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ACTA reunió de Junta 12 de maig de 2014 

Assistents 
Carina Artigas, Marta Fernández, Marta Goñi, Lluís Grau, Sergi López-Grado, Oriol 
Muntané, Núria Pedrals, Aurora Rebollo. 
Excusa la seva presència l’Anna Manyes i el Daniel Tigges. 
Reunió prèvia a l’assemblea de primavera, amb durada reduïda. 
 
Ordre del dia 
 
Es convoca aquesta reunió de junta a la Sala de Juntes de la 6a planta del COAC 
per a tractar dels següents temes: 

 Properes eleccions COAC:  posicionament d’AuS 
 Llei d’Arquitectura: posicionament d’AuS 
 Revisió dels actes previstos: Jornada energies renovables (posposada al 

juliol), Jornada sobre rehabilitació energètica 
 Pregs i preguntes 

 
Properes eleccions COAC: posicionament d’AuS 
Es decideix no donar suport a cap candidatura com a Agrupació. 
 
Posicionament d’AuS sobre la Llei de l’Arquitectura 
La Núria creu que potser ens demanaran participar en alguna comissió per la 
elaboració definitiva de la Llei. 
Com a Agrupació podem proposar una jornada, un debat públic conjuntament 
amb les altres agrupacions per veure si es pot reconduir el tema. 

Revisió dels actes previstos 
Jornada energies renovables: cal triar data de juliol entre el 9, 10, 23 i 24 
Jornada rehabilitació energètica: la Marta ens explica el programa de la jornada. 
Ella presentarà un cas concret, el Ferran Bermejo (per confirmar) parlarà de la 
mesura dels consums i el Ricard Perich parlarà de cap a on ha d’anar la 
rehabilitació. Es farà una pausa després de la segona ponència, i cada ponència 
tindrà una durada de 20 minuts. 

Precs i preguntes 
 Cambra professional: vindran a la propera reunió oberta 
 Visita a Madrid: Congrés d’edificis d’energia quasi 0. El Lluís ens explica les 

seves impressions, i destaca el predomini d’empreses d’aïllament tèrmic, la 
manca de projectes reals i l’absència de definició del que és un edifici de 
consum quasi nul. També ens parla de ponències sobre la possible 
autosuficiència energètica només amb plaques fotovoltaiques. 

 Congrés GBCe: ens demanen 4500 euros per participar, caldria parla amb el 
Felip i la Teresa per saber per què ara es demanen aquests diners, ja que en 
un principi eren 3000 euros, després no res i ara 4500. Totes les empreses que 
podrien patrocinar-nos ja participen en el sector de l’empresa, i per tant serà 
complicat trobar un patrocinador. Sense patrocini no podem participar, 
caldria parlar amb la Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

 L’Oriol ens explica que va assistir en substitució de l’Anna Manyes com a 
representat d’AuS al comité tècnic del concurs de la façana del COAC, i que 
va redactar un document amb  paràmetres objectius de sostenibilitat per 
ajudar al jurat a prendre la seva decisió. El document vaser ben rebut per la 
resta de la comissió. 
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 El Sergi està preparant un pecha-kucha a Can Framis, ja hi ha parlat i hi faran 
una visita amb la Núria per acabar de concretar.  
A més, proposa fer una taula rodona sobre la llei de les 3 R, ja que, segons ell, 
regula l’urbanisme amb criteris d’eficiència energètica. 

 
 
 
Barcelona,  maig de 2014 


