
 

 
   

 

 

 
Acta Assemblea General 
Lloc: Sala d’Agrupacions del COAC, plaça Nova 5 
Data: 21 de Març de 2013 

Assistents 
Carina Artigas, Horacio Espeche, Marta Fernández, Fidela Frutos, Alrun Gimeno, 
Lluís Grau, Aurora López, Sergi López-Grado, Anna Manyes, Bettina Schaefer, 
Josep Mª Sanmartín, Toni Solanas, Mireia Vergès. 
S’excusa Teresa Batlle. 
 
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior 
 
Anna M. no ha trobat l’acta de l’assemblea anterior, quan es localitzi es 
procedirà a la seva aprovació. 
 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats de 2012 
 
Es troba a faltar la incorporació de fotos de tots els actes, l’Anna M. explica que 
la plantilla del COAC per a les memòries anuals no permet incloure fotos. Tot i 
així, s’acorda posar fotos de tots els actes que en tinguin per a la memòria de 
l’agrupació.  
 
Cal afegir l’acte de Feng Shui celebrat a l’octubre al Col.legi d’Aparelladors. Es 
reclama una millor organització de cada acte, que apareguin tots els ponents 
encara que siguin molts. 
 
En l’apartat L’any en xifres es pot comprovar que el nombre d’assistents i 
d’agrupats ha pujat una mica respecte l’any anterior. El Toni S. reclama alguna 
gràfica per explicar aquestes xifres.  
 
L’Anna M. explica que saber el nombre de visites a la pàgina web pot ser 
interessant per atraure possibles espònsors. 
 
3. Lectura i aprovació, si s'escau, dels comptes de 2012 
 
El tancament de comptes de l’any 2012 presenta un dèficit de – 7.875€. Per 
analitzar-o cal veure que l’any 2011 va registrar un superàvit de la mateixa 
quantitat. Això es deu al fet de que una factura corresponent a l’any 2011 es va 
comptabilitzar l’any 2012. Sent per tant la suma total dels dos anys, de 
compliment de les previsions fetes en el pressupost. 
 
Cal actualitzar l’estat de comptes i aprovar-lo. S’enviarà via mail. 
 
4. Precs i preguntes 
 
Alrun Gimeno: reclama millor visibilitat en els power point de les ponències, 
alguns textos costen molt de llegir 
 

  



Toni Solanas: recorda que el proper 22 d’abril farà 9 anys de la reunió en què es 
va gestar AuS. També nes explica que aquest any no se’ns ha convidat a 
Arquinset. 
 
Anna Manyes: s’encarregarà de la organització d’un dinar participatiu al PAuS, 
a l’Escola del Vallès. 
 També proposa reprendre el tema participatiu, i suggereix tornar a tractar el 
tema en una propera reunió oberta, on es pugi analitzar el resulta de les 
enquestes sobre participació. 
 
Properes eleccions: s’han de convocar amb un mes d’antelació. El Toni S. 
proposa fer-les al setembre per tal que la nova Junta ja estigui formada quan 
s’aprovi el proper pressupost, al mes d’octubre. 
 
Es decideix fer-ne difusió al proper newsletter de l’agrupació, explicar que 
properament s’han de celebrar eleccions i que les candidatures hauran de 
constar de 10 membres. També es proposa posar el link als estatuts. 
El Sergi L-G. anuncia que està pensant presentar una candidatura, i la Mireia 
Vergés demana incorporar-s’hi. 
 
AuS Girona: el Toni S. explica que AuS Girona està tirant endavant amb el Jordi 
Caminero i el Gabi Barbeta (Eco-xarxa), amb ganes d’establir lligams amb 
França en organitzar actes conjunts. A Lleida i Tarragona costa més.  
Organitzen un post-grau a l’Escola Orígens. 
 Es proposa demanar-los alguna activitat gratuïta com a compensació per  
donar suport a una activitat de pagament: els estatuts no ho regulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


