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ACTA reunió oberta 28 d’Octubre de 2013 

Assistents 
Carina Artigas, Marta Fernández, Alrun Gimeno, Marta Goñi, Lluís Grau, Sergi López-
Grado, Oriol Muntané, Núria Pedrals, Aurora Rebollo, Cecilia Rimoldi, Toni Solanas, 
Marta Soriano. 
 
Es convoca aquesta reunió de junta a la Sala de Reuinions de la 2a planta del 
COAC per  a parlar, entre altres temes,  del Pla d’activitats de l’Agrupació per al  
2014. 

 
 Abans de començar amb les activitats  es parla de la situación del pressupost 

del 2013. Sembla que ens queden uns 3000 euros, però encara falta fer 
pagaments de IVA . La Carina havia proposat la compra d’algun programa, 
amb un import d’uns 100 euros, que s’aprova. També s’aprova destinar 600 
euros a complementar la remuneració de les 2 secretàries de l’Agrupació. 
 

 Pel que fa a nous actes, comencem amb una jornada proposada pel 
Gerardo Wadel, membre d’AuS, per presentar un programa d’avaluació 
energètica desenvolupat amb el Leandro Madrazo de l’Escola 
d’Arquitectura La Salle. Confirmar despeses i data sala actes (20 novembre) 
 

 El proper 4 de desembre es fa un acte amb col.laboració amb la Plataforma 
PEP amb el títol “Passivhaus i urbanisme”, hem de demanar informació a la 
Sabine Klepser sobre la organització de l’acte, de moment sabem que tenen 
confirmada la presencia del Joan Sabaté. 
 

 La Marta Soriano (www.ecoart-didactic.com), convidada pel Toni Solanas, 
ens presenta el llibre que acaba de publicar : “Construir con residuos y 
materiales alternativos”. 
Es proposa organitzar  una jornada sobre la reutilització dels residus amb la 
seva presencia, i convidar a altres ponents relacionats amb el tema. El Toni 
proposa el Curro Claret, el Michele Pecoraro, el Col.lectiu La Col, algú de 
Cycla.  Cadascú intervindrà una mitja hora i després s’obrirà el debat. 
El Toni enviarà els contactes per poder-ho organitzar. 
 

 WSB 14: Congrés Mundial d’Edificació Sostenible organitzat per Green Build 
Council, que tindrà lloc del 28 al 30 d’octubre del 2014 a Barcelona. Com a 
AuS hem de pensar en la manera de participar en aquest congrés:  
Aspectes socials? Maneres de viure? Com fer que tingui ressò?  
El Toni proposa que ens centrem en el tema dels bens comuns, i relacionar-ho 
amb la recuperació d’espais per a la societat civil com el “forat de la 
vergonya”, Can Batlló, Can Ricart…. Ens recomana llegir l’últim número de la 
revista digital “Ecología política” (http://ecologiapolitica.info/wordpress/) 
dirigida per Joan Martínez Alier, que parla sobre aquest tema. 
Potser una manera de participar al congrés seria organitzar visites a espais 
coma ara Can Batlló, abocadors recuperats, Can Masdeu…. 
Cal anar-ho desenvolupant en properes reunions, per tal que en un parell de 
mesos podem fer una proposta. 

 
 La Núria ens explica que en la darrera reunió de les diferents agrupacions del 

COAC es va parlar d’un acte organitzat per al proper 7 de novembre per 
part de l’Autoritat Catalana de la Competència, organisme que vetlla per 
garantir la lliure competència i que pretén aconseguir una desregularització 
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del sòl. L’agrupació d’urbanistes va proposar que el COAC faci algún acte 
en contra d’aquesta proposta. Com a AuS se’ns demanarà suport, i serà un 
acte que segurament tindrà lloc l’any vinent. Els urbanistes aniran el proper 7 
de novembre per conèixer més detalls i ens informaran quan calgui la nostra 
col.laboració. 
 

 Contacte Cynthia Echave – Agenda de la Construcció Sostenible:  convidar-
la a una reunió oberta. El Sergi se n’encarrega. 
 

 Una altra possible jornada a organitzar seria sobre rehabilitació, amb la 
participació de la Marta Goñi (rehabilitació 21 blocs d’habitatge a 
Montcada), el Ferran Bermejo, i algun president/a d’una comunitat de veïns  
d’un edifici rehabilitat. Un altre ponent podria ser el Ricard Perich. 
 

 Una nova proposta per part de la Esther Sardà, de Fermacell, per presentar 
els seus productes amb declaració ambiental. El millor sembla portar algun 
expert que doni una visió crítica (Jaume Avellaneda, per exemple) i muntar 
una jornada amb altres materials (BTC –terra compactada-, fusta-ciment, 
cannabric...) L’Oriol proposa fer-ho a la ETSAV, per poder deixar un temps les 
mostres que es facin. Ho coordina el Toni, que parlarà amb el Jordi Caminero 
i amb el Coque Claret. 
 

 Comptadors intel.ligents:  el Toni proposa convidar al Sr Manuel de Zarobe, 
enginyer de l’ajuntament d’Hospitalet, per fer una xerrada sobre radiacions 
de baixa freqüència, reprenent el tema proposat per l’Horacio Espeche 
mesos enrere. Ja aleshores va semblar que una xerrada centrada només en 
comptadors podria ser insuficient, per això es proposa ampliar el camp a 
totes les radiacions de baixa freqüència que ens poden afectar 
habitualment. Coma a experta en les repercussions sobre la salut podem 
convidar a la Elisabet Silvestre. A més, també es pot parlar de la estafa 
econòmica vinculada als comptadors intel.ligents , estafa denunciada per 
l’enginyer sevillà Antonio Moreno Alfaro 
(http://www.estafaluz.com/index.php) 
El Sergi queda encarregat de parlar amb el Sr. De Zarobe, amb  la proposta 
d’organitzar-ho al gener (tenim sala reservada pel dia 23 de gener de 2014) 

 
 Tema Torre Baró: la Núria ens llegeix el text de resum d’intencions per 

presentar-li al Sr. Martí Abella de Bagursa. Aquest text és una presentació de 
la feina que hauran de fer els tècnics seleccionats per a realitzar els informes. 
Es valora el preu de cada informe en 350 euros, xifra que segons l’Oriol pot 
resultar insuficient atesa la feina que representa . 
 

 Queden pendents de definir data l’acte sobre el decreixement que està 
organitzant la Fidela  i el  proposat pel Daniel Tigges relacionat amb la 
”societat dels 2000W”. Cal reservar sala pel març, abril, maig i juny. 

El calendari  previst és el següent: 

- 20 novembre: Gerado Wadel presentació programa (informat de data, 
falta confirmar) 

- 4 desembre: Passivhaus i urbanisme (confirmat) 
- 23 gener: radiacions baixa freqüència. (Sergi informat data, cal confirmar) 

- 20 febrer: Acte amb Knauff sobre eficiència energètica i biohabitabilitat 
(confirmat) 

 

Barcelona,  31 d’Octubre de 2013 


