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

3a TROBADA GRUP MOTOR

Introducció i presentació dels resultats del Taller ImaginAcció
Es va realitzar una explicació del Taller ImaginAcció i es van exposar les propostes sorgides en el
Taller
"
"
"
"

Una proposta deliciosa: la cuina, els productes de proximitat i la inserció.
Activa’t i reactiva: la creació de comunitat i la facilitació d’espais, recursos i sinergies
per a projectes individuals i col∙lectius.
Espai Tecno‐Artesà: la dignificació dels oficis tradicionals, la tecnologia i la projecció
d’oficis de futur.
Una quarta proposta com a equipament autogestionat i facilitador d’iniciatives i
nous enfocaments en el camp dels consumidors, agricultors, restauradors,...
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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ

Ronda de preguntes
Es van expressar dubtes sobre els criteris per a seleccionar o prioritzar els projectes encara que
s'ajustin als criteris de Unió de Cooperadors.
Es va proposar generar un glossari per aclarir conceptes, per exemple què és la innovació social,
economia social i cooperativa,...

Es va proposar una dinàmica per tal de posicionar o aproximar el grau de sostenibilitat econòmica i
social de les propostes amb l’ajuda de dos eixos:
1. Un eix correspon a la sostenibilitat econòmica, per expressar el grau d’autogestió de la
proposta.
2. L’altre eix correspon a la sostenibilitat social o accessibilitat de la proposta, és a dir, si és
oberta a tota la ciutadania o només per a la comunitat de cooperadors.
Amb pòsits grans es van escriure els diferents espais que s’han proposat en les sessions. Amb pòsits
d’un color s’escrivien les propostes que es podrien donar dintre de l’edifici i amb l’altre color les
propostes que l’equipament podria facilitar fora. L’objectiu de la dinàmica era reflexionar sobre la
viabilitat i les possibilitats d’accés de les diferents propostes.
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Taller participatiu
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Matriu d’avaluació

D'aquesta manera, la Matriu consta d'una sèrie de preguntes relacionades amb les diferents
característiques que es recullen en el Marc Conceptual. Aquestes preguntes tenen un doble objectiu:
d'una banda detectar si l'activitat respon als criteris de Unió de Cooperadors i per una altra
incentivar una reflexió crítica sobre les pròpies activitats per tal de millorar‐les en els àmbits que
siguin necessaris (objectius, viabilitat, valors, recursos,...).
Per manca de temps no es va poder realitzar el treball de la matriu.

RESULTATS
Resultats de la dinàmica
Es visualitza en el següent esquema les diferents propostes situades en els eixos de SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA i SOSTENIBILITAT SOCIAL.
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Per últim es proposava realitzar per grups una matriu d’avaluació de les propostes. Aquesta Matriu
està dissenyada com a eina per a l'aprenentatge col∙lectiu i com a element que permet a la
comunitat de la Unió de Cooperadors autoavaluar‐se i garantir l'adequació de les activitats als valors
i marc conceptual prefixat, sense necessitat de comptar amb una validació contínua per part de
l'Ajuntament.

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

4

CONCLUSIONS
Valoració positiva del Taller ImaginAcció realitzat el dia 11 de març.
Acollida positiva a l'inici del desenvolupament de la dinàmica de posicionament dels projectes en els
eixos de sostenibilitat social i econòmica. Mentre es desenvolupava la dinàmica, alguns participants
afins a una de les propostes presentades, presenten reticències a l’hora de com s’avaluen i trien les
propostes que han de formar part d’Unió de Cooperadors. Alguns assistents reiteren la necessitat
d'exposar les propostes existents per defensar‐les, com a resposta s’explica que cap proposta és
excloent ni exclusiva i que són la base per a elaborar els usos i espais.
Els participants van comentar que la matriu d’avaluació era massa llarga i poc entenedora i que es
podria treballar en comú i no tant en grups

