
  
  
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 
Nom: Agrupació AuS: arquitectura i sostenibilitat 
 

Breu descripció:  
Aus és l’Agrupació d’Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC), creada 
l’any 2005.  
 
L’Agrupació AuS pertany jurídicament al COAC. Això vol dir que no té personalitat jurídica pròpia, però 
que  compta amb un govern -estatuts i junta- propis. Funciona com una associació, però està dins 
l’àmbit del Col·legi. El COAC ofereix suport logístic i de difusió de les activitats, i vetlla perquè 
aquestes es cenyeixin als interessos d’aquest. AuS representa un seguit d’idees –la sostenibilitat- que 
el COAC vol prioritzar dins el panorama constructiu de Catalunya. 
 
El principal objectiu d'AuS és generar debat a l’entorn de la sostenibilitat, un debat productiu que 
empenyi als diferents actors de la societat (tècnics, col·legi, administracions, consumidors) a millorar 
les condicions per desenvolupar una arquitectura més respectuosa amb el medi ambient. 
 

1. Organitzant actes de formació, com xerrades o debats a l’entorn d’un tema concret (Diàlegs, 
Actes de Butxaca), o la possibilitat d'un debat més obert, participant a les reunions. 

2. Formant un canal de comunicació entre els socis, transmetent les informacions provinents 
d'un soci a tots els altres: notícies, convocatòries, premis, referències de projectes 
interessants, webs informatives, etc. 

3. Donant suport a activitats i projectes d’integrants de l’agrupació però també d’agents externs 
que divulguin l’arquitectura sostenible, tant cap al públic general com per al públic més tècnic 

4. Coordinació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per tal de potenciar les polítiques 
sostenibilistes. 

Dades de contacte:  

Marta Marín, Secretaria d’agrupacions del COAC 
Plaça nova 5, 08002 Barcelona 

Telèfon: 93 306 78 28 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/11/2012 
 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  
 

Nom de l’actuació Objectiu CCS  

1. Xerrades per l’eficiència energètica 4,9, 10 

2. Taules rodones per fomentar la sostenibilitat 4, 8, 9 

3. Pecha-kucha 4, 8, 9 

4. Viatges per conèixer l’arquitectura sostenible 4, 8, 9 

5. Congressos 3, 4, 7 

6. Actes en col·laboració amb altres entitats 4, 7 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
  
 
 

 

1. Xerrades per l’eficiència energètica 

 

Breu descripció:  
Xerrades amb 1, 2, 3 o 4 ponents amb posterior torn de preguntes i respostes, amb l’objectiu de 
donar a conèixer  a tècnics i ciutadans eines i sistemes constructius que possibilitin la millora de 
l’eficiència energètica d’un edifici , una ciutat o tot un territori. 
 

 
Beneficis: 
_ x     Ambientals         x    Socials        x     Econòmics 

Vigència de l’actuació: 2014 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.4 / 9.1 / 9.8 / 10.2 / 10.4 
 

 

2. Taules rodones per fomentar la sostenibilitat 

 

Breu descripció:  
Ponències de 3 a 4 persones amb l’objectiu de generar debat en tota la societat entorn un tema de 
repercussió social relacionat amb la sostenibilitat, implicant els organismes oficials amb capacitat 
d’acció sobre el tema. Per a aconseguir aquesta implicació convidem a representants d’aquest 
organismes a les nostres activitats 
 

 
Beneficis: 
  x    Ambientals        x    Socials        x    Econòmics 

Vigència de l’actuació: 2014 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.4 / 4.10 /8.7 / 9.1 / 9.8 

 

3. Pecha kucha 

 

Breu descripció:  

Ponències de 6 a 8 persones (segons el nombre de participants). En aquest cas, es tracta de proposar 
un tema (encara en fase d’elaboració, per exemple les façanes de Barcelona i les seves proteccions 
solars) als participants en un taller dirigit a nens/nenes d’entre 6 i 12 anys. La persona agrupada que 
organitza l’acte fa una xerrada sobre el tema escollit, i, després de treballar-hi una estona bé amb 
dibuixos, bé amb retallables o similars, els participants en el taller fan una presentació d’uns 5 minuts 
amb les seves reflexions. Es tracta d’un format molt àgil que permet la participació de moltes 
persones. 

Objectiu: 

Difondre diferents accions relacionades amb la sostenibilitat en un format àgil que pot incloure molts 
punts de vista sobre un mateix tema, en aquest cas relacionat amb la difusió de la sostenibilitat entre 
els més petits. 
 



  
  
 
 

 

Beneficis: 
  x    Ambientals         x    Socials         x    Econòmics 

Vigència de l’actuació: 2014 
 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.4 / 4.8 / 9.1/9.3 
 

 
 

4. Viatges per conèixer l’arquitectura sostenible 

 

Breu descripció:  
Viatge de 5 dies amb visites guiades a referents de la sostenibilitat. 
En aquest cas, es tracta d’un viatge a Suïssa i a Àustria per visitar exemples d’arquitectura en fusta i 
en terra compactada, entre d’altres. 

 
Beneficis: 
   x    Ambientals        x    Socials        x    Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.4 / 8.3/8.4 / 9.1  
 

 
 

5. Congressos per aprofundir en l’arquitectura sostenible 

 

Breu descripció:  
Congrés de 2 dies de durada, amb 4 temes directors . Sobre cadascun es fa 1 conferència i una taula 
rodona amb la participació de 3 o 4 persones, i la presència d’un moderador. 
Està dirigit principalment a professionals del sector, però, en tractar-se d’un sector que afecta tant a 
les condicions de vida de tothom, hi pot accedir qualsevol persona interessada en el tema proposat. 
En aquest cas, es tracta del II Congrés d’Arquitectura i Salut, i s’analitzen les repercussions de 
l’arquitectura (la qualitat ambiental dels edificis, tant pel que fa als materials utilitzats – que posen ser 
perjudicials per raons electromagnètiques, químiques...- com per la importància de les decisions 
inicials de projecte -orientació, ventilacions creuades...-) o inclús de disseny urbà en la salut de les 
persones. 

 
Beneficis: 
   x    Ambientals        x    Socials        x    Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
3.1 / 3.10 / 4.3 / 4.4 / 9.1 
 

 



  
  
 
 

 

6. Actes en col·laboració amb altres entitats que promouen la sostenibilitat i 
la seva funció social 

 

Breu descripció:  
Presentació de la feina de les entitats a través de xerrades o taules rodones, normalment amb una 
durada de 3 hores. 
En aquest cas, es tracta d’una Fira d’alternatives d’accés a l’habitatge, organitzada per la Fàbrica del 
Sol, on s’exposen exemples de diferents opcions d’accés a l’habitatge com la masoveria urbana, la 
cooperativa d’habitatges, el cloudhousing, etc. 
 

 
Beneficis: 
 
   x    Ambientals        x    Socials        x    Econòmics 
 
Vigència de l’actuació: 2014 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
4.4 / 7.3 

 
 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_AuS_2013.pdf 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_AuS_2013.pdf

