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ACTA reunió de Junta 7 d’Octubre de 2013 

Assistents 
Carina Artigas, Marta Fernández, Marta Goñi, Lluís Grau, Sergi López-Grado, Oriol 
Muntané, Núria Pedrals, Aurora Rebollo, Daniel Tigges . 
Avisen que no poden venir  Anna Manyes i Jordi Caminero 
 
Ordre del dia 
 
Es convoca aquesta reunió de junta a la Sala d'Agrupacions de la 2a planta del 
COAC per a tractar dels següents temes: 

 Organització de les feines del membres de la junta 
 Revisió del pressupost 
 Seleccionar dies reunions obertes i de junta 
 Seleccionar dates reserva sala d'actes per propers esdeveniments 
 Actes en preparació:  

23 Octubre Presentació "Vers un nou equilibri natural" ,Teresa Batlle / 
Data a determinar: La crisi energètica, financera i ambiental ens duu al 
decreixement forçat?, Fidela Frutos 

 Proposta acte Knauff: Toni Solanas. eficiencia energètica i 
biohabiltabilitat, per fer a la tardor 

 Pregs i preguntes 
 

Organització de les feines dels membres de la Junta 
 
La Núria proposa que cadascú vagi pensant una especialitat de la que li agradaria 
encarregar-se. 

 
 
Revisió del pressupost: 
 
Cal parlar amb la Marta Marín per tenir clar quan cal aprovar el següent pressupost. 
L’Aurora hi parlarà. 
 

Seleccionar dies reunions obertes i de junta: 
 
Les reunions de Junta queden fixades per als primers dilluns de mes a les 18:30, a la 2ª 
planta del COAC. 
Per a les reunions obertes cal veure quin dia de la setmana hi ha sales disponibles, els 
dilluns es presenten problemàtics ja que hi ha molts actes del departament de 
cultura del COAC, i de vegades fan projeccions a la Sala d’actes que fan inviable la 
utilització de l’altell per interferències acústiques. Un lloc adequat seria, per exemple, 
la sala de reunions de la sisena planta, una mica més gran que la de la segona. 

Hi ha la possibilitat de demanar sala a l’Escola Sert, cal preguntar (Marta F). 
 

Seleccionar dates reserva sala d’actes per propers esdeveniments: 
 
Cal mirar el calendari per veure quines dates hi ha disponibles i fer una 
proposta(Marta F) 
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Actes en preparació: 
 
“Vers un nou equilibri natural”: la presentació està pràcticament organitzada 
 
“La crisi energètica, financera i ambiental ens duu al decreixement forçat?” La 
Fidela ha proposat venir a la reunió per explicar l’acte que prepara, però en ser la 
primera reunió de la nova Junta hi hi havia molts temes per tractar,  i la Núria li ha 
demanat que ho faci en una propera junta. Explica la Núria que la Fidela li va 
avançar una mica la intenció de l’acte, que vol reflexionar sobre com es pot 
proposar un canvi en el plantejament de l’activitat profesional dels arquitectes en un 
escenari de decreixement. 
 

Proposta acte Knauff: 
 
El Toni Solanas ha enviat un mail explicant l’acte relacionant eficiència  energètica i 
biohabitabilitat que s’està preparant amb el Sr. Pablo Maroto de Knauff. Ja es va 
organitzar un acte similar a Bilbao amb la presència, entre d’altres, de l’Elisabet 
Silvestre.  
El Toni proposa alguns canvis respecte a l’acte realitzat, limitant la durada a una 
tarda (unes 3 hores) i amb la participació de l’Albert Cuchí, a més de l’Elisabet 
Silvestre. 
Respecte als continguts, seria sobre la integració dels 2 mons: la sostenibilitat –un 
tema de gestió de recursos (Albert)- i la biohabitabilitat – un tema de salut i confort 
en els edificis (Elisabet)- . 
Així com a Bilbao es van ensenyar exemples d’obra nova, per aquest acte el Toni  
proposa centrar-se en exemples de rehabilitació. 

La Carina explica que la data finalment proposada pel Sr. Maroto és la del 20 de 
febrer de 2014. 
Es proposa dir-li al Toni que, quan l’acte estigui més definit, ens ho vingui a explicar 
en una reunió oberta. 
 
Precs i preguntes: 
 

 El Lluís suggereix que caldria centrar-se més en arquitectura i urbanisme. 
 

 L’Aurora proposa utilizar la web per posar més información relacionada amb 
la sostenibilitat.  En aquest sentit, es proposa reprendre la col.laboració amb 
la Cynthia Echave, del Col.legi d’aparelladors, i continuar amb la feina de 
recopilació de dades de materials i generació de fitxes que ja es va iniciar 
temps enrere. El Sergi queda encarregat de posar-s’hi en contacte. 

 
 El Daniel proposa definir les estratègies de comunicació, a qui volem arribar, si 

tenim capacitat de fer difusió a més membres de la societat. La Carina 
explica a quins canals podem fer difusió en l’actualitat, i que el fet de 
treballar exclusivament amb eines gratuïtes ens limita.  Sorgeix la proposta 
d’invertir part del pressupost en millorar aquest punt i de fer promoció de les 
activitats a través d’anuncis pagats en premsa. 

 
Cal aclarir amb el COAC si podem publicar opinions com a AuS als diaris.  

 
Respecte als convenis amb altres entitats, que també ens fan difusió, cal 
revisar-los per saber ben bé com estem: l’Anna pot tenir més informació que 
els presents.  
El Sergi suggereix reprendre la connexió amb FAD 
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 Tema Torre Baró: la Núria ens posa al dia respecte a les últimes novetats.  S’ha 
fet una reunió amb el Sr. Martí Abella, que és la persona de contacte de 
l’ajuntament de Barcelona que porta aquest tema i s’encarrega de 
coordinar les relacions entre veïns, Ajuntament i COAC. 
L’encàrrec consisteix en fer informes sobre 140 habitatges per a que 
l’Ajuntament pugui decidir si es conserven o no. Per això demanen informe 
de diagnosi dels habitatges, és a dir, no volen opinió, sino un informe tècnic 
que els permeti decidir . 
No s’ha de tocar res de gestió urbanística, això ho ha de fer Bagursa. Tampoc 
s’ha de fer valoració econòmica. La Núria queda encarregada de parlar 
amb l’agrupació de pèrits i d’urbanistes per informar-los. 

Bagursa, que és l’empresa de l’Ajuntament que fa l’encàrrec, només pot fer 
contractes, no convenis, i per un import màxim de 18.000 euros (2, per 
exemple). 
Primer han de convocar una reunió amb els veïns, no es farà res si els veïns no 
estan d’acord a deixar accedir als tècnics a casa seva per fer les valoracions. 
Com a plantilla de l’informe es pot prendre el model que apareix al 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 

Pel que fa al criteri de selecció de tècnics per a realitzar els informes, es 
proposa que es formin equips que combinin tècnics amb experiència i 
tècnics més joves per tal que hi hagi més oportunitats, i que a cada equip se 
li encarreguin paquets de 5 o 6 informes, per exemple. Quan es publiqui la 
oferta a la Bossa de Treball del COAC caldrà definir bé el perfil. 

 
 El proper dijous se celebra un acte sobre la  Llei 8/2013, de 26 de juny, de 

rehabilitació, regeneració i renovació urbanes 

L’Assumpció Puig ens demana que formulem un parell de preguntes per a 
l’acte. 
En queda encarregat el Sergi, que porta el document molt estudiat. 

 Es proposa portar propostes (visites, actes) per a la propera reunió de Junta. 
El Daniel Tigges ja avança que a ell li interessaria muntar algun acte 
relacionat amb la ”societat dels 2000W”. Ens anirà informant. 

 
 

 
 
 
 
Barcelona,  31 d’Octubre de 2013 

 


