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Nom
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D.A.
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R.M.
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J.R.
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M.M.M.
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I.D.
M.B.
S.E.
M.R.
T.M.
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A.B.
C.G.
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Entitat
Innobaix
Sector comunicació
Delta Coop
Fundació Futur
Calidoscoop
Associació de Veïns del Centre
Associació de VeÏns Colomers
FAGAVA
UGT
Tècnica municipal Casa Gran
Tècnica municipal
CCOO
La Mata de Jonc
CCOO
Grup d’Estudis de Gavà
Grup d’Estudis de Gavà
Plataforma Societat Inclusiva
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Recuperació urbana i transformació d’usos
de l’edifici Unió de Cooperadors de Gavà

2a TROBADA GRUP MOTOR

Introducció i resultats de la 1a trobada.
Es va realitzar una introducció com a recordatori del document marc i es van explicar els resultats
de la primera trobada. També es va proposar el calendari de trobades, i els objectius i resultats
esperats. .

1a Trobada GM. L’objectiu és la recerca de les possibilitats, necessitats, potencialitats i idees
concretes i relacionar‐les per aconseguir sinergies tant amb les propostes com amb els agents.
S’espera obtenir grups d’idees o projectes concretes.
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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

Taller ImaginAacció. Recerca d’impressions, idees i propostes i relacionar‐les amb les propostes
generades amb el GM. Reflexionar sobre la formalització de les proposta en l’espai i recopilació
d’idees sobre el disseny de l’espai. S’espera obtenir un esborrany de projectes i un imaginari sobre el
disseny de l’espai.

2a Trobada GM: Projectes i agents. Treball del projectes amb una matriu d’avaluació. S’espera
millorar els projectes presentats i prioritzar propostes.

diferents tipus de gestió.

3aTrobada GM: Capacitats del agents i necessitats. Recerca de la capacites del agents implicats i
necessitats de la proposta. Viabilitat de la proposta amb el model de gestió plantejats en el taller
sobre gestió. S’espera obtenir un llistat de possibles agents participants amb les seves capacitats i els
agents que faltaria per involucrar.

4a Trobada GM, Gestió i disseny d’espais. Debat sobre la proposta de gestió i repensar de quina
manera es dissenyen els espais. S’espera obtenir un esborrany o full de ruta de proposta de gestió i
propostes bàsiques sobre els usos dels espais.

Sessió participativa
L’objectiu de la dinàmica era la recerca de propostes concretes, un cop realitzada la pluja d’idees de
la sessió anterior del Grup Motor. Es va proposar una dinàmica per a definir els usos de la Unió de
Cooperadors. La primera part consistí en una reflexió inicial i individual sobre les necessitats i
potencialitats de Gavà i de l’edifici. Els participants van plasmar les seves idees amb pòsits de
diferents colors, per una banda les potencialitats y d’altra les necessitats.
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Taller Gestionant. Reflexionar sobre el model gestió i la viabilitat. S’espera obtenir un catàleg amb

Resultats recollits en la dinàmica

POTENCIALITATS
La ubicació del edifici.
Teixit associatiu i capacitat emprenedora.
Territori divers‐ Parc agrari, muntanya i mar.
Recuperar memòria democràtica.
Superar l’àmbit local.
La ubicació.
Multi activitats .
Visualització de noves maneres de fer economia: Una economia social i solidaria.
Dependrà de les capacitat del centre per de donar una resposta adequada.

NECESSITATS
Espai amb tecnologies disponibles per a la ciutadania.
Formació creativa en el camp cooperatiu.
Creació d'ocupació. Integració socio‐laboral de jovens, persones immigrades, persones en exclusió i
risc de pobresa.
Formació sobre el potencial de l'ESS( Economia social i Solidaria)
Orientació i suport a les empreses
Manca d'espais d'autogestió / Manca d'espais de foment de l'economia creativa i innovadora
Redescobrir l’edifici
Voluntariat local
Punt de trobada
Espais de relació entitats empreses
Espais de formació laboral inclusiva

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

RESULTATS
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Després es va realitzar una posada en comú dels resultats. La segona part de la dinàmica es va
realitzar en comú i es centrava en la pregunta QUÈ VOLEM? amb l’ajuda de la informació generada
en la primera dinàmica es van buscar idees i propostes i es van relacionar.
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Resultats treballats en comú

També es va posar en consideració els valors de l’economia cooperativa, la necessitat de posar en
relació diferents sectors i interessos i la garantia que Unió de Cooperadors sigui un espai obert,
transversal i dinàmic.
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El resultat de la sessió va ser molt satisfactori ja que es van començar a perfilar algunes propostes
concretes. Una d’elles és la proposta d’una cuina i un bar com a punt de trobada i com element
autosostenible per generar recursos, a més de les possibilitats de relació de la gastronomia amb el
territori i amb la inclusió laboral i possibles formacions relacionades amb la cuina d’autor. També es
va parlar com el projecte pot ajudar a la posada en valor dels productes de proximitat i el territori.
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CONCLUSIONS

