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ACTA reunió de Junta 13 de Gener de 2014 

Assistents 
Carina Artigas, Jordi Caminero, Marta Fernández, Lluís Grau, Anna Manyes, Oriol 
Muntané, Núria Pedrals, Aurora Rebollo. 
 
Excusen la seva presència Marta Goñi, Sergi López-Grado i Daniel Tigges 
 
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: 

 Tancament pressupost 2013 
 Pla de comunicació 
 Revisió dels actes previstos 
 Pregs i preguntes 

 
Tancament pressupost 2013 
L’Aurora fa un resum de les darreres despeses, que inclouen: 

- Regal Toni Solanas 
- Resturant Can Martí dinar 14 desembres 
- Programa informàtic 
- Esponsorització BAM – 1000 euros, IVA inclòs 
- Pla de comunicació_ 500 euros 

Queden uns 300 euros per fer 2 roll-ups i etiquetes. Es descarta fer llibretes i targetes 
de visita. Aquestes es poden fer enguany i revisar el disseny existent, de fa 2 anys. 
 
Pla de comunicació 
Comentari del Lluís Grau respecte a l’acta de la darrera reunió oberta: AuS no fa 
formació? Aclariment: es refereix a que no fem formació reglada. 
 
Possibilitat de canviar el nom de la web. Problemes: còpies de seguretat, trasllat 
informació, pèrdua antiguitat: parlar amb la Mariajo 

Disseny roll-up: afegir fotos. L’Aurora farà proves 
  
Revisió dates actes previstos 
Resposta afirmativa a la proposta de la Fidela Frutos de pagar despeses del viatge 
del ponent gallec per la xerrada del 24 d’abril 
 
El Sergi ha enviat confirmació de la xerrada del proper dia 23, demanar info i 
confirmar-li hora 
 
Buscar data per xerrada sobre elèctriques. Es pot contactar amb Som Energia, per 
exemple. 
 
Data xerrada nou DB-HE: 6 març 
 
L’Aurora comenta que ha visitat l’exposició “Los arquitectos de la nada”, i que li ha 
semblat molt propera a l’esperit d’AuS. El Lluís suggereix fer un acte en col.laboració 
 
http://www.casaasia.es/actividad/detalle?id=212419 
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Concurs pel proper congrés GBCE: 

El Lluís i l’Oriol ens expliquen les seves reflexions.   
El Lluís planteja una participació global, que respongui a la següent pregunta: com 
és l’edifici sostenible a qualsevol lloc del mon? 
L’Oriol proposa centrar-se més en el clima mediterrani. 
També es poden valorar projectes no construïts, i sembla que ja no és tant un 
concurs sino que més aviat una exposició d’exemples. Es fa una selecció, els 20 
millors fan ponència i els altres fan pósters. Centrar-se en sistemes passius. 
L’Aurora diu que els organitzadors ja fan un concurs, que precisament organitza la 
Teresa Batlle.  Cal parlar amb ella, la Núria l’ha de trucar. 
 
Pregs i preguntes 
Concurs façana COAC:   

la Núria ha parlat amb el degà, que ens ofereix estar a la comissió tècnica de 
valoració. 
Caldria saber més dades, com el consum energètic actual. 
Dubtes: com es mesurarà el grau d’eficiència energètica? Què volen? Quina 
auditoria han fet per veure l’estat actual? 
El Lluís anirà a la presentació de demà 
El Sergi, via mail, ha fet saber la seva intenció de presentar-se al concurs i té dubtes 
respecte a les possibles incompatibilitats. 
 
El Jordi proposa que sigui fàcil redirigir des de la web al llistat d’agrupats per la gent 
que vol un arquitecte amb inquietuds de sostenibilitat. També proposa penjar a la 
web informació sobre els màsters de la UdG : Màster en bioconstrucció (porta el logo 
de AuS) 
Respecte a una futura visita a Girona, seria cap a la primavera, millor en dissabte. Hi 
està treballant. 
Explica que ha parlat amb qui porta el taller d’urbanisme de Perpinyà (entitat 
dependent de l’ajuntament) , estaran encantats de fer alguna col.laboració amb 
nosaltres, potser un debat ,conferència o exposició. També podria ser una visita. 
Relacionable amb el projecte Marie 
http://www.marie-medstrategic.eu/en.html 
 
Respecte al a sol.licitud rebuda per 2 estudiants italians per a buscar un lloc on 
ampliar la seva formació vinculats al programa “Leonardo da Vinci” (formació en 
arquitectura sostenible finançat per la UE), els remetrem a Lluís Zamora, de la UPC, a 
suggerència de l’Oriol. 
 
Pregunta de la Carina: qui fa revestiements en argila? Consultar al Toni, la Valentina, 
el Xavi  Puig (constructor xarxa Gabi Barbeta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona,  24 de gener de 2014 

 


