ciència 
aplicada (però CIÈNCIA) 
• Crec que els quatre escollits com de màxima prioritat són de ple competència del 
camp de l'Arquitectura i l'Urbanisme. El camp energètic, tot i ser-ho a nivell constructiu, 
a nivell tecnològic pot ser un àmbit on l'Enginyeria pugui fer-hi millors aportacions. I el 
camp de participació-cohesió social dependrà més de la Sociologia, però encara més de 
la informació que arribi als mitjans de difusió i de l'educació i conscienciació social sobre 
aquests temes que així es vagi produint, per tal que una àmplia massa social tingui criteri 
propi ben format sobre els temes de sostenibilitat (perquè no siguin fàcilment 
"manipulables"). 
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• Europa desconfia de la clase politica española y al mismo tiempo necesita impulsar 
politicas de crecimiento. Creo que cuando llegue la confianza al sistema financiero 
aparecerán prestamos finalistas (para inversiones en rehabilitación sostenible y energias 
renovables) y será muy interesante que AUS tenga una actuación diligente ofertando sus 
soluciones. 
• En realitat tot és important, però potser la part de models energètics i urbanisme està 
més desenvolupada fora de l'associació, i és per això que pot donar cabuda a altres 
temes que també són principals 
• Està bé que AUS també tracti temes tècnics concrets relacionats amb rehabilitació, 
materials i energia. 

 

Pregunta 5 
Consideres que AuS ha d'incorporar algun o alguns àmbits temàtics nous? 
Tal i com s'observa en el gràfic 4, el 39,4% opina que AuS no ha d'incroporar 
nous àmbits temàtics i un 24,2% opina que sí. Destaca un important percentatge 
que no sap, no contesta, el 36,4%. 
Gràfic 4. AuS ha d'incorporar àmbits temàtics nous? 

 
Els àmbits proposats a incroporar serien: 
• Mobilitat 
• Seria interesante saber algo sobre monitorización de tecnologias en energias 

renovables. Estado del arte de las diferentes tecnologias. Estrategias de marketing 
para la difusión de las energias renovables y el cambio climatico.  

• Obrir la sostenibiliat a altres països - fer contactes y relacions tenir un espai físic 
definit per a treballar més fàcilment. en coac o altre lloc 

• L'economia del bé comú 
• Normativa 
• REDUCCIÓN DEL CONSUMO-ENERGÍA: empezar a vislumbrar el nuevo ámbito de 

confort y vida de un ciudadano en occidente adecuándose a un gasto/consumo 
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energético y de material adecuado al sostenimiento globalizado del planeta, no con el 
despilfarro actual (incluso en Europa). 

• Sensibilització per la gestio de l'aigua. Tècniques, tractaments, estalvi etc. Mediar 
amb les administracions per flexibilitzar la normativa de l'us de l'aigua recuperada. 

 

Pregunta 6 
Quina prioritat de tractament creus que haurien de tenir aquests nous àmbits? 
La taula 3 identifica l'establiment prioritari de tractament envers els nous àmbits 
temàtics proposats:  
Taula 3. Prioritat de tractament dels nous àmbits temàtics  

Nous àmbits de tractament Prioritat alta Prioritat 
moderada 

Prioritat 
baixa 

Prioritat no 
definida 

Mobilitat  x   
Energies renovables    x 
Economia del bé comú  x   
Normativa x    
Consum energètic-confort salut  x   
Aigua x    
Compartir coneixement (fer xarxa)    x 

 

Pregunta 7 
Respecte dels objectius definits en el Reglament d'AuS, com valores el seu grau 
de desenvolupament? 
Tal i com s'observa en la taula 4, el grau de desenvolupament dels objectius 
definits en el Regalment d'AuS en general és mitjà i baix. L'objectiu que es 
considera que més s'ha avançat és el 2 (de generar un nucli de debat profesional 
sobre l'aplicació dels criteris de sostenibilitat) i el que menys el 4 (d'oferir suport 
per facilitar la incorporació de criteris ambientals en els projectes i obres). 
Respecte el seu grau de validesa actual (taula 5), la gran majoria dels membres, 
entre un 39,4% i un 66,7%, considera que són del tot vàlids. Un Percentatge 
important de membres, entre un 18,2% i un 24,2% dels membres, no sap no 
contesta. 
Taula 4. Grau de desenvolupament respecte els objectius d'AuS 

Objectius Reglament AuS Alt (%) Mitjà 
(%) 

Baix 
(%) N/C 

1. Ser referent social del compromís per la promoció de la 
sostenibilitat 27,3 30,3 36,4 6,1 

2. Generar un nucli de debat profesional sobre l'aplicació dels 
criteris de sostenibilitat 36,4 45,5 15,2 3,0 

3. Esdevenir un referent tècnic en l’àmbit de l’arquitectura 
sostenible (crear opinió qualificada) 21,2 48,5 24,2 6,1 

4. Oferir suport (instruments, grups de treball 
multidisciplinars, etc.) per facilitar la incorporació de criteris 
ambientals en els projectes i obres 

9,1 33,3 48,5 9,1 

 

I el seu grau de validesa? 
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Taula 5. Validesa respecte els objectius d'AuS 

Objectius Reglament AuS És Valid 
(%) 

Reformu-
lar (%) 

Reformular 
algun 

aspecte (%) 
N/C (%) 

1. Ser referent social del compromís per la 
promoció de la sostenibilitat 60,6 12,1 3,0 24,2 

2. Generar un nucli de debat profesional sobre 
l'aplicació dels criteris de sostenibilitat 66,7 6,1 9,1 18,2 

3. Esdevenir un referent tècnic en l’àmbit de 
l’arquitectura sostenible (crear opinió qualificada) 51,5 21,2 9,1 18,2 

4. Oferir suport (instruments, grups de treball 
multidisciplinars, etc.) per facilitar la incorporació 
de criteris ambientals en els projectes i obres 

39,4 36,4 3,0 21,2 

Observacions:  
• El no poder assistir a cap de les activitats que s'organitzen, fa que no pugui tenir una 
opinió vàlida sobre si AuS és un referent social o no: aquí, al meu territori (comarques de 
Tarragona), no. Per esdevenir un referent tècnic s'ha d'ampliar la difusió fent actes que 
puguin arribar a tothom i a tot arreu, i que per tant siguin de formació i d'interès general. 
Crec que tampoc s'ha ofert el suport que figura al punt 4, cosa que em semblaria molt bé 
que existís, o al menys no en tinc coneixement: jo en participaria i/o en seria usuària.  
• S'hauria de tenir molta més presencia als mitjans de comunicació per ser una 
Associació coneguda fora de l'àmbit professional y ser considerada una opinió qualificada. 
Als mitjans qualsevol opina sobre sostenibilitat sense tenir ni idea (a vegades) com un 
argument més del màrqueting, i els periodistes transcriuen sense cap corroboraciò. 
• Els horaris de les trobades fan difícil la participació de professionals en actiu. 
• Mai he llegit els reglaments, així que no puc opinar gaire. 
• Debería considerarse abrir una OFICINA TÉCNICA o de consulta a los socios, con un 
par de expertos (podría ser online, sin presencia), o un listado de expertos o algún 
"órgano" de consulta práctica. 
• Crec que encara manca infrastructura bàsica i sistematització del funcionament. 
Referent social : Cal major difusió Nucli de debat professional / referent tècnic / suport : 
Edició de materials tècnics. 
• Conseguir ser un suport tècnic en l'ambit de la sostenibilitat, no tant a nivell teòric. 

 

Pregunta 8 
Creus que és necessari incorporar nous objectius de cara al desenvolupament 
d'AuS en un futur? 

Tal i com s'observa en el gràfic 5, el mateix percentatge de membres, el 36,4% 
afirma que li no cal incorporar nous objectius de cara al desenvolupament futur 
d'AuS i que sí, i la resta de membres, el 27,3% no sap no contesta.  

D'entre els membres que opinen que sí, els objectius a incorporar serien: 
• Arribar a un espectre més gran de professionals i persones, ja que desde fora sembla 
un departament més del COAC. 
• Expandir-se als arquitectes associats de la resta de territori. No quedar-se en un grup 
reduït que podria esdevenir un grup tancat, una "elit". Amb més persones socis, ben 
formats, que hi puguessin participar, fer més actes de difusió social i també a la resta 
d'arquitectes. 
• Un blog/editorial. Aprofitar les noves tecnologies per ajudar la gent a expressar-se. 
Relacionar-se amb altres agrupacions, organismens i comites cientifics. 
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• Presencia als mitjans de comunicació/ Major pes de lles xarxes socials 
• El marco de actuación de AUS solo necesita que se profundice en él. Es un marco 
teorico suficientemente amplio. 
• obrir-se més a altres asociacions sostenibles ja que cada vegada hi ha més. i 
compartir... 
• Em falta informació per poder definir-los, però segurament és ampliar el seu teixit i 
arribar a més arquitectes i experts d'altres disciplines per tal de difondre i ser un refernt 
en la relació entre arquitectura i sostenibilitat.  
• El re-estudio en clave sostenible de las antiguas técnicas de construcción, y de 
adaptación al terreno y a la economía (escasez normalmente) del ususario (siglos antes 
del XX, antes del racionalismo), para su adaptación al presente o reutilización en nuevos 
sistemas o técnicas derivadas y adaptadas al trabajo en la obra hoy. 
• La AUS te un àmbit professional. Potser caldria fer divulgació directament a la 
societat. 
• Ser un suport tècnic teòric i pràctic. 
• N/C o no, encara hem de millorar el que tenim, i fins i tot ser autocrítics. 

Gràfic 5. Creus que, de cara al futur, cal incorporar nous objectius a AuS? 

 
Pregunta 9 
En quin/quins dels següents aspectes creus que AuS més està encertant? 

Tal i com s'observa en el gràfic 6, els aspectes que els membres consideren que 
AuS més està encertant són, per ordre d'importància decreixent, els aspectes: 
organitzatius (69,7%), formatius envers la sostenibilitat (54,5%), de difusió 
social (18,2%), en intensificar la demanda i el compliment ambiental (12,1%) i, 
per últim, en els aspectes d'investigació-innovació (3%). 

Comentaris: 
• Crec que la tasca que fa de difusió-informació oberta és bàsica, que sigui tot obert, 
però està clar que es necessita treure o generar fons d'alguna manera per a fer més 
coses. S'hauria de fer propostes. 
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Gràfic 6. Aspectes que AuS més està encertant 

 
Pregunta 10 
En quin/quins dels següents aspectes creus que AuS més està fallant i en 
quin/quins t'agradaria que millorés? 

Tal i com s'observa en el gràfic 7, els aspectes que els membres creuen que AuS 
més falla són, per ordre d'importància decreixent, els aspectes: de difusió social 
(27,6%), d'investigació-innovació sostenible (21,4%), en intensificar la demanda 
i el compliment ambiental (16,1%), organitzatius (6,7%) i, en darrer terme, els 
formatius envers la sostenibilitat (4,5%). Tanmateix, els temes que els membres 
pensen que AuS ha de millorar són, per ordre d'importància decreixent: la 
formació i el coneixement professional (81,8%), la intensificació de la pressió 
institucional i social (71%), la difusió social (69%), els aspectes organitzatius 
(66,7%) i la investigació-innovació sostenible (60,7%). 

Comentaris: 
• La meva tria té a veure amb el fet de que sent sòcia, no puc gaudir ni enriquir-me 
adequadament amb el que s'organitza, i això és un desavantatge i un greuge respecte 
als que sí poden fer-ho. Però estic convençuda que ho podrem millorar, no creieu? 
• Potser caldria fer divulgació directament a la societat a mes de la que es fa entre 
profesionals. 
• Àmbit d'assessorament pràctic. 
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Gràfic 7. Aspectes que AuS més falla i li caldria millorar 

 
Pregunta 11 
En general, com valores la qualitat de les activitats organitzades per AuS 
(jornades, sessions de butxaca, reunions obertes, visites d’obra, etc.)? 

Tal i com s'observa en el gràfic 8, la qualificació general de les activitats 
organitzades per part dels seus membres és: excel·lent per un 28,6%, bona per 
un 50% i regular per un 7,1%. Un percentatge important no fa la valoració (un 
14,3% no sap, no contesta).  

Comentaris: 
• No puc opinar amb prou coneixement de causa pels motius ja exposats de dificultat a 
poder assistir als actes al no ser resident a Barcelona ni a les seves proximitats. 
• Tengo una buena impresión pero entre que soy novato y que vivo en Girona... 
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Gràfic 8. Valoració de la qualitat de les activitats organitzades per AuS 

 
Pregunta 12 
Contesta, si us plau, i valora en cas d'haver-hi assistit: 

Tal i com s'observa en la taula 6, la tipologia d'esdeveniment organitzat amb més 
assistència són les jornades (75%) i la que menys els viatges (67,9%). 
L'organització de les jornades, sessions de butxaca, reunions obertes, visites 
d'obra i actes en col·laboració es valora com a bona i els viatges, com a 
excel·lent, per a la major part dels membres que hi han assistit (veure taula 7 i 
nota).  
Taula 6. Assistència als esdeveniments d'AuS 

Tipologia d'esdeveniments Sí (%)(nº) No (%)(nº) Altres (%)(nº) N/C (%)(nº) 
Jornades 75 (21) 14,3 (4) 0 (0) 10,7 (3) 
Sessions de butxaca 46,4 (13) 39,3 (11) 3,6 (1) 10,7 (3) 
Reunions obertes 46,4 (13) 35,7 (10) 0 (0) 17,9 (5) 
Visites d'obra 28,6 (8) 57,1 (16) 0 (0) 14,3 (5) 
Viatges 10,7 (3) 67,9 (19) 0 (0) 21,4 (6) 
Actes en col·laboració 32,1 (9) 46,4 (13) 0 (0) 21,4 (6) 

Taula 7. Valoració de l'organització dels actes 

Tipologia d'esdeveniments Excel·lent Bona Regular Altres N/C (%) (nº) 
Jornades 21,4 (6) 50 (14) 0 (0) 0 (0) 28,6 (8) 
Sessions de butxaca 14,3 (4) 32,1 (9) 0 (0) 3,6 (1) 50 (13) 
Reunions obertes 7,1 (2) 35,7 (10) 3,6 (1) 3,6 (1) 50 (14) 
Visites d'obra 10,7 (3) 14,3 (4) 3,6 (1) 0 (0) 71,4 (20) 
Viatges 7,1 (2) 3,6 (1) 0 (0) 0 (0) 89,3 (25) 
Actes en col·laboració 7,1 (2) 25 (7) 0 (0) 0 (0) 67,9 (19) 

Nota: Els enquestats no han contestat bé a aquesta pregunta perquè han valorat 
l'organització sense haver-hi assistit i per això molts contesten N/C. Per fer la 
valoració d'aquesta pregunta s'han obviat les respostes de N/C. 
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Tal i com s'observa en la taula 8, la major part dels membres que hi han assistit 
(veure nota), considera molt interessant el contingut de les jornades, de les 
sessions de butxaca, de les visites d'obra i dels viatges; i força interessant el de 
les reunions obertes i dels actes en col·laboració. 
Taula 8. Valoració del contingut dels actes 

Tipologia d'esdeveniments Molt 
interessant 

Força 
interessant 

Poc 
interessant Altres N/C (%) 

Jornades 46,4 (13) 21,4 (6) 3,6 (1) 0 (0) 28,6 (8) 
Sessions de butxaca 25 (7) 21,4 (6) 0 (0) 0 (0) 53,6 (15) 
Reunions obertes 14,3 (4) 25 (7) 7,1 (2) 0 (0) 53,6 (15) 
Visites d'obra 17,9 (5) 7,1 (2) 3,6 (1) 0 (0) 71,4 (20) 
Viatges 7,1 (2) 3,6 (1) 0 (0) 3,6 (1) 85,7 (24) 
Actes en col·laboració 14,3 (4) 17,9 (5) 0 (0) 0 (0) 69,9 (19) 

Nota: Els enquestats no han contestat bé a aquesta pregunta perquè han valorat 
l'organització sense haver-hi assistit i per això molts contesten N/C. Per fer la 
valoració d'aquesta pregunta s'han obviat les respostes de N/C. 

Tal i com s'observa en la taula 9, la major part dels membres que hi han assistit 
(veure nota), considera bo el funcionament de les jornades, de les sessions de 
butxaca, de les reunions obertes i dels actes en col·laboració; excel·lent el 
funcionament dels viatges i, respecte les visites d'obra hi ha paritat entre els que 
consideren un funcionament excel·lent i un funcionament bo. 
Taula 9. Valoració del funcionament dels actes 

Tipologia d'esdeveniments Excel·lent Bo Regular Altres N/C (%) (nº) 
Jornades 14,3 (4) 57,1 (16) 0 (0) 0 (0) 28,6 
Sessions de butxaca 14,3 (4) 32,1 (9) 0 (0) 0 (0) 53,6 
Reunions obertes 10,7 (3) 32,1 (9) 3,6 (1) 0 (0) 53,6 
Visites d'obra 10,7 (3) 10,7 (3) 7,1 (2) 3,6 (1) 67,9 
Viatges 7,1 (2) 3,6 (1) 0 (0) 0 (0) 89,3 
Actes en col·laboració 3,6 (1) 28,6 (8) 0 (0) 0 (0) 67,9 

Nota: Els enquestats no han contestat bé a aquesta pregunta perquè han valorat 
el funcionament sense haver-hi assistit i per això molts contesten N/C. Per fer la 
valoració d'aquesta pregunta s'han obviat les respostes de N/C. 

Comentaris: 
• Hi ha hagut sessions bones i fins i tot excel·lents 
• Sols he assistit a 1 Jornada, 1 Visita d'obra, 1 Viatge, i un Acte en col·laboració: la 
meva experiència és molt minsa, i per tant també la meva opinió al respecte. 
• Entenc que a Barcelona passen moltes coses i a Lleida poques o cap, pel que no puc 
valorar gaire. Vaig estar únicament a una jornada sobre aïllants i part dels ponents van 
fer una sessió publicitària, de 4-5 ponències, només 2 van estar a l'alçada. S'ha d'evitar 
a tota costa cribant el contingut de la xerrada powerpoint a priori, si no no parla i prou, 
sobretot quan es tracta dels participants provinents d'empreses, encara més si són de 
materials, aquests solen ser terribles. 
• No se què més dir, perquè em demana més resposta? quina reposta? 
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Pregunta 13 
Durant el seu transcurs, has detectat alguna incidència? 

Tal i com s'observa en la taula 10, la major part dels membres no saben, no 
contesten a la pregunta, segurament perquè no han assistit als esdeveniments 
organitzats. D'entre els que valoren, la majoria considera com a incidència la 
poca assistència en els les jornades, sessions de butxaca, reunions obertes i 
actes en col·laboració. Un membre considera que les dificultats idiomàtiques són 
un problema en el desenvolupament dels viatges.  
Taula 10. Valoració de les incidències durant el transcurs dels actes 

Tipologia 
d'esdeveniments 

Massa 
assistència 

Poca 
assistència 

Dificultats 
idiomàti-ques Altres N/C (%) (nº) 

Jornades 3,7 (1) 33,3 (9) 0 (0) 0 (0) 63,3 (17) 
Sessions de butxaca 0 (0) 33,3 (8) 0 (0) 0 (0) 66,7 (16) 
Reunions obertes 0 (0) 38,5 (10) 0 (0) 7,7 (2) 53,8 (14) 
Visites d'obra 13,6 (3) 0 (0) 0 (0) 4,5 (1) 81,8 (18) 
Viatges 0 (0) 0 (0) 4,8 (1) 0 (0) 95,2 (20) 
Actes en col·laboració 0 (0) 4,8 (1) 0 (0) 0 (0) 95,2 (20) 

Tens alguna idea per tal de millorar el seu desenvolupament? 

De la mateixa manera que la pregunta anterior, i tal com s'observa en la taula 
11, la major part dels membres no saben, no contesten a la pregunta. D'entre 
els socis que opinen, la majoria considera que caldria millorar els canals de 
comunicació de les jornades, sessions de butxaca i reunions obertes. Respecte 
les visites d'obra, jornades i reunions obertes la majoria també pensa que caldria 
més informació prèvia. Altres aportacions fan referència a la necessitat de tenir 
més flexibilitat horària en les jornades i reunions obertes, i al requeriment de 
disposar de més informació un cop transcorreguts els esdeveniments. 
Taula 11. Idees per millorar el desenvolupament dels actes 

Tipologia 
d'esdeveniments 

Millorar 
canals 

comunicació 

Flexibilitat 
horària 

Més 
informació 

prèvia 

Més 
informació 
posterior 

Altres N/C (%) (nº) 

Jornades 20 (5) 8 (2) 16 (4) 8 (2) 0 (0) 48 (12) 
Sessions de butxaca 23,8 (5) 0 (0) 4,8 (1) 9,5 (2) 0 (0) 61,9 (13) 
Reunions obertes 17,4 (4) 8,7 (2) 13 (3) 8,7 (2) 0 (0) 52,2 (13) 
Visites d'obra 5,6 (1) 0 (0) 16,7 (3) 5,6 (1) 0 (0) 72,2 (12) 
Viatges 0 (0) 6,3 (1) 0 (0) 6,30 (1) 6,3 (1) 81,3 (13) 
Actes en col·laboració 12,5 (2) 0 (0) 0 (0) 6,3 (1) 0 (0) 81,3 (13) 

Comentaris: 
• No participo al vivir en Mallorca. 
• Mes resposta???? 

 

Pregunta 14 
Valora el nivell d'eficàcia dels anals de comunicació emprats per AuS: 

Tal i com s'observa en el gràfic 9, els canals de comunicació més ben valorats, a 
nivell d'eficàcia són el mailing list (valoració excel·lent: 42,9%), la pàgina web i 
les jornades (valoració bona amb un 46,4% i un 42,9% respectivament). 
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Respecte les xarxes socials, un percentatge molt elevat, no les valora, ja sigui 
perquè no disposen d'informació per avaluar l'eficàcia i/o perquè no en tenen 
coneixement: el perfil al twitter és el menys valorat (85,7%), seguit del facebook 
(71,4%) i del perfil del linkedin (67,9%). Així mateix, els actes de col·laboracions 
(75%), les visites d'obres (60,7%), les reunions obertes i les sessions de butxaca 
(46,4% respectivament) també poden considerar-se actes majoritàriament no 
valorats o coneguts. 

Gràfic 9. Valoració del nivell d'eficàcia dels canals de comunicació d'AuS 

 
Comentaris: 
• En el meu cas no puc valorar els canals, ja que la informació de que disposo es 
directa 
• No ho se perquè molts d'ells no els faig servir. 
• No participo al vivir en Mallorca. ¿"Participar" ONLINE sería posible? 
 

Pregunta 15 
En funció de l'ús que fas de la pàgina web d'AuS contesta, si us plau (només 
respondre a una fila): 

Tal i com s'observa en les taules 12 i 13, la valoració que fan els membres del 
contingut i de la navegabilitat de la pàgina web és regular, per part dels usuaris 
que hi naveguen habitualment, i bona, per part dels usuaris que hi naveguen 
puntualment. Entre un 15 i un 20% dels usuaris que hi naveguen puntualment 
consideren deficient tant el seu contingut com la seva navegabilitat. Un usuari 
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que hi navega puntualment troba a faltar disposar del contingut dels 
esdeveniments realitzats (resums, vídeos, documentació, etc). 

Taula 12. Valoració del contingut de la pàgina web d'AuS en funció de l'ús 

Tipologia d'esdeveniments Excel·lent Bona Regular Deficient N/C (%) 
Hi navego habitualment 0  25 50 0 25 
Hi navego puntualment 0  50 30 20 0 
No hi navego mai 0 0 20 0 80 
N/C 0 0 0 0 100 

Taula 13. Valoració de la navegabilitat de la pàgina web d'AuS segons l'ús 

Tipologia d'esdeveniments Excel·lent Bona Regular Deficient N/C (%) 
Hi navego habitualment 0 0 50 0 50 
Hi navego puntualment 0 45 40 15 0 
No hi navego mai 0 0 0 0 100 
N/C 0 0 0 0 100 

Comentaris: 
• Si no s'ha afegit últimament, trobo a faltar resums / vídeos / documentació de les 
reunions i activitats que s'han anat realitzant. 

Nota: En aquest cas, els enquestats sí han contestat bé a la pregunta perquè han 
valorat les preguntes en funció de l'ús que en fan de la pàgina web.  

 

Pregunta 16 
Creus que fa que fa falta desenvolupar algun altra canal de comunicació per tal 
de desplegar l'activitat d'AuS de manera més satisfactòria en un futur? 

Tal i com s'observa en el gràfic 10, el 42,9% dels membres d'AuS opinen que sí 
que cal desplegar més canals de comunicació per desplegar l'activitat d'AuS de 
manera més satisfactòria en el futur. Un percentatge molt considerable, el 
39,3% no sap, no contesta. 
Gràfic 10. Calen més canals de comunicació per desplegar l'activitat d'AuS? 
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Els canals i les propostes fetes són les següents: 
• Reitero l'expandir-se pel territori i obrir-se a les altres Demarcacions a través dels 
seus socis actius. També propiciant activitats i Jornades en dissabte i horari de matí 
(diürn), si són a la ciutat de Barcelona, per poder aplegar major participació de socis de 
tot el territori. 
• Twitter, Crear un blog. 
• Presència als mitjans locals: Vanguardia, Periodico, Ara, etc. 
• Creo que la eficiencia de AUS es muy satisfactoria. 
• Posar link d'Aus en altres associacions, o entitats amb fons de sostenibilitat, per tant 
s'han de fer contactes, de la mateixa manera que a la web d'Aus poden apareixer altres. 
hem de poguer estar tots relacionats i comunicats. des de les institucions a les 
asociacions lliures. 
• S'hauria de millorar sobretot el web i tenir més presència a les xarxes socials. 
• Particiapción ONLINE para socios remotos o interesados de fuera. 
• Aquesta enquesta està mal pensada; algunes respostes son incoherents i la 
impossibilitat de deixar coses en blanc, tot i que no hagi res a dir, fa perdre molt de 
temps. 
• Bloc de continguts per associats. 
• Potser donar-se a conèixer a les Escoles d'arquitectura. Buscar contactes en el mon 
alternatiu que ja apliquen l'autoconstrucció... Contactar amb les Escoles verdes del país 
Contactar amb entitats ecologistes i ambientalistes. 
• Tants com siguin possibles, inclosa la participació a ser possible en programes de 
radio i televisió (no dic ja emisora pròpia). 
• Canal youtube AuS TV o alguna cosa de l'estil, si es poden gravar sessions i emetre-
les? seria important tenir en aquest cas l'ok dels ponents de l'acte que es vulgui mostrar. 
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Conclusions 

• L'enquesta ha estat contestada principalment pels membres que assisteixen 
com a públic als esdeveniments organitzats (25,6%), i seguidament, pels 
membres que col·laboren habitualment amb l'agrupació i/o participen de 
manera puntual amb la seva organització (17,4% respectivament). El nivell 
de satisfacció respecte la vinculació a AuS és més elevat entre els membres 
que participen assistint com a públic als esdeveniments organitzats i pels que 
fan un seguiment no presencial, que no pas pels membres que hi col·laboren 
de manera activa. La gran majoria dels membres que no participen en res (un 
14%) tenen un nivell de satisfacció, com és d'esperar, molt baix. 

• Respecte el grau d'implicació amb AuS, els membres que assisteixen com a 
públic als esdeveniments organitzats són els que voldrien implicar-se més 
(57,1%), seguit dels membres que ja hi col·labora activament (46,7%) i 
finalment, pels membres que participen de manera puntual en l'organització i 
pels que fan un cert seguiment d'AuS però no han participat encara (35,7% i 
35,3% respectivament). Destacar que, d'entre els membres que els agradaria 
incrementar el seu grau d'implicació  o participació, un 41% voldria participar 
en la realització d'un acte concret i/o proposar-ne un de nou i un 22% voldria 
participar en el dia a dia d’AuS per donar un bon impuls a l'associació. 
Resumint, si es detecten certes queixes respecte la centralització a nivell 
territorial (Barcelona) i respecte la franja horària dels esdeveniments (la 
majoria es celebren als vespres), els membres mostren una notòria voluntat 
de col·laborar en la descentralització activant les diferents demarcacions 
territorials (Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre) i mitjançant la 
comunicació online (videoconferències). 

• Respecte els àmbits temàtics que la societat ha de tractar de manera 
prioritària, els socis consideren que per odre d'importància són: energia-canvi 
climàtic, rehabilitació, participació-cohesió social, urbanisme-infraestructures-
territori, construcció i confort-salut. Altres suggeriments realitzats al respecte 
afirmen que cal evitar l'especialització temàtica i tenir més present la ciència 
de l'Arquitectura com a quelcom sistèmic; i que cal prioritzar aspectes de 
gran escala fonamentals com les decisions urbanístiques, els relacionats amb 
la salut o amb la cooperació social. 

• Respecte els àmbits temàtics que AuS ha de tractar de forma prioritària, els 
socis consideren que, per odre d'importància, són: rehabilitació, energia-canvi 
climàtic, construcció, confort-salut, urbanisme-infraestructures-territori i, 
finalment, participació-cohesió social. Altres suggeriments realitzats al 
respecte afirmen que per desenvolupar el vector participació-cohesió social és 
de vital importància promocionar l'educació i la conscienciació social; que el 
vector rehabilitació és completament estratègic a nivell de país; que AuS ha 
d'impulsar solucions en aquest sentit i prioritzar aspectes que no es tracten 
en altres disciplines com la rehabilitació, el confort-salut i la participació-
cohesió social. 

• Respecte la necessitat d'incorporar nous àmbits temàtics de tractament a 
AuS, vora del 40% dels socis opinen que no cal. D'entre el percentatge que 
opina que sí els nous àmbits proposats són: la mobilitat, les energies 
renovables (difusió, monitorització de tecnologies, el llindar de consum 
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energètic i material, etc.), l'economia del bé comú, la normativa, els aspecte 
relacionats amb l'aigua (tècniques de tractament, gestió sostenible, etc) i 
compartir el coneixement (comunicació amb altres països, facilitar 
col·laboracions, etc.). 

• Respecte els objectius estratègics definits en el Reglament d'AuS, els socis 
consideren que encara tots són vàlids i que el seu grau de desenvolupament, 
en general, és mitjà o baix. Per exemple els objectius 2 (generar un nucli de 
debat professional sobre l'aplicació dels criteris de sostenibilitat) i 3 
(esdevenir referent social de compromís per la promoció de la sostenibilitat) 
es consideren assolits en un grau mitjà i baix respectivament. Altres 
respostes mostren un important desconeixement dels membres envers la 
consecució d'aquests objectius. Finalment, alguns suggeriments de cara a 
facilitar la tasca d'AuS són: millorar la seva infraestructura bàsica; 
sistematitzar el seu funcionament; i incrementar la seva difusió i 
professionalització tècnica a nivell pràctic (per exemple editant materials 
tècnics, etc.). 

• Respecte al plantejament de si cal o no incorporar nous objectius de cara al 
desenvolupament futur d'AuS existeix paritat d'opinions. D'entre els membres 
que opinen que sí, alguns dels objectius a afegir serien: incrementar la difusió 
social a la resta d'arquitectes no membres i a altres professionals d'altres 
disciplines en tot el territori català; incrementar la presència als mitjans de 
comunicació, tenir major pes en les xarxes socials per facilitar l'expressió dels 
arquitectes i compartir coneixement amb altres agrupacions, comitès 
científics, etc. 

• Alhora d'avaluar AuS els socis tenen més clar els aspectes que l'agrupació 
encerta i, sobretot, els àmbits que caldria millorar, més que no pas els que 
AuS falla (alguns afirmen no tenir la informació necessària per respondre a 
aquesta pregunta). Així doncs, els membres opinen que AuS: està encertant 
amb les qüestions organitzatives i formatives i per contra, està fallant en la 
difusió social, la investigació-innovació sostenible i la intensificació de la 
demanda i el compliment ambiental. Els socis recalquen la necessitat de 
millorar, sobretot, els aspectes formatius, d'intensificar la demanda i el 
compliment ambiental i d'incrementar la difusió social, també a la societat en 
general (fora de l'àmbit estrictament professional), i també hi ha la demanda 
de que AuS realitzi assessorament a nivell pràctic. 

• La meitat dels membres qualifiquen de bona la qualitat general dels 
esdeveniments organitzats. Les jornades són les activitats que tenen més 
assistència: el seu contingut és valorat com a molt interessant i l'organització 
i el funcionament es consideren bons. Per contra els viatges són l'activitat 
amb menys assistència a pesar que el contingut es considera molt interessant 
i la seva organització i el seu funcionament es valora de forma excel·lent. La 
resta d'activitats, amb assistència decreixent són: les sessions de butxaca, 
les reunions obertes, els actes en col·laboració i les visites d'obra. El 
contingut de les sessions de butxaca i visites d'obra es considera molt 
interessant i la seva organització i el seu funcionament bons i/o excel·lents 
(vistes d'obra). Una aportació fa referència que, de cara a assegurar la 
qualitat del contingut de les xerrades (per exemple, que no siguin 
publicitàries) cal supervisar a priori els materials de les presentacions. 
Finalment, el contingut de les reunions obertes i dels actes en col·laboració es 
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considera força interessant, i la seva organització i el seu funcionament es 
valora com a bo.  

• Les incidències detectades durant el transcurs del desenvolupament del les 
diferents activitats d'AuS fan referència, majoritàriament, a la poca 
assistència de públic en les jornades, sessions de butxaca, reunions obertes i 
actes en col·laboració. Una aportació fa referència a les dificultats 
idiomàtiques alhora del desenvolupament dels viatges. Altrament, les 
propostes de millora respecte els actes són millorar els canals de 
comunicació de les jornades, sessions de butxaca i reunions obertes i 
proporcionar més informació prèvia a les visites d'obra, les jornades i les 
reunions obertes. Altres aportacions fan referència a la necessitat de tenir 
més flexibilitat horària en les jornades i reunions obertes, i al requeriment de 
disposar de més informació un cop transcorreguts els esdeveniments.  

• El mailing list, la pàgina web i les jornades són els canals de comunicació 
d'AuS més ben valorats a nivell d'eficàcia. La major part dels membres no 
valora l'eficàcia de les xarxes socials perquè no disposa d'informació i/o 
perquè no en tenen coneixement. En aquest sentit, el perfil al twitter, els 
actes de col·laboracions, les visites d'obres, les reunions obertes i les sessions 
de butxaca son els canals menys valorats i/o coneguts.  

• La valoració que fan els membres del contingut i de la navegabilitat de la 
pàgina web és regular, per part dels usuaris que hi naveguen habitualment, 
i bona, per part dels usuaris que hi naveguen puntualment. Destacar un 
percentatge considerable d'usuaris que hi navega puntualment (entre un 15% 
i un 20%) considera deficient el seu contingut i la seva navegabilitat.  

• El 43% dels membres d'AuS opina que cal desenvolupar més canals de 
comunicació per desplegar de manera més satisfactòria l'activitat d'AuS en el 
futur. Alguns membres assenyalen la necessitat de millorar la seva difusió 
(a les escoles d'arquitectura, contactar amb entitats afins a la finalitat d'AuS, 
millorar la pàgina web, incrementar la presència als mitjans de comunicació 
convencionals, de premsa oral i escrita, i en les xarxes socials: creant un 
bloc, penjant vídeos dels esdeveniments al you tube, linkant AuS a altres 
pàgines webs relacionades amb la sostenibilitat, etc.). També es proposa 
expandir les accions d'AuS per les demarcacions territorials a través dels socis 
actius, millorar la flexibilitat horària dels esdeveniments (per exemple 
organitzar activitats els dissabtes al matí) i crear un bloc de continguts a la 
pàgina web accessible només als membres associats. 
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Valoracions 

• El nivell d'exigència respecte la satisfacció d'estar vinculat amb l'agrupació és 
més elevat pels membres que actuen des de dins (que hi col·laboren de 
manera activa) que no pas pels socis que participen com a públic (des de 
fora), que en general tenen una bona opinió del funcionament i l'organització 
d'AuS. Aquesta bona percepció segurament és la causa de la voluntat 
observada d'incrementar de manera considerable la implicació amb AuS, per 
part sobretot, d'aquesta tipologia de membres.  

• Si bé la major part dels membres fan un seguiment habitual del 
desplegament de l'agrupació, s'evidencia un desconeixement general respecte 
la gestió de l'activitat d'AuS, causada, probablement, per una falta de 
transparència informativa que alhora limita les possibilitats reals dels socis 
d'aportar opinions fonamentades que ajudin al desenvolupament estratègic 
futur de l'agrupació. 

• L'enquesta detecta el requeriment generalitzat de certes demandes (com la 
necessitat de millorar els canals de comunicació; de disposar de més 
informació prèvia i posterior al desenvolupament dels actes organitzats; de 
generar més flexibilitat horària; d'efectuar assessorament a nivell pràctic; o 
de crear continguts a la web accessibles només pels socis) conjuntament amb 
l'oferta de propostes constructives molt interessants (com involucrar-se 
activament en la realització d'actes; donar un bon impuls a l'agrupació; 
col·laborar en el seu desenvolupament territorial i en incrementar la presència 
d'AuS en les xarxes socials; i descentralitzar l'activitat d'AuS activant les 
altres demarcacions territorials de Lleida, Girona, Tarragona i Terres de 
l'Ebre).  

• D'entre les aportacions fetes a nivell de continguts destacar la importància de 
no perdre de vista la visió sistèmica que ha de tenir l'arquitectura envers el 
tractament de la sostenibilitat i la proposta d'abordar la seva diferenciació 
temàtica prioritzant els àmbits temàtics que no són desenvolupats per les 
altres disciplines professionals. Respecte els objectius estratègics de 
l'agrupació, d'entre les aportacions fetes, es troba interessant recalcar la 
necessitat d'incrementar la difusió social i de compartir coneixements a nivell 
ciutadà (xarxes socials) i tècnic (amb altres organitzacions de caràcter 
semblant) a escala nacional i internacional. Tanmateix i respecte els 
esdeveniments que organitza AuS es considera molt suggerent la necessitat 
d'incrementar la disposició d'informació de manera prèvia i posterior al seu 
desenvolupament. 

• Finalment, un aspecte que caldria debatre internament, és la necessitat de 
revisar i/o renovar els continguts i la navegabilitat de la pàgina web, un espai 
d'informació que no disposa de la valoració que li correspondria com a via  
principal de comunicació que és. 


