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Data i lloc
‐ Biblioteca Josep Soler Vida, plaça de Jaume Balmes, s/n Gavà
‐ Dilluns 27 de març a les 18.30
La 4a sessió estava prevista per al dia 3 d’abril. Amb l’objectiu d’agilitzar el treball previ al Taller
Gestionant del dia 1 d’abril, la sessió es convoca per al 27 de març.

Recuperació urbana i transformació d’usos
de l’edifici Unió de Cooperadors de Gavà
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Participants
Nom
S.G.
R.M.
B.S.
J.R.
J.P.
M.C.
C.R.
M.B.
A.B.
M.M.M.
C.S.

Entitat
Delta Coop
Fundació Futur
Grup d’Estudis de Gavà
Associació de Veïns del Centre
Grup d’estudis de Gavà
Assocació de Veïns Colomers
Tècnica municipal promoció econòmica
Tècnica municipal
Plataforma Societat Inclusiva
FAGAVA
UGT

Hi ha un nombre de persones excusades, una de les raons és el canvi de data.

Descripció de la sessió
La sessió consisteix bàsicament en revisar i treballar els documents elaborats i que les persones
participants han rebut prèviament.
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Arran dels dubtes sorgits en l’anterior sessió (del dia 20 de març) es considera oportú repassar
aquells temes i qüestions més importants o que ocasionen més dubtes. Per això s’elabora un
document sobre la traçabilitat realitzada fins aleshores, el document ON SOM (Annex 1) i que es
valora en aquesta 4a sessió fent incís en el fet que les propostes, idees i projectes que van sortint,
han d’omplir de contingut el Projecte Unió de Cooperadors i que cap idees ha de ser exclusiva, entre
d’altres coses perquè el Marc d’Unió de Cooperadors, i els valors treballats en les sessions
participatives aposten per la transversalitat, obertura i polivalència. Unió de Cooperadors ha de
donar cobertura als projectes sorgits en aquest procés de participació per al seu desenvolupament.

Matriu d’avaluació de projectes

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

On som

Recollint l’expressat en la sessió anterior sobre la matriu de projecte, es realitza una nova proposta
que el Grup Motor rep prèviament i que es discuteix en aquesta 4a sessió.
Primerament es revisen els elements que ha de complir Unió de Cooperadors que han sortit en
sessions anteriors i que serviran per a definir els principis rectors : obert, innovador, polivalent,
sostenible, gestió comunitària, intergeneracional, viver d’idees i projectes, transversal, inclusiu,
facilitador, accessible,...

2

Seguidament es passa a treballar la nova proposta de matriu, aclarint conceptes, simplificant termes
i afegint elements, com el fet d’especificar ´de forma més clara en la matriu els tres eixos d’Unió de
Cooperadors: INNOVACIÓ, ECONOMIA, INCLUSIÓ.
Aquesta matriu té l’objectiu de valorar els programes i accions que es desenvolupin en el marc
d’Unió de Cooperadors. Valorar no només en relació a Unió de Cooperadors, sinó també amb la
finalitat d’enfortir‐les i fer‐les viables.
Aquesta part de la sessió dóna com a resultat el document adjunt MATRIU DE PROGRAMES D’UNIÓ
DE COOPERADORS (annex 2).
Amb l’objectiu de visualitzar les idees, accions i projectes que han sortit al llarg del procés de
participació, i com aquestes es tradueixen en necessitats d’espais i usos, agents, gestió de projectes
o recursos,... es proporciona el darrer instrument: MAQUETA D’USOS I ESPAIS (annex 3).
La darrera part de la sessió va ser sobre els elements a tenir en consideració de cara a la GESTIÓ del
projecte durant el període que continua a partir d’ara, fins a l’obertura de l’equipament. Es valora el
risc de no complir amb les expectatives creades, de caure en el buit,... De forma consensuada es va
defensar la necessitat de continuar com a grup motor o impulsor, al llarg dels dos anys que pot
durar el temps de la rehabilitació de l’edifici, amb els mecanismes idonis per a tal finalitat i que
caldrà aclarir amb l’ajuntament. Alguns projectes, especialment els que tenen al darrera persones i
entitats implicades, s’han de poder desenvolupar i es poden desenvolupar, sense esperar a
l’equipament.

