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ACTA reunió de Junta 3 de Març de 2014 

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

 Actes de celebració del Xè aniversari d'AuS 
 Proposta sessió informativa de l'enginyeria Geenintegral 
 Proposta jornada Passivhaus amb criteris de bioconstrucció 
 Sol.licitud suport  a la 2ª Biennal de Projectes d'Edificació i Urbanisme 

Sostenible (Málaga, 2 i 3 d'octubre) dins el Congrés Greencities & 
Sostenibilitat 

 Revisió dels actes previstos: jornades, visites d'obra 
 Pregs i preguntes 

 
 
Actes de celebració del Xè aniversari d’AuS 
El primer acte de celebració és el previst per al 12 abril (confirmar que al Coque li va 
bé). Es tracta de visita d’obra i posterior dinar, amb cuina “participativa”. Cal 
determinar el nombre màxim de persones per a cada activitat(dependrà de 
l’aforament del txoco i de la visita). En principi sembla que la visita més adient és la 
del Daniel, per ser a Gràcia, i podem deixar la de l’Oriol, a Sant Vicenç dels Horts, per 
a més endavant. 
La Núria proposa aprofitar el dia del dinar per presentar les conclusions del Pla de 
Comunicació, i fer una revisió explicant d’on venim i cap a on anem. 

Es proposa un límit de 30 o 40 persones. Cal parlar amb el Coque per veure com es 
farà la compra i la organització de la cuina. 
 
El Sergi proposa que es faci un pecha-kucha amb membres fundadors de 
l’agrupació i de totes les etapes. Es podria fer el 10 de juliol al DHub. Ell s’hi posarà en 
contacte. 

 
Proposta sessió informativa enginyeria Geenintegral 
S’ofereixen a fer una sessió informativa sobre sistemes d’estalvi en il.luminació.  
Defensen que no es tracta d’una sessió comercial, sinó divulgativa, i es proposa mirar 
d’integrar-los en un altre acte relacionat amb el tema. 

 
Proposta jornada Passivhaus amb criteris de bioconstrucció 
D’acord a fer-la el dia 3 de juliol. 
 
Sol.licitud suport  a la 2ª Biennal de Projectes d'Edificació i Urbanisme 
Sostenible  
Ningú en té coneixement, ni el Toni, tot i que la informació que va arribar via mail 
anava dirigida a ell. D’acord a fer-ne difusió. 
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Revisió actes previstos 
Cal una data per a la jornada sobre la normativa que regula la producció 
d’energies renovables. Com que no s’ha avançat gaire en l’organització de la 
jornada sobre residus prevista per al 29 de maig es proposa: 

- Fer la jornada sobre renovables el 29 de maig. La Núria va parlar amb els de 
Som Energia (Dolors Clavell), i hi estaven d’acord a participar. Caldria parlar 
també amb alguna enginyeria pels temes tècnics, amb algú que expliqui el 
projecte de llei, i amb algú que pugui explicar què es fa a la resta del món 

- Proposar-li a la Marta Soriano (llibre construcció amb residus) que faci un taller 
infantil, i posposar la jornada sobre residus, amb la opció de fer-la juntament 
amb el FAD. 

 
Congrés GBCe: pendents de resposta de l’Albert Cuchí. 
 

Jornada DB-HE per al 20 de març: la Carina explica que el COAC organitza un altra 
sobre el mateix tema però encara no tenen el programa decidit. Se’ls pot proposar 
que publicitin la nostra jornada al mateix nivell que la seva, i preantar-les com a 
jornades complementàries. La del COAC serà al matí, i la nostra per la tarda. La 
Núria parlarà amb la Montse Vilardana. 
Es posarà el logo de Rockwool en la difusió, ja que paguen els honoraris del Fabián 
López. 
Es farà un break de 15 minuts, la Núria portarà sucs ecològics. 
 
Pregs i preguntes 
Qüestionari de la Mariajo sobre els objectius de AuS: encara ho té una mica verd, 
vindrà a la propera reunió oberta. 
 

Resposta del COAC a la proposta d’AuS perqué es torni a fer soci de ASA: 
l’Assumpció Puig diu que no poden per una qüestió de política econòmica. 
La Núria considera que el col.legi infringeix un cert maltractament a les agrupacions, 
i que cal fer actes fora del COAC en col.laboració amb altres entitas (com el pecha-
kucha amb el FAD) 
  
Congrés Edificis d’energia quasi nula, 6 i 7 maig, Madrid: aclarir si fan descompte als 
membres de AuS /ASA. 
 
L’Oriol ha enviat un mail sobre una jornada que es fa el 6 de març al Trespa Design 
Center per parlar del “present i el futur de la rehabilitació a Catalunya” organitzada 
per ANERR Catalunya (Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y 
Reforma) El Sergi diu que mirarà de anar-hi ni que sigui una estona, per veure què es 
exactament el que proposen i si AuS hi ha de participar. 
 
Roll-ups: l’Aurora necessita concretar els textos, en farà una propsta i mirarà de tenir-
ho llest per a la jornada del dia 20. 
 
Tema Torrebaró: no hi ha novetats. La Núria ha informat al COAC (Arcadi Viñas) 
sobre la decissió de començar fent 20 informes, ja que el contracte l’ha de fer el 
COAC. Està pendent de la seva resposta. 
 
 
 
 
Barcelona,  març de 2014 


