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ACTA reunió oberta 27 de Gener de 2014 

Assistents 
Carina Artigas, Marta Fernández,  Marta Goñi, Lluís Grau, Sergi López-Grado, Mariajo 
Maroto, Oriol Muntané, Núria Pedrals, Aurora Rebollo, Daniel Tigges. 
 
Es convoca aquesta reunió de junta a la Sala de Juntes de la 6a planta del COAC 
per  continuar parlant principalment  del Pla de Comunicació de l’Agrupació per al  
2014. 

 
 Comencem amb la tria del disseny dels 2 roll-ups. El Lluís reclama que un sigui 

d’urbanisme, amb la trama de l’Eixample, per exemple, per tenir un roll-up de 
cada escala. Tothom està d’acord en tenir un roll-up per urbanisme i un per 
arquitectura, ara bé, el que resulta més complicat és la tria de la imatge. La 
Mariajo suggereix que si esperem una mica podrem tenir més avançat el pla 
de comunicació i això ens ajudarà a decidir. L’Aurora farà alguna prova més, 
però podem esperar una mica per la tria definitiva. 

 La Mariajo ens explica quina és la seva feina per a definir el posicionament 
d’AuS: 

- Una primera fase, ja superada (en part, al menys), enfocada a la 
investigació, recerca d’informació: anàlisi de les enquestes a 
agrupats, assistència a les reunions de la junta i obertes, veure com 
funcionen altre associacions similars.  

- A continuació, cal extraure’n l’essència, trobar el que ella denomina 
l’ADN. Per a aconseguir-ho, ens proposa que participem en un 
exercici: hem de respondre a les preguntes  
Què fa AuS per mí? 
Com la descriuries? 
Com em fa sentir? 
Què diu de mi? 
Les dues primeres es classifiquen com a “racionals” i les dues últimes 
com a “emocionals”. 
Cadascú escriu les seves respostes en post-its i les enganxa al poster 
que ha fet la Mariajo. Després les comentem i expliquem una mica. 
És un exercici estimulant i entretingut, del que la Mariajo extraurà el 
més essencial d’entre les moltes idees expressades. 

 
Altres temes: 
 

 La Núria explica que a la darrera reunió d’agrupacions es va assabentar que, 
en cas que sobri pressupost, es pot fer una reserva per no perdre’l. El que no 
està clar és durant quan de temps. Aquest any finalment hem exhaurit tot el 
pressupost. 
Totes les agrupacions reivindiquen que tots els actes es publicitin per igual a 
la web del COAC, i que inclús es pugui fer difusió d’actes d’altres entitats. 
També es reclama l’acondicionament d’un espai al col.legi per fer actes de 
format més reduït que a la Sala d’Actes, de 50 persones com a molt. Sembla 
que s’ha pensat fer-lo a l’espai Picasso. 

 La Carina anuncia que tindrà una reunió amb la cap de comunicació del 
COAC per veure què es pot fer respecte a la visibilitat en la web 

 La Marta Goñi explica que comença a preparar la jornada de rehabilitació 
del 8 de maig, amb la participació del Ricard Perich. Hi haurà 20 minuts per 
ponent, i la presència del Josep Linares haurà de ser a la fila 0. El Lluís proposa 
organitzar una visita amb el Ricard Perich. 
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 Respecte al projecte Sustainco, es tornarà a publicar al newsletter amb el 
format actualitzat. 

 GBCE 2014: després d’un dinar amb la Teresa Batlle, finalment es proposa fer 
un concurs per zones geogràfiques entre els abstracts rebuts.  
Queda pendent la resposta de la Teresa . 

 

Barcelona,  2 de febrer de 2014 


