
temps real hipotètic

P R O C É S

Rehabilitació
Construcció nous nuclis
Infraestructura
Obres interiors usuari

Les fases constructives es dilaten en el temps i es solapen.
Això permet l’ocupació gradual de tot el conjunt per sectors.

Formació i gestió de la/les cooperatives.
Reunir el capital per fer la inversió inicial necessària 
(Eines: Banca ètica, subbencions...)

OCUPACIÓ

accés usuaris nucli 1

accés usuaris nucli 4

accés usuaris nucli 2

accés usuaris nucli 3

Adequació del carrer i infraestructures bàsiques generals
apuntalament urgent

Nucli 1

Nucli 2

Nucli 3

Nucli 4

USOS AGENTS IMPLICATSMODEL DE GESTIÓ

Alternativa proposada: 
Model de cooperatives de cessió d’ús (MCU)
(basat en el model suec Andel-Sostre Cívic)
- es basa en l’AUTOGESTIÓ
- compromís de tots els socis en un projecte comú
- no permet l’especulació en la propietat, sense ànim de lucre
- entrada inicial (retornable) + lloguer tou (indefinit)
- finançament: aportacions individuals, Banca ètica.

propietari = la cooperativa
usuari = propietari del dret a l’ús de l’espai.

A mig camí entre PÚBLIC/PRIVAT i LLOGUER/COMPRA
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Gestió actual: propietat individual de cada adoberia.

Després de la declaració de les Adoberies com a Bé d’interès 
etnològic (BCIN), les adoberies estan a l’espera d’una actuació.
El context actual de decreixement econòmic ha acabat amb els 
grans inversors privats i les administracions públiques no tenen 
fons per invertir.
La seva degradació augmenta dia a dia davant la passivitat gen-
eral.

Per altra banda, la plataforma ciutadana que va aconseguir 
aturar el seu enderroc, reclama la seva rehabilitació per tal 
d’aprofitar els seus espais.
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