
 

 
   

 

 

 
Acta Assemblea General 
Lloc: Sala Solà-Morales, Edifici Escola Sert 
Data: 21 de Novembre de 2016 

Assistents 
Carina Artigas, Eduard Cuadern, Marta Fernández, Marta Goñi, Lluís Grau, Alrun 
Jimeno, Aurora López, Sergi López-Grado, Núria Pedrals, Toni Solanas, Mireia 
Vergès. 
S’excusa l’Oriol Muntané. 
 
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior 
S’aprova amb l’abstenció del Lluís Grau 
 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, del Pla d’activitats de 2017 
Es proposen modificacions, cal refer la memòria i enviar-la de nou. Afecten a: 

- 13/01/2017: Visita CC Cristalerías Planell- Data confirmada. La visita té un 
cost per AuS de 140 euros. Per tal de finançar-la, es cobraran 10 euros a 
no agrupats, i serà gratuïta pels agrupats. 

- 28/01/2017: Taller de mesuraments – Data confirmada. Lloc: Estudi 
Cuadern-Campanals, passatge Bocabella 8, Baixos 1ª. De 9:00 a 14:00 
L’activitat té un cost per AuS de 450 euros. Per tal de finançar-la, es 
cobraran 20 euros als agrupats i 40 euros a no agrupats. 

- 11/02/2017 o 11/03/2017: Visita a Lleida:  a més de la casa del Bunyesc, 
podem visitar un edifici de fusta contralaminada de 6 plantes del Ramon 
Llobera. Mirar opcions de transport (tren+bus?) 

- 22/02/2017 Jornada NZEB: organitzan Núria Pedrals, Lluís Grau i Oriol 
Muntané 

- 25/03/2017 Visita a Mas Marroch: A les 12:00 haurem de ser fora, i sembla 
que caldrà anar amb cotxes. El Toni S. li demanarà a l’Oriol Rosselló 
propostes per visitar a prop. 

- Abril: Jornada sobre les superilles: es proposa redefinir-la i posposar-la, i a 
l’abril fer-ne una de Renaturalització de la ciutat. Organitza la Marta 
Goñi, que proposa portar com a ponent al biòleg Josep Selga. També se 
li proposarà participar al Roberto Soto, arquitecte.  

- Cap de setmana 29/04 a 1/05/2017: Visita al Pallars. Ok a la data, el 
refugi de Saurí te lloc per 20 persones, i surt a 30 euros per nit (tot el 
refugi). Cuinarem nosaltres. A més de la visita a Fustes Sebastià. Hem de 
buscar propostes per visitar 

- 25 i 26/05/2017: IV Congrés d’Arquitectura i Salut. El Toni S ens avança el 
nou programa preliminar.  

- Juny 2017: buscar data per una Jornada sobre reducció de vehicles a la 
ciutat, que substituirà la de superilles.  
Participants per confirmar, proposats Ole Thorson, Cynthia Echave, 
Coque Claret.Possible participació de Mercedes Vidal, regidora de 
mobilitat. Organitza: Sergi López-Grado 

 
3. Lectura i aprovació, si s'escau, del Pressupost de 2017 
S’aprova eliminar la quota d’inscripció de 35 euros per als nous agrupats. 
Pel que fa al congrés del maig, es calculen uns ingressos de 8000 euros, igual a 

  



les despeses. Cal refer el pressupost amb les noves previsions 
 
4. Precs i preguntes 
S’aprova nomenar l’Eduard Cuadern Campanals nou vocal de la Junta de AuS, 
en substitució del Jordi Caminero.  

L’Eduard proposa que AuS organitzi un concurs, destinat a estudiants, per 
promoure pràctiques sostenibles en els projectes que realitzen a les escoles 
d’Arquitectura. Es pot provar per exemple a la ETSAV, parlarà amb l’Oriol 
Muntané. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 


