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ACTA reunió oberta 17 de Febrer de 2014 

Assistents 
Teresa Batlle, Sònia Dalet, Marta Fernández,  Marta Goñi, Lluís Grau, Alrun Jimeno, 
Sergi López-Grado, Anna Manyes, Mariajo Maroto, Oriol Muntané, Núria Pedrals, 
Mireia Vergès.  
Base A: Anna i Pepe. 
 
Es convoca aquesta reunió de junta a la Sala de Juntes de la 6a planta del COAC 
per  parlar, entre altres temes, de la celebració del Xè aniversari de l’agrupació, del 
Pla de comunicació i de la organització de tallers infantils 

 
 La Núria ens posa al dia respecte al tema dels informes de Torre Baró: segons 

el Martí Abella, han acordat fer un primer informe de 20 habitatges. Cal 
parlar amb el degà del conveni. 
 

 Tallers infantils: ens els expliquen la Sònia, el Sergi, i l’Anna i el Pepe de Base A. 
Es tracta de 4 tallers, centrats en els 4 elements: foc, terra, aire i aigua, lligant-
los a diferents àmbits de consciència. 
Es repetirà el taller del conte del Frederick (foc), però ampliant el grup d’edat 
i treballant en diferents profunditats. 
També es reprendrà el taller de fang (terra), ensenyant la tècnica de la tova, 
amb un kit per fer una petita edificació. 
Pel taller de l’aire es vol reflexionar sobre l’aire en la ciutat. 
El taller de l’aigua serà un contacontes per reflexionar d’on surt l’aigua: 2 
nens tuaregs que han d’anar a buscar l’aigua a 3200 passes. Com a activitat 
final es construirà un reg per degoteig amb ampolles de plàstic. 
Demà tindran una reunió amb la vocalia de cultura per veure si es pot 
incloure en les seves activitats, com l’any passat, i obtenir així la subvenció 
municipal. No es demana subvenció de manera independent per no entrar 
en conflicte amb el COAC. 
La Núria demana si s’ha de fer al COAC. Si es fa a través de la vocalia, sí que 
ha de ser al COAC per una qüestió d’assegurança. 
Una opció és fer-ho al COAC i després repetir-ho a fora, però caldria estudiar 
l’assegurança.  
Cal consultar la possibilitat de fer-ho a l’edifici de l’Escola Sert per no haver 
de preocupar-se de la seguretat de les baranes de l’altell de l’edifici 
principal. 
Valoració dels tallers fets l’any passat a l’altell: en general, molt positiva. 
L’única pega és la complicació que suposa haver de protegir les baranes per 
evitar accidents. 
L’Anna de Base A proposa una possible sortida al monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra, a Badalona. És la seu de Conreu sereny, que promou l’agricultura 
ecològica i la integració social a través de l’hort.  
http://www.conreusereny.cat/ 
 

 Sortida a Sant Vicenç dels Horts- Can Perol: l’Oriol proposa fer-la quan allargui 
el dia per poder visitar els horts 
 

 Xè aniversari AuS: a més del dinar participatiu (el millor dia sembla el dissabte 
12 d’abril), la Mariajo proposa fer un acte més commemoratiu, un petit 
homenatge, i aprofitar per presentar els nous objectius. 
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Comissió d’aniversari: caldria incloure algú de la junta anterior, com ara el 
Toni, i algú de l’actual. La Núria proposa també la Bettina, cal trucar-la. 
Completa la comissió la Núria, el Sergi, i la Marta F. 
Proposta Mariajo: organitzar una exposició de fotos amb un resum de la feina 
de AuS, com ara l’estand de Construmat. Seria per més endavant, per l’abril 
és molt just. 
L’Alrun proposa mirar què fan a fora de Catalunya, com el Premi bianual de 
Castilla y León. 
La Mireia proposa organitzar un concert perque sigui més atractiu, i el Lluís 
suggereix projectar alguna película per atraure més gent , per exemple el 
documental The Garden ( http://www.thegardenmovie.com/) 
L’Anna M. pensa que  com a mínim caldria fer un acte commemoratiu al 
COAC. 
L’Anna (Base A) suggereix aprofitar el primer acte de celebració per a 
anunciar la programació d’actes commemoratius de AuS 10. 
Es podria emmarcar l’acte de celebració dins l’Arquinset, per poder tenir més 
difusió? Cal estudiar el tema 
 

 Acte decreixement 24 abril: gestionar amb la Marta Marín el viatge del 
ponent gallec, el Sr. Doldán.  
La Fidela demana algú de AuS per la fila 0, de moment no hi ha cap 
proposta. 
 

 La Mariajo ens presenta: 
 el document d’anàlisi i objectius: 
- Fer la difusió per a que la gent que rebi la informació pensi que valgui la 

pena ser de AuS, que els actes que s’organitzen són realment interessants 
- Com crear un estat d’opinió favorable a l’arquitectura sostenible? 
- Buscar aliances amb altre gent que hi estigui treballant 
les propostes d’activació: 
- Definir les àrees estratègiques d’actuació de AuS 
- Potenciar els mecanismes de networking, entre els associats i amb altres 

agents del sector 
- Definir un calendari d’activitats anual, amb actes importants i d’altres més 

petits. 
- Fer una comunicació coherent de la seva evolució 
 La Mariajo ens passarà un qüestionari per centrar el contingut. 
 

 La Teresa Batlle proposa que AuS sol·liciti al COAC que torni a ser soci de ASA 
per tal que continuï existint el conveni que permet als socis de AuS obtenir 
rebaixa en fer-se soci de ASA. Ella s’ofereix a redactar un document en 
aquest sentit, i la Núria a parlar amb el degà. 
Pel que fa als itineraris relacionats amb el Congrés GBCe, també cal parlar-ne 
amb el degà. 
 

 
Barcelona,  febrer de 2014 


