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11.

Nom
I.D.
L.M
M.C.
R.M.
J.R.
J.P.
A.B.
A.L.
M.R.
C.S

Entitat
Técnica de joventut
Talent Factory
Associació de Veïns Colomers
Fundació Futur
Associació de Veïns Centre
Grup Estudis de Gavà
Plataforma Societat Inclusiva
Associació Quercus
La Mata de Jonc
UGT

Han excusat la seva assistència cinc persones per motius de canvi de data, conciliació familiar o
malaltia.

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ
Primerament es realitza una breu valoració del taller Gestionant (es disposa de l’informe de retorn).
Es valora positivament la taula d’experiències i es recorda el fer visites a aquestes experiències i altres.
Es presenta el document de treball PLA D’USOS I MODEL DE GESTIÓ que recull els següents blocs:

Recuperació urbana i transformació d’usos
de l’edifici Unió de Cooperadors de Gavà

DATA I LLOC

1

5a TROBADA GRUP MOTOR

Què és Unió de Cooperadors
Els valors
Els programes i projectes
Pla d’usos i espais
Model de gestió
Comunicació i transparència
Continuïtat i gestió durant el període de pre obertura de l’equipament

Aquest document s’ha elaborat a partir de les aportacions recollides al llarg del procés participatiu,
especialment del treball realitzat al Grup Motor i dels tallers de participació.
Els punts 1 i 2 es tracten de forma ràpida donat que els valors ja es van treballar en una sessió anterior.
Es proposa afegir als valors “la recuperació de la memòria històrica” i així queda recollit.
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S’està d’acord que Unió de Cooperadors és obert a tothom i és inclusiu, sense condicions. Fer
comunitat és crear xarxa, una manera d’implicar‐se, projectes que porten la marca perquè
comparteixen els valors d’Unió de Cooperadors, és un sentiment de pertinença, és comunicació i
intercanvi entre les persones, col∙lectius i agents implicats. S’afegeixen aquestes valoracions al
Document de treball.
Seguint l’ordre del document, es realitza una valoració ràpida a la Matriu d’avaluació dels programes
d’Unió de Cooperadors, treballada a la sessió anterior. S’incideix que no ha de ser una trava per a ningú,
ni és burocràcia, és un instrument per tal de transformar una idea en un projecte viable i d’acord amb
els valors d’UC.
Es realitza un repàs de les idees i projectes recollits fins el moment tal com consta en el document de
treball. Es proposa afegir la proposta “custòdia del territori” al projecte “una proposta deliciosa”,
donat que en forma part. Es valora que hi ha aportacions que són idees, sense un agent formal al
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En el punt 3 es debat amb més profunditat sobre el concepte de la COMUNITAT d’Unió de Cooperadors.
Es parla sobre el risc que el fet de propiciar que la gent formi part de la comunitat, exclogui a d’altres;
que no sigui una contradicció tirar endavant un equipament obert a tothom, amb una proposta més
acotada de formar una comunitat. Es debat sobre què significa formar part de la comunitat d’Unió de
Cooperadors, valorant que és sobretot difondre el projecte perquè els ciutadans i ciutadanes
s’identifiquin i trobin l’interès.

S’anuncia, per part de Raimon Martínez, que la Fundació Futur, conjuntament amb entitats de Gavà
presentaran un projecte.
A continuació s’entra en el bloc dels usos i els espais. Es parla de la importància que bona part dels
projectes es portin a terme a l’equipament, però que d’altres es poden realitzar a altres espais i
equipaments de la ciutat, una qüestió que ha anat sortint al llarg de les sessions.
Els usos i espais que contempla la proposta sorgeix de l’anàlisi de les idees i projectes que s’han recollit,
en un exercici de materialitzar què ha de contenir l’equipament per a impulsar projectes actuals i de
futur.
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darrere, i per tant que caldrà identificar els agents que ho poden portar a terme i com desenvolupar‐
ho.

S’afegeix la següent proposta d’ús: servei de suport (equip tècnic/ mentors), com transformar una idea
en un projecte viable, amb l’objectiu que les persones o col∙lectius que vulguin desenvolupar un
projecte comptin amb el suport tècnic (formació, plans de gestió, elaboració, identificació dels
recursos necessaris i recerca de fons, difusió...). Sobre la resta no es proposen canvis. Ara cal fer
l’exercici de com aquests usos s’encabeixen en els espais tenint en compte les possibilitats reals de
l’equipament.
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Sobre la continuïtat i la gestió de la següent fase, el període de temps fins a la obertura de
l’equipament, es remarca la necessitat de continuar amb els treballs en tres àmbits:
1. La consolidació i cohesió d’un grup impulsor i coordinador del projecte. En aquest aspecte es
valora:
‐ Costa mantenir la implicació de les persones que hi participen (com s’ha vist en el mateix
grup motor)
‐ Hi ha, o pot haver‐hi, diferents graus d’implicació, en funció de la disponibilitat i les
especialitats de la gent.
‐ Caldria elaborar un organigrama i cronograma. Un nucli impulsor de persones
compromeses, amb altres fórmules com grups de treball.
2. El desenvolupament dels projectes presentats. Es valora que hi ha que sí tenen uns agents
identificats i perfilen ja els eixos de treball, i d’altres que són idees aprofitables i caldria
identificar agents i com portar‐les a terme.
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S’adjunta el document de treball PLA D’USOS I MODEL DE GESTIÓ amb les aportacions realitzades a la
sessió.
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3. La difusió d’UC entre la ciutadania

