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valoració del procés de participació

sessions realitzades
›Presentació (2): roda de premsa i a les entitats
›Sessió del Grup Motor (5) 
›Taller participatiu (3): ImaginAcció, Gestionant, sessió amb joves
›Jornada de Portes Obertes

INDICADORS PARTICIPACIINDICADORS PARTICIPACIÓÓ



INDICADORS PARTICIPACIINDICADORS PARTICIPACIÓÓ

nombre de participants
› Grup Motor (30p)
› Taller ImaginAcció (39p)
› Taller Gestionant (20p)
› Jornades de Portes Obertes (45p)
› Sessió joves de la Casa Gran (5p)



recurrència espais digitals
› Web https://uniocooperadorsgava.cat/  (2.723 visites)
› Twitter @uniocooperadors (141 seguidors)
› Facebook /UnioCooperadorsGava (177 seguidors)
› Plataforma Participa Gavà (55 usuaris)

INDICADORS PARTICIPACIINDICADORS PARTICIPACIÓÓ



Unió de Cooperadors és una COMUNITAT i és un ESPAI per a 
la Innovació, l’Economia i la Inclusió,
Un espai connector de persones, idees i projectes,
Un laboratori ciutadà que facilita i impulsa programes en els 
àmbits de: El CONEIXEMENT LA INNOVACIÓ SOCIAL 
L’ECONOMIA SOCIAL, COOPERATIVA I SOSTENIBLE
Un equipament històric i amb valor arquitectònic
En xarxa amb altres espais i experiències territorials i europees.

QUQUÈÈ ÉÉSS



› Espai públic obert, transversal, accessible i polivalent
› Espai de referència de l’economia social i cooperativa a nivell de 

ciutat i territori, en xarxa amb altres experiències en els àmbits de la 
innovació, l’economia i la inclusió

› Innovació social i noves oportunitats
› Referent i identitat de la memòria històrica
› Espai de coneixement, formació, educació, i empoderament de la 

ciutadania
› Laboratori i espai d’intercanvi d’idees i projectes i transmissor de 

valors
› Un equipament ciutadà en un edifici d’interès arquitectònic i històric 

que té el seu origen en una cooperativa de consumidors

QUQUÈÈ ÉÉSS



› Una oportunitat per a la regeneració urbana i ciutadana dels espais 
públics i dels entorns on està ubicat

› Una aposta pel desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador 
de Gavà mitjançant l’activació d’ espais i instruments per al talent i 
la capacitació personal i col·lectiva, la cooperació, l’economia verda, 
els projectes emprenedors, la innovació social, cultural i econòmica, 
l’economia sostenible i circular, i la lluita contra l’atur

› Una Comunitat
› Connector de sectors de població, col·lectius, persones, 

propostes,... i facilitador d’idees i projectes 

QUQUÈÈ ÉÉSS



› Sostenibilitat econòmica, ambiental i social

› Innovació, creativitat i transformació

› Comunitat i cooperativisme
› Inclusió i convivència

› Coneixement i empoderament de la ciutadania

› Espai democràtic, transparència i participació
› Retorn Social

› Bé comú

› Recuperació de la memòria històrica

ELS VALORS DELS VALORS D’’UNIUNIÓÓ DEDE
COOPERADORSCOOPERADORS



1. LA INNOVACIÓ SOCIAL
objectius específics
›Desenvolupar mecanismes i instruments de deliberació i concertació
ciutadana
›Potenciar la gestió comunitària de bens comuns.

àmbits d’actuació
›Participació ciutadana
›Plans de gestió de projectes
›Inclusió social 

LLÍÍNIES ESTRATNIES ESTRATÈÈGIQUES IGIQUES I
ÀÀMBITS DMBITS D’’ACTUACIACTUACIÓÓ



2. LA INNOVACIÓ ECON ÒMICA
objectius específics
›Impulsar l’economia social i cooperativa
›Promoure els valors de la sostenibilitat

àmbits d’actuació
›Cooperativisme
›Economia Social 
›Emprenedoria
›Sostenibilitat

LLÍÍNIES ESTRATNIES ESTRATÈÈGIQUES IGIQUES I
ÀÀMBITS DMBITS D’’ACTUACIACTUACIÓÓ



3. El CONEIXEMENT 
objectius específics
›Facilitar l’aprenentatge individual i col•lectiu en noves eines que 
augmentin les capacitats de les persones per afrontar els nous reptes 
econòmics i socials

àmbits d’actuació
›Formació
›Aprenentatge individual i col•lectiu

LLÍÍNIES ESTRATNIES ESTRATÈÈGIQUES IGIQUES I
ÀÀMBITS DMBITS D’’ACTUACIACTUACIÓÓ



4. LA XARXA
objectius específics
›Potenciar la comunicació, les relacions, les sinergies i projectes 
compartits entre diferents agents, col•lectius i sectors de la població de 
Gavà i del territori

àmbits d’actuació
›Agents i col•lectius ciutadans: educatius, econòmics, socials, culturals
›Comunicació

LLÍÍNIES ESTRATNIES ESTRATÈÈGIQUES IGIQUES I
ÀÀMBITS DMBITS D’’ACTUACIACTUACIÓÓ



5. EL TERRITORI
objectius específics
›Treballar en xarxa amb experiències i projectes, del territori i europeu, 
compartint i creant coneixement i bones pràctiques en els àmbits de la 
innovació, l’economia i la inclusió social

àmbits d’actuació
›Àrea Metropolitana
›Regió Metropolitana
›Projectes europeus

LLÍÍNIES ESTRATNIES ESTRATÈÈGIQUES IGIQUES I
ÀÀMBITS DMBITS D’’ACTUACIACTUACIÓÓ



Idea / Projecte

›Una proposta deliciosa: cuina, restauració, 
inclusió, producte de proximitat i custòdia del 
territori i entorn natural

›Espai Tecno-Artesà: regeneració d’oficis 
tradicionals, intercanvi i consum, recerca i projecció
de nous oficis

›Activa’t i reactiva: la creació de comunitat i la 
facilitació d’espais i accés als recursos formatius i 
de coneixement

Agents impulsors

›La Mata de Jonc

›Plataforma Societat Inclusiva 
Gavà

›Proposta d’un grup de treball
del taller ImaginAcció

PROPOSTES PROJECTESPROPOSTES PROJECTES
PROCPROCÉÉS PARTICIPATIUS PARTICIPATIU



Idea / Projecte

›Laboratori TICs

›Coneixement: formació, capacitació, compartir 
i crear coneixement

›Plataforma/ Cooperativa de consum 

Agents impulsors

›Proposta participants del taller 
ImaginAcció

›Proposta participants del Grup 
Motor i taller ImaginAcció

›Proposta compartida en 
diferents idees i projectes del 
Grup Motor i taller ImaginAcció

PROPOSTES PROJECTESPROPOSTES PROJECTES
PROCPROCÉÉS PARTICIPATIUS PARTICIPATIU



PROPOSTES PROJECTESPROPOSTES PROJECTES
PROCPROCÉÉS PARTICIPATIUS PARTICIPATIU

Idea / Projecte

›Banc del temps

›Observatori d’Inclusió Social i Laboral, atenent a 
col·lectius amb necessitats especials d’inserció

›Articulació Artística-Cultural i Inclusió Social, les 
diferents disciplines culturals i artístiques com a 
àmbits d’inclusió social.  

Agents impulsors

›Proposta del taller ImaginAcció -
Proposta de les impulsores del 
Banc del Temps de Gavà

›Proposta particular a través de 
la Plataforma Digital de 
participació

›Proposta particular a través de 
la Plataforma Digital de 
participació



PROPOSTES PROJECTESPROPOSTES PROJECTES
PROCPROCÉÉS PARTICIPATIUS PARTICIPATIU

Idea / Projecte

›Projecte de majordomia social i formació
ocupacional per a persones amb discapacitat

›Formació de professionals de la cuina i 
restauració. 

›Espai chill-out, espais interdisciplinars en l’àmbit 
de la creació cultural
›Zona “Gamer”, tornejos videojocs , jocs 
interactius
›Formació en xarxes socials

Agents impulsors

›Proposta particular a través de 
la Plataforma digital de 
participación

›Proposta particular a través de 
la Plataforma digital de 
participación

›Propostas de la sessió de 
joves de la Casa Gran



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

1. ESPAI D’ACOLLIDA COMUNICACIÓ I RELACIÓ

Usos

›Informació de la Comunitat i de l’Espai Unió de 
Cooperadors.

›Informació i comunicació dels programes i accions 
que desenvolupa UC, d’ofertes i demandes

›Espai relacional de persones i agents.

›Informació sobre Recursos en l’àmbit d’Innovació
social i econòmica, a nivell territorial i europeu. 

›Història de l’edifici i valor arquitectònic.

Recursos

›Espai central d’entrada i acollida: 
accessible, diàfan, obert.

›Taulell d’atenció al públic

›Material i accés TICs d’informació i 
comunicació.

›Espai expositor



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

2. ESPAI POLIVALENT

Usos

›Presentacions d’idees, programes, accions

›Exposicions d’experiències i recursos territorials i 
europeus en els àmbits i valors d’Unió de 
Cooperadors

›Intercanvi d’idees i propostes entre diferents sectors

›Accions i cicles formatius

›Jornades i seminaris

›Formació accés TICs

Recursos

›Espai diàfan, obert, modificable, amb 
capacitat d’adaptació a l’activitat 
programada.

›Material propi per a desenvolupar les 
activitats



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

3. SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DE 
PROJECTES: Fer viable una idea

Usos

›Suport a les persones, col·lectius i idees 
per tal de fer viables possibles projectes: 
formació, assessorament, plans de gestió, 
recerca de fons i recursos

Recursos

›Utilitza els diferents espais i 
recursos de l’equipament



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

4. ESPAIS DE CO-TREBALL

Usos

›Espais de treball dels agents impulsors que 
desenvolupen projectes en el marc d’Unió
de Cooperadors.

›Coordinació dels agents implicats

›Reunions

›Accions formatives de petit format

Recursos

›Un nombre d’espais 
determinat, separats i diàfans 
que permetin el treball formal

›Material bàsic adequat per a 
desenvolupar les tasques per 
part dels agents participants



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

5. ESPAI COOP

Usos

›Exposicions, formació i accés a la informació
sobre experiències i recursos en l’àmbit de 
l’economia sostenible, cooperativa i social.

›Laboratori cooperatiu

›Formació per a empreses en els valors de la 
sostenibilitat i la responsabilitat social.

›Intercanvis cooperatives

›Plataforma de Consum 

Recursos

›Espai visible i diàfan, connectat –
visualment- amb d’altres espais de 
l’equipament

›Material propi per a desenvolupar 
les tasques



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

6. CUINA

Usos

›Elaboració de productes del bar-restaurant

›Formació en el sector de la restauració per 
a la inclusió social

›Cicles formatius

Recursos

›Cuina equipada



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

Usos

›Servei de restauració

›Espai relacional 

›Formació en l’àmbit de la restauració, 
l’alimentació i el consum saludable, els 
productes de proximitat, km0 i custòdia del 
territori

Recursos

›Equipació adient de l’espai de 
restauració

7. BAR RESTAURANT



USOS, ESPAIS I RECURSOSUSOS, ESPAIS I RECURSOS

Usos

›Espai relacional i obert
›Presentacions, dinàmiques, concerts, de petit format

8. TERRASSA

9. DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L’ESPAI UNIÓ DE 
COOPERADORS

Usos

›Les tasques pròpies de la direcció i 
gestió

Recursos

›Equipació adient de l’espai de 
restauració



Objectius
› Mantenir el projecte d’Unió de Cooperadors més enllà del procés de 
participació.

›Consolidar l’estructura impulsora del projecte (personal tècnic referent 
i suport extern)

› Desenvolupar els projectes que s’han començat a definir en el procés
participatiu.

› Potenciar altres projectes que s’incloguin en Unió de Cooperadors i 
incorporar nous agents.

NOVES PASES NOVES PASES 
PER CONTINUARPER CONTINUAR



Objectius

›Difondre i fer partícip del projecte a la ciutadania 

› Incidir en la relació i treball en xarxa amb programes i espais del 
territori (Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona...)

› Explorar formes de finançament i programes europeus i territorials en 
relació amb els objectius d’UC

NOVES PASES NOVES PASES 
PER CONTINUARPER CONTINUAR



EL GRUP IMPULSOR
Grup reduït de persones compromeses amb el projecte

EL COMISSIONAT D’UNIÓ DE COOPERADORS
Personal tècnic referent i lideratge a nivell polític

DEFINICIÓ D’ESTRATÈGIES
Establir objectius, mecanismes, governabilitat i traçabilitat del període

LA COMUNITAT
Persones particulars, col·lectius, entitats, cooperatives, empreses... 

INSTRUMENTSINSTRUMENTS
PER CONTINUARPER CONTINUAR



INSTRUMENTSINSTRUMENTS
PER CONTINUARPER CONTINUAR

ELEMENT DE GESTIÓ
Documents formals i gestió documental: estatuts, òrgans, normatives...

ÚS D’ESPAIS UNIÓ DE COOPERADORS
Possibilitat d’utilitzar els espais fins que comencin les obres

GENERAR SINERGIES
Programes en xarxa amb altres equipaments, espais, col·lectius...

ACCIONS D’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
Actes de capacitació ciutadana, programes, jornades...



INSTRUMENTSINSTRUMENTS
PER CONTINUARPER CONTINUAR

PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ

Sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

� Suport en la contractació de personal tècnic durant dos anys
� Suport extern de persones expertes en economia social

INTERLOCUCIÓ AMB ALTRES ESPAIS I EXPERIÈNCIES

Xarxa de municipis d’economia solidària (XES)
Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
Cooperatives Calidoscoop, Aracoop...



CALENDARI PREVISTCALENDARI PREVIST





PROJECTE DPROJECTE D’’USOS I MODEL DE USOS I MODEL DE 
GESTIGESTIÓÓ
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