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ACTA reunió de Junta 2 de juny de 2014 

Assistents 
Carina Artigas, Jordi Caminero, Marta Fernández, Marta Goñi, Lluís Grau, Sergi López-
Grado, Anna Manyes, Oriol Muntané, Núria Pedrals, Aurora Rebollo. 
Excusa la seva presència el Daniel Tigges. 
 
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: 

 Barri de Torre Baró: situació actual i properes passes 

 Concurs de la façana del COAC: el proper dimarts dia 3, a les 12:30, es farà 
la roda da premsa on s'anunciarà el projecte guanyador. El degà ha 
demanat a l'Oriol, com a integrant de la comissió tècnica, si hi pot anar 
algú d'AuS. L'Oriol proposa consensuar un text entre tots els membres d'AuS 
i l'Albert Cuchí en el que es faci incidència en els següents punts: 

1.  el fet que el projecte guanyador pugui contribuir a que el col.legi sigui un 
edifici amb tendència al balanç 0, 

2.  la idònia ubicació per a ser un exemple amb alta repercussió, 
3.  el fet que pugui convertir-se en referent de com tractar l'arquitectura 

patrimonial dels anys 50-60,  
4. que l'edifici serà el projecte pilot d'un estudi finançat dins el programa 

Horitzó20 de la UE.... 

 Comissió de Comunicació: què s’ha fet i què està per fer 
 Revisió dels actes previstos: Jornada sobre rehabilitació energètica (19 

juny), visita a Can Titella (28 juny), energies renovables (decidir data) 
 Possibilitat de reducció de quota per agrupats amb problemes 

econòmics 
 Proposta de visita (Bea de Diego): 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/campanya/casa_capell/index.ht
ml 

 Proposta d'activitat (Elisabet Silvestre) relacionada amb visites a jardins 
organitzades per Ignacio Somovilla 
 http://pol-len.cat/products/eljardiamagat-2 

 Pregs i preguntes 
 
Barri de Torre Baró 
Situació actual: encara no hi ha cap novetat per part de l’Arcadi Viñas, sembla que 
hi ha algun entrebanc legal que caldrà resoldre entre les assessories jurídiques del 
COAC i de Bagursa per tal de redactar el conveni. 
El Sergi ens parla del document que Cqrea ha preparat per a la rehabilitació de 
Torre Baró, amb tipologies de solucions que s’hi podrien aplicar. 

El Lluís diu que correm el risc de ser còmplices de la política fàcil de l’ajuntament. Si 
s’arriba a la conclusió que una gran part dels habitatges estan bé i s’opta per 
rehabilitar-los, caldrà urbanitzar una zona de difícil accés, i les despeses aniran a 
càrrec de l’ajuntament, és a dir, de tots nosaltres. Es podria convertir en un 
precedent . 
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La Núria recorda que actualment només es poden fer 10 informes (no se sap si la 
resta de veïns donaran la seva conformitat), i per tant recomana no avançar 
esdeveniments: ningú sembla tenir ganes de moure fitxa, ni veïns ni ajuntament. 

El Sergi pensa que l’ajuntament vol que els informes tinguin una pàtina de 
sostenibilitat, i que caldria vetllar per tal que no surtin 140 informes de ruïna 
econòmica, si no que es rehabilitin alguns immobles. 
La Núria proposa esperar a que tinguem els primers informes. 

 
Concurs de la façana del COAC 
Demà es donarà a conèixer l’equip guanyador del concurs per a la rehabilitació de 
la façana del COAC. L’Oriol representarà AuS, amb el suport de la Núria. L’Oriol ens 
presenta el text que llegirà a la presentació, text que s’aprova per unanimitat.  
 
Comissió de Comunicació: què s’ha fet i què està per fer  
L’Anna exposa les conclusions de la reunió de la comissió: 

- Recursos disponibles de temps i diners:0 
- El que podem fer és optimitzar les feines de les secretàries per treure temps 

que es podrà invertir en altres tasques 

El Sergi pregunta si el Pla de Comunicació és un projecte de la junta o de tots els 
agrupats: començarem per la junta i més tard es comunicarà als agrupats, si no, no 
hi haurà operativitat. 
La Carina recorda que el degà ens va dir que el COAC té una experta en 
comunicació, la Cati Capdevila,  i que podem consultar-li. Hi parlarem quan 
tinguem conclusions: el Sergi expressa les seves reserves. 

Revisió actes previstos 
Jornada sobre rehabilitació energètica (19 juny) : la Núria farà la presentació de 
l’acte. La Carina proposa afegir algun reclam al text explicatiu per la difusió 
proposat per la Marta Goñi. Es pot destacar el fet que és un exemple de com 
rehabilitar el parc construït dels anys 60. La Marta ens confirma la presència del 
Ferran Bermejo. 

Visita a Can Titella (28 juny): cal concretar l’hora de la visita amb el Dani, i demanar-li 
que ens enviï informació de  l’edifici. 

Es tria la data del dimecres 9 de juliol per a la jornada sobre la situació de les 
energies renovables 
 
Possibilitat de reducció de quota per agrupats amb problemes econòmics 
Petició de reducció de quota per a agrupada amb dificultats econòmiques: el Sergi 
proposa, i tothom ho aprova,  demanar-li que faci alguna col.laboració a canvi, 
com ara que vingui a un parell de xerrades i que en faci el resum. 

Per evitar futurs malentesos sobre el pagament de la quota, es posarà al qüestionari 
d’inscripció que la quota d’AuS és independent de la del COAC. 
 

Proposta de visita a la Casa Capell de Mataró 
Ho tornarem a mirar després de l’estiu, abans ja no queden dies. 

 
Proposta d'activitat (Elisabet Silvestre) relacionada amb visites a jardins 
organitzades per Ignacio Somovilla 
Investigar una mica més, no tenim prou informació. 
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Precs i preguntes 
 Congrés GBCe: cal tornar a parlar amb el Salvador Samitier, de la Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic, per veure com està el tema de la subvenció. 

 Visita a Girona: el Jordi l’organitzarà després de l’estiu 

 Col.laboració amb CQREA: el Sergi ens explica que estan pendents de la 
nostra resposta per començar a treballar plegats en el plec de condicions 
dels préstecs de Triodos Bank.  
El Sergi s’encarrega de posar-s’hi en contacte per iniciar la col.laboració, 
l’Anna ja havia expressat el seu interès i l’Oriol també. 

 

 
Barcelona,  juny de 2014 


