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ACTA reunió de Junta 7 d’abril de 2014 

Assistents 
Carina Artigas, Marta Fernández, Marta Goñi, Lluís Grau, Núria Pedrals, Aurora 
Rebollo. 
Excusen la seva presència el Sergi López-Grado,  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: 

 Pla de comunicació: reflexió sobres els nostres objectius (pdf enviat) 
 Proposta pressupost per a tallers infantils (pdf enviat) 
 Informació sobre la Cambra d'empreses de serveis professionals a la 

construcció 
 Revisió dels actes previstos: Xè anniversari AuS, jornada decreixement dia 

24 abril 
 Pregs i preguntes 

 
Pla de comunicació: reflexió sobres els nostres objectius  
La Mariajo Maroto ens va fer arribar un document amb preguntes per determinar fins 
a on volem arribar amb el Pla de comunicació, i de quins mitjans disposem  per 
invertir-hi. 

Estem tots d’acord que per respondre a aquestes preguntes primer caldria que la 
Junta es reunís per poder parlar exclusivament d’aquest tema i posar les idees en 
ordre. Fins que això no es faci sembla complicat poder avançar. 

A més, es plantegen dubtes sobre la conveniència de tirar endavant el Pla fins que 
no tinguem clar el que volem, per això cal aclarir amb la Mariajo quina feina té 
contractada i en quina fase està treballant. 

Segons explica l’Aurora, aquest any ja hem tingut força despeses ,hem d’estar segurs 
del que volem invertir en el Pla i aclarir quins compromisos tenim. 
El primer pagament, adjudicat al pressupost de l’any passat, va ser de 500 euros, i el 
proper hauria de ser de 700 euros. 
 
Pel que fa a la definició dels objectius, cal definir prioritats, com si el que volem és 
major visibilitat externa, o donar millor servei als agrupats, per exemple.  

L’Aurora opina que la feina feta per la Mariajo respecte al posicionament l’hauríem  
de fer servir per treballar amb els agrupats. 

La Carina proposa fer una enquesta senzilla als agrupats per mail, que sigui àgil de 
respondre. 

El Lluís suggereix que ens podríem centrar en estratègies que no costin diners, com 
relacionar-nos més amb les altres agrupacions. 
 
Es decideix informar a la Mariajo d’aquestes reflexions i buscar una data perquè la 
Junta ho pugui debatre. 
 
Proposta pressupost per a tallers infantils  

La Sònia Dalet ens ha enviat un document amb l’explicació dels tallers proposats i un 
pressupost. Segons aquest, per a fer 4 tallers caldria que AuS posés 900 euros, però ja 
s’explica que la programació s’adaptarà al pressupost disponible. 
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Donada la situació del pressupost de l’Agrupació, s’aprova destinar 500 euros, IVA 
inclòs, que correspondrien al pressupost de 2 tallers. 
 
Informació sobre la Cambra d'empreses de serveis professionals a la 
construcció  
http://cambraprofessional.org/cambra.php?id=1 

La Núria ens parla de la informació que ha rebut, i de la proposició de formar-ne 
part. 

Segons la seva web: 

La Cambra de Serveis Professionals  és una organització empresarial i els seus socis 
són despatxos professionals col·legiats que ofereixen al sector de la construcció els 
serveis propis de les professions lliberals, que exerceixen en comú, vinculades a les 
àrees de l’arquitectura i de l’enginyeria. 

 Sota la premissa d’avançar cap a la SOSTENIBILITAT i la RACIONALITZACIÓ de tot el 
procés d’intervenció en el territori és necessari que l’actuació de tots els agents que 
intervenen en el sector hi vagi encaminada i conseqüentment l’exercici professional 
dels seus facultatius 

La Núria els convidarà a que vinguin a una reunió oberta (26 de maig) i ens expliquin 
els seus objectius i el paper que AuS hi pot tenir. 
 

Revisió dels actes previstos: 
 Xè anniversari AuS: aprofitarem el dinar del dia 12 per consultar als participants 
sobre la seva visió dels objectius del Pla de comunicació 

Jornada decreixement dia 24 abril: finalment sembla que el degà sí que podrà fer la 
presentació de la jornada, es combinarà amb la Núria i la Fidela ( 5 min. cadascú) 

 
Pregs i preguntes 

 L’Elisabeth Silvestre ens ha fet arribar via mail una petició que ha rebut per 
part de la SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria). Han enviat una carta  al Ministerio de Sanidad  sol.licitant 
l’adopción de mesures urgents per reduïr la exposició de la població 
espanyola i del medi ambient a substàncies que puguin alterar el sistema 
hormonal (disruptors endocrins o EDC en les sigles en anglès) i demanen el 
nostre suport. 

 
 http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Carta%20EDC.pdf 

 
Els assistents a la reunió hi estan d’acord, però s’enviarà la informació a la 
resta de junta per a obtenir la seva opinió. 

 L’Aurora suggereix que el llibre que ha publicat l’Elisabeth Silvestre, “Vivir sin 
tóxicos”,  seria una bona opció per regalar als ponents de les nostres 
xerrades. 
http://vidasana.org/noticias-vidasana/rba-vivir-sin-toxicos.html 
 

 Vam rebre la invitació de l’Agenda 21 per assistir a una jornada sobre les 
superilles, a la que va assistir la Mireia Vergés. Vindrà a una reunió oberta per 
explicar-nos-ho 

 Es posa data per a la propera Assemblea General: serà el proper 12 de maig, 
a les 19:00h. Abans farem reunió de junta de curta durada. 
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 El COAC li ha demanat a la Núria que AuS aporti un parell de representants a 
l’Assemblea. El Toni Solanes és un d’ells, i s’aprova proposar que el Sergi 
López-Grado sigui l’altre.  

 La Núria ens parla de la organització de la xerrada sobre la situació legal de 
les energies alternatives programada pel 20 de maig. Ha contactat amb la 
Dolors Clavell, advocada, integrant de la junta de Som Energia  
http://www.somenergia.coop/ 
i amb  el Xavier Vallvé, enginyer deTramaTecnoambiental 
http://www.tta.com.es/en/ 
Potser valdria la pena proposar algun arquitecte que ens pugui parlar des 
d’un punt de vista més arquitectònic, l’Aurora li demanarà a la Pilar si coneix 
algú. 

 Congrés GBCE: en un principi havíem de pagar per participar, i es va 
demanar una subvenció de 300 euros a la Oficina del Canvi Climàtic. Ara 
sembla ser que no ens fan pagar, però s’aprofita el contacte fet amb la OCC 
per demanar-los que busquin algú pel jurat i per col.laborar en fer una 
publicació.  
Han respós demanant si volem que suggereixin algú pel jurat o que algú de la 
OCC faci de jurat. També pregunten quin tipus de publicació es vol fer. 
Sembla que el més adequat és fer una publicació digital, invertir els esforçaos 
econòmics en el servei de maquetació i disseny, però no en paper. 
 
La Núria expressa els seus dubtes sobre la presència de gent al Congrés 
degut al preu de l’entrada, que serà de 250 euros per al públic general i de 
100 euros per als socis de GBCe. 
 

 A la trobada organitzada per ANERR el Sergi va contactar amb la Marta 
Cervelló, de CQREA, un clúster per la qualitat de l’edificació i la rehabilitació. 
Van celebrar un reunió juntament amb el Lluís per veure com pet col.laborar 
AuS.  El resultat és una proposta de col.laboració que el Lluís ens farà arribar , i 
que es centra en un assessorament tècnic i consultiu. 
El Lluís li proposarà a la Marta Cervelló que vingui a la propera reunió oberta 
(28 d’abril) per explicar-ho. 
 

 La Núria ens explica la situació del tema de Torrebaró: 
El Martí Abella li ha informat que  de moment hi ha 10 autoritzacions de veïns 
per fer les inspeccions a casa seva. Sembla que la intenció de l’Ajuntament 
(Guallart, Vives) és mantenir-ho tot, sense enderrocar res. 
El COAC vol adjudicar els informes individualment, tot i que AuS pensa que 
seria millor fer paquest de 5, per exemple. 
La Núria opina que la feina de AuS , de mitjancera entre el COAC i 
l’ajuntament per garantir que els informes considerin els criteris de 
sosteniblitat, ja està feta. A no ser que hi hagi un debat públic, per fer un 
canvi de planejament, l’agrupació no té més paper a fer. 
Aquesta no és la opinió del Sergi, que en mail enviat i en anteriors 
intervencions ha expressat la necessitat de tutelar l’elaboració dels informes. 
 

 Finalmetn, la Núria ens explica que l’Escola Sert la va convocar per proposar 
la col.laboració en un projecte de rehabilitació energrica amb subvenció 
europea, però sembla que està molt poc organitzat i que més endavant 
continuaran informant. 

 
 
 
 
Barcelona,  abril de 2014 


