Acta Assemblea General Extraordinària
Lloc: Sala Solà-Morales, Edifici Escola Sert
Data: 2 d’Octubre de 2017

Assistents
Eduard Cuadern, Marta Fernández, Lluís Grau, Alrun Jimeno, Oriol Muntané,
Joan Maria Pascual, Núria Pedrals, Aurora Rebollo, Nacho Sanfeliu, Toni Solanas,
Toni Tribó, Marta Tur.
Excusen Carina Artigas, Toni Escudé, Naiara González, Marta Goñi, Marc Vilella .
Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior
S’aprova

2. Eleccions per a renovar tots els càrrecs de laJunta Directiva
Havent estat presentada una única candidatura a Junta Directiva de l’AuS en
les eleccions convocades el passat 7 de juliol, formada per:
Núria Pedrals, presidenta
Marta Goñi, vice-presidenta
Oriol Muntané, vice-president
Aurora Rebollo, tresorera
Carina Artigas, secretària
Vocals:
Eduard Cuadern
Toni Escudé
Naiara González
Nacho Sanfeliu
Marc Vilella
D’acord amb l’article 33 del Reglament de l’Agrupació, en aplicació supletòria
de l’article 61.3 dels Estatuts col.legials i article 12 del Reglament Electoral del
COAC, queda electa de manera directa l’esmentada candidatura per manca
d’oponents.

3. Precs i preguntes


Remanent de pressupost: es proposa invertir en organitzar una jornada
amb un conferenciant destacat, com el Pietro Laureano o el Jon
Caminda. En Lluís Grau proposa el Claude-Alain Roulet, físic teòric suís ja
retirat, amb una trajectòria centrada en la investigació sobre tècniques
de mesura d’energia i modelatge de comportament tèrmic d’edificis,
qualitat i salut dels espais, sistemes de ventilació, etc. El Lluís s’hi posarà
en contacte, cal demanar dates de sala d’actes.



Impuls de la renovació urbana de Catalunya: proposta de Pacte
Nacional per part del COAC. Convidarem al Lluís Comeron per parlar-ne

a la propera reunió oberta.
El document del COAC és poc concret, caldria començar per alguna
acció ben definida, i fer incidència per exemple en l’habitatge públic,
en la rehabilitació privada (que té molts impediments administratius), o
en l’urbanisme, que és un tema pendent a tot arreu, començant per les
universitats.
En el cas que el COAC proposi la participació de AuS, que no sigui de
franc.


Propostes jornades:
Toni Tribó - explicar el Pla de la Rambla , amb la Itziar González i la Lola
Domènech
Toni Escudé - va proposar via mail fer una jornada dedicada a la
construcció en fusta
Núria Pedrals - Nova llei del canvi climàtic, contactar amb el Salvador
Samitier
Núria Pedrals - Cases desconnectades – Estudi Cuadern- Campanals,
Marcel Fontanilles
Núria Pedrals – jornada dedicada a pal de recorreguts verds d’Hamburg,
la Bettina podria contacta amb algú. En la mateixa línia, el Toni Tribó
proposa convidar el Ramon Torra, arquitecte i gerent de l’Àrea
Metropolitana, per explicar els nous paràmetres d’actuació. Ens pot
passar el PPS explicatiu.
Aurora Rebollo – Edificis amb terra – contactarà amb Terram, tot i que
fan sobretot revestiment. També es pot contactar amb el Miquel
Escobar, o amb el Roger Mimó (arquitectura en terra al Marroc)



Propostes visites:
La Borda, a Sants – van proposar un dissabte de novembre o desembre,
concretar data
La lleialtat santsenca – contactar amb H arquitectes
Mas Marroch – tornar a contactar amb l’Oriol Rosselló?



S’emplaça a tothom a pensar propostes i presentar-les a la propera
reunió, que pot ser el 16 o el 23 d’octubre, en funció de la disponibilitat
de la sala de reunions. Per a la propera reunió caldrà tenir dates possibles
d’utilització de la Sala d’actes.

