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ACTA reunió de Junta 3 de Febrer de 2014 

Assistents 
Carina Artigas, Jordi Caminero, Marta Fernández, Marta Goñi, Lluís Grau, Anna 
Manyes, Núria Pedrals, Aurora Rebollo. 
La Mariajo Maroto s’afegeix més tard per parlar del Pla de comunicació. 
 
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: 

 Representació d'AuS en la comissió tècnica del concurs de la façana del 
COAC 

 Programació de visites d'obra: Daniel, Oriol 
 Revisió dels actes previstos 
 Pregs i preguntes 

 
Representació d’AuS en la comissió tècnica del concurs de la façana del 
COAC 
La Núria proposa a l’Anna Manyes com a representant d’AuS,  ja que ella hi està 
d’acord i, a diferència d’altres membres de la junta, no té intenció de presentar-se al 
concurs . 
 
Programació visites d’obra 
Com que no hi són ni l’Oriol ni el Daniel, caldrà tractar el tema via mail. 

 
Revisió dels actes previstos 
Propera jornada dia 20 de febrer patrocinada per Knauff : demanar inscripció 
 
Actes per a nens (Sònia Dalet, Sergi López-Grado): ens explicaran el pressupost en 
una propera reunió oberta. 
 
Jornada sobre el nou DB –HE pel 20 de març: l’Anna proposarà a Rockwool que 
paguin els honoraris del Fabián López 
 
 
Pregs i preguntes 
Celebració xè aniversari AuS: proposar-li al Coque Claret fer un dinar al seu Txoco, tal 
i com va proposar al dinar del desembre passat. El dia 14 d’abril és l’aniversari,  però  
cau en dilluns, cal veure si pot fer-se el dia 11, 12 o 13. 
 
Proposta Passivhaus per xerrada: demanar més info, aviam si resulta prou interessant. 
 
Rebuda informació de la fira “Bio terra 2014” del 6-7-8 de juny a Irun: d’acord a fer-
ne difusió. 
 
Proposta visita a l’edifici de l’ICTA, consultar. 
http://www.harquitectes.com/#/ca/centre-recerca-1102 
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El Jordi ens explica que vol proposar fer la 3ª edició del post-grau d’Arquitectura i 
salut a Barcelona. Ara cal negociar amb l’Escola Sert per veure la relació preu-hora, 
potser val la pena vincular-ho a alguna universitat ( Coque-ETSAVallès, Toni-UIC, Felip 
Pich-Aguilera) 
 
Congrés Edificios de energía casi nula – 6 i 7 maig, Madrid, dins de la Semana 
Internacional de Construcción y Rehabilitación Eficiente. El Lluís ha presentat una 
ponència, i el Jordi hi anirà segur. Potser s’hi afegeixen el Sergi i l’Aurora. 
Els que hi vagin hauràn de portar un resum i contactes. Caldria tenir targetes de AuS 
perque les hi puguin dur. 
http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/ 
 
Congrés GBCe 14: demà hi ha una trobada per parlar-ne, la Teresa Batlle ens 
proposa anar-hi. La Núria li trucarà per veure quina seria la nostra funció en  la 
trobada. 
El Lluís proposa fitxar el Pietro Laureano per al jurat del concurs que organitzarem al 
Congrés, encara que és possible que ja estigui implicat a través del Felip. 
 
Proposta de difusió:  
25-27 febrer: ETSAB- Congrés internacional d’habitatge colectiu, dins el Master en 
Laboratori de l’habitatge sostenible de la UPC 
http://tv.upc.edu/continguts/master-en-laboratori-de-l2019habitatge-sostenible-de-
la-upc 
 
Pla de comunicació 
La Mariajo ens explica que, després de la fase prèvia de reflexió, el proper dia 17 ens 
farà una petita presentació de la conclusió de la 1ª fase del pla de comunicació, 
centrada en el posicionament de AuS. 
Ens demana què esperem del pla i què volem d’ella. 
Anna: una llista de tasques concreta i prioritzada. Per exemple: com fer el mailing, el 
twitter,etc 
Aurora: proposa que els agreupats participin en aquest procés i puguin respondre a 
aquestes preguntes 
Núria: malgrat que volem fer partíceps a altra gent, no ho aconseguim, per qué? 
Potser donem una imatge poc seriosa? O sectària?  Potser que el fet de convocar 
sempre al COAC sigui un inconvenient, i convingui diversificar els llocs. 
Anna: cal saber què interessa a l’agrupat. Proposa aprofitar els formularis d’inscripció 
per preguntar, p.ex., com s’han enterat de l’acte. 
Lluís: proposa fer actes en col.laboració amb altres agrupacions. 
Marta: cal connectar més amb els agrupats, veure com es pot millorar la 
comunicació per aconseguir més participació. 
Jordi: proposa que es faci un document de cada acte organitzat, fer que la web 
d’AuS sigui com un portal amb links. Per exemple, si algú vol fer una casa de fusta, 
que hi pugui trobar links relacionats. També proposa que el directori d’agrupats 
contingui més dades, que cadascú es pugui identificar sectorial i geogràficament. 
També proposa publicitar a la web concursos relacionats amb la sostenibilitat.  
 
Resultat fotos roll-up: escates capella Zumthor i plànol de l’Eixample 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona,  febrer de 2014 


