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ACTA reunió oberta 29 de setembre de 2014 

Assistents 
Carina Artigas, Sònia Dalet, Marta Fernández,  Marta Goñi, Lluís Grau, Alrun Jimeno, 
Sergi López-Grado, Anna Manyes, Joan Maria Pascual, Núria Pedrals, Cristoph Peters, 
Aurora Rebollo, Toni Solanas.  
 
 
Es convoca aquesta reunió de junta a la Sala de Juntes de la 6a planta del COAC 
per parlar de les properes activitats 

 La Núria anirà a la junta de govern del COAC que es celebrarà a finals 
d’octubre, caldria portar-hi ja el programa de les activitats 2014-2015 

 
VISITES 
 

 Visita del proper 22 de novembre 
Can Gramunt:    
http://ovingenieria.es/cat/portfolio/1242/ 
http://www.sustainco.info/cms/uploads/can-gramunt.pdf 
 
 i Farhaus:  
https://es-es.facebook.com/Farhaus 
http://www.sustainco.info/cms/uploads/passivhaus-farhaus-af-1.pdf 
 
El Cristoph ens confirma que no hi ha problema per encabir 25 persones a la 
visita de Can Gramunt, a la Torre de Claramunt,  que tindrà una durada 
d’una hora aproximadament. 
Com que des de la primera visita a Farhaus, a Castellterçol, fins a  Can 
Gramunt, a l’Anoia, hi ha com a mínim 1 hora de trajecte, i és possible que no 
tothom estigui interessat o pugui visitar les dues cases, proposarem el següent: 

- Visita a les 2 cases: sortir a les 9:00, caldrà veure com s’organitzen els 
cotxes per a la gent de BCN i la de fora. A Farhaus es poden fer 2 
torns si cal (10 a 15 persones), i organitzar la visita en explicació 
exterior i interior, per combinar els 2 grups i no provocar una espera 
excessiva. 

- Visita a Can Gramunt: qui només vagi a la segona visita i anirà 
directament (també caldrà organitzar el transport), i allà es trobarà 
amb el grup provinent de Castellterçol.  

- El dinar es podrà cuinar o escalfar a Can Gramunt, hem de veure de 
quant temps disposem, ja que després de dinar és poc probable que 
fem la visita. 
 

 Visita a l’edifici de l’ICTA: 
 http://www.harquitectes.com/#/ca/centre-recerca-1102 
 
el Toni explica que no n’ha tornat a parlar amb la persona que gestiona les 
visites.  Es programarà pel gener o el febrer de l’any vinent. 
 

 Hotel Empúries, a L’Escala, primer hotel a Europa amb certificació LEED gold: 
http://www.hostalempuries.com/ 
 
L’Alrun proposa visitar-lo , millor quan faci bon temps i així es podrà aprofitar 
la seva proximitat a la platja. Té un telèfon de contacte que li dona a la 
Carina. 
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ACTES, JORNADES 
 

 La Núria proposa recuperar la proposta de l’Elisabeth Silvestre de convidar 
l’Ignacio Somovillas, autor del llibre “El jardí amagat” 
http://pol-len.cat/products/eljardiamagat-2 
http://ignaciosomovilla.wordpress.com/ 
 
Es pot incloure en una jornada a on també es parli del Pla del verd i la 
biodiversitat de Barcelona 2020, per exemple, a càrrec de Carles Llop (Sergi: 
el va veure a la biennal del paistge)  o de Teresa Franquesa (proposta del 
Toni). 
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Documents/Documentacio/P
ladelVerdiBiodiversitat_BCN2020_CAT.pdf 
 
 L’Aurora proposa  buscar algú que pugui explicar l’exemple d’una altra 
ciutat per poder-los comparar. 
El Toni també proposa completar-ho amb una sortida, per exemple, a càrrec 
de Naturalwalks. 
http://naturalwalks.com/ca/ 
 
Responsable acte: Núria 
 

 El Toni explica que l’any vinent, cap al juny,  toca una nova edició del 
Congrés d’Arquitectura i Salut, que tractarà segurament sobre 
neuroarquitectura i espais verds. Ho han d’anar concretant amb l’Elisabeth 
Silvestre.  
Responsable acte: Toni 
 

 El Lluís proposa que , veient que sembla que repunta la construcció, caldria 
explicar com es poden fer edificis NZEB. En la jornada potser s’hi pot encabir 
l’explicació del programa que el Sergi ha fet per calcular l’empremta de 
carboni. 
Responsables acte: Lluís, Sergi 
 

 La Núria suggereix recordar-li al Daniel Tigges la jornada dedicada a  la 
Societat dels 2000 watts, aviam si la podem fer aquesta temporada. 
http://www.2000watt.ch/it/societa-a-2000-watt/ 
 

 La Sònia Dalet ens pregunta si pensem que cal que seguim fent els tallers 
infantils al COAC o si és millor buscar altres llocs, com la Fàbrica de Sol, on es 
farà el de fang el proper dia 10. Sembla que el millor és buscar altres llocs on 
les condicions siguin més favorables. 

 
CONGRÉS WSB 14 
 

 La Núria ens explica que cada ponent tindria dret a convidar a 5 persones, i 
que no està disposada a pagar l’entrada al Congrés. Caldrà parlar amb 
l’Albert Cuchí. A més, per fer-se voluntari es pot obtenir accés gratuït: cal fer-
ne difusió als nostres agrupats. 

 Confirmada la presència del Dani Calatayud, el Fabián López i el Salvador 
Samitier (ACCC). Hi ha una ponència reservada per a algú de fora. El Dani va 
proposar a un ponent de Jordània, és possible que l’ACCC pugui para el 
viatge. El Toni proposa el James Hansen, de la NASA. 
http://www.columbia.edu/~jeh1/ 
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BIENNAL DEL PAISATGE 
 

 L’Aurora, el Sergi i el Toni expliquen les seves impressions, molt positives, de la 
Biennal. En la propera edició es pot fer una col.laboració real, no limitar-nos a 
fer-ne difusió. 
 

COMUNICACIÓ 
 

 L’Anna explica com hem arribat a proposar l’enquesta que s’ha proposat als 
membres de la Junta: com que no tenim gaires recursos, si sabem què és el 
que resulta més útil als agrupats podrem prioritzar a l’hora d’invertir els 
esforços. 
Es proposa enviar l’enquesta al proper newsletter, demanant als agrupats la 
seva col.laboració per a preparar les properes activitats, i posar un 
comptador de percentatge de participació. 
Per incentivar la participació el Lluís suggereix anar posant els resultats a 
cada news, amb una data límit. 
L’Aurora reclama un títol més suggerent a la casella dels comentaris, que 
incentivi a la proposició d’activitats. 

 La Núria vol que es faci aviat algun viatge, com a generador de relacions i 
d’atracció d’agrupats a les altres activitats. 

 A més, proposa fer un apartat bibliogràfic al news o a la web, de crítica i 
recomanació de llibres relacionats amb la sostenibilitat, demanant les 
aportacions dels agrupats. 
 

REUNIÓ D’AGRUPACIONS 
 

 El Lluís hi va assistir i ens la resumeix en 2 punts: 
o Explicació del funcionament de les noves quotes 
o desig del COAC d’acostar el col.legiat al Col.legi 

 
 
Barcelona,  setembre de 2014 


