


Marc del procés



Antecedents
La recent adquisició per part de l’Ajuntament de Rupià de l’edifici 
situat al carrer de la Indústria, 2, l’antic teatre del poble, obre 
l’oportunitat de generar un nou equipament per a la ciutadania. La 
seva ubicació (al bell mig del nucli) i la seva càrrega simbòlica 
(“gairebé tothom al poble ha utilitzat en alguna ocasió aquest 
espai”) fa que s’obri una interessantíssima oportunitat per crear un 
espai que esdevingui referència per a Rupià.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament engega un procés participatiu 
per involucrar la ciutadania en la definició dels usos del nou 
equipament municipal, amb l’objectiu de recollir, prioritzar i 
consensuar la funció final d’aquest edifici.

Objectius del projecte
General

- Definir de manera participada els usos del nou equipament 
municipal de l’antic teatre amb la ciutadania de Rupià.

Específics 
- Identificar necessitats i usos no coberts per la ciutadania 

de Rupià, especialment per la gent gran, el jovent i la 
infància. 

- Analitzar i donar a conèixer les possibilitats espacials i 
funcionals de l’edifici, a partir del tractament de la 
informació tècnica en les sessions de treball amb la 
ciutadania. 

- Fomentar la trobada intergeneracional, la deliberació i la 
posada en comú de punts de vista diversos.

Introducció



Metodologia

La metodologia de treball parteix d’entendre el projecte com a un procés, en el qual es 
dóna importància als resultats tècnics (la definició del programa d’ús) però també a les 
transformacions que es generen en les persones participants (aprenentatges, 
construcció de vincles, enfortiment de relacions).
El pla de treball s’estructura a partir de sis eixos metodològics que articulen les accions, 
les eines i els indicadors en el desenvolupament del projecte.



Pla de treball 

Taller deliberatiu Sessió en línia

Preparació i anàlisi Informació i difusió Deliberació i construcció 
de propostes

Devolució i tancament

Espai de treball col·lectiu 
presencial per a conèixer l'estat 
actual de l’edifici, les seves 
potencialitats i debatre 
col·lectivament sobre aspectes 
arquitectònics futuribles.

Enquesta per recollir el nivell de 
coneixement de l’edifici, els usos 
presents i de futur i els col·lectius 
diana 

Enquesta en línia

Enquesta en línia per convidar a 
participar a totes aquelles 
persones que degut a la situació 
sanitària o altres motius no han 
pogut assistir al taller presencial

1 2 3 4

Butlletí n.2

Enquesta en línia
S’explica el projecte i s’informa 
sobre els espais de participació 

Butlletí n1

S’informa sobre l’estat actual de 
l’edifici del teatre i es convida 
novament a participar als espais de 
participació

Cartelleria a peu de carrer
S'informa sobre el procés i els 
espais de participació

Sessió en línia on es presenten els 
resultats finals del procés i 
l’arquitecte encarregat del futur 
projecte arquitectònic comparteix 
les seves primeres idees de 
disseny basades en el el procés

Visites a l’edifici
Es fa visitar totes les parts de 
l’edifici del teatre a les persones 
interessades



Fase 1
Preparació i anàlisi



Resultats de l’enquesta en 
línia sobre percepcions











Fase 2
Informació i difusió



Canal de difusió

Butlletí 1 Butlletí 2 Cartelleria



Informe sobre l’estat 
actual de l’edifici











Fase 3
Deliberació i construcció 
de propostes



Descripció del taller 
presencial



Objectius
- Compartir els resultats de l’enquesta i de l’estat i 

possibilitats tècniques de l’edifici.
- Treballar de manera col.laborativa la projecció de l’edifici.

Moment
- Presentació política
- Punt informatiu

- Retorn de resultats de l’enquesta
- Explicació de l’estat i possibilitats de l’edifici

- Espai de treball col·laboratiu entorn l’edifici
- Arquitectura i natura               - Caràcter i identitat 
- Relació entre dins i fora         - Gestió i manteniment

- Plenària
- Resultats i com segueix el procés

Taller Deliberatiu. Desenvolupament
OBJECTIUS I MOMENTS DE TALLER

La dinàmica col·laborativa es va fer amb 
una enquesta que planteja un debat 
col·lectiu i mitjançant codis QR

Dades de participants



Moments del taller presencial

1.Acollida i  mesures sanitàries
Totes les persones que van arribant al taller son acollides per 
l’equip de facilitació qui els pren la temperatura corporal per 
comprovar que no tenen febre en el moment d’iniciar l’activitat, els 
fan signar un document d’autoresponsabilitat que els informa de 
l’obligatorietat d’informar a l’organització gestora de l’activitat en 
cas de detectar símptomes amb posterioritat al taller i els asigna 
una cadira en taules de màxim 6 persones.



Moments del taller presencial

2. Primera part del taller
L’equip polític que lidera el projecte fa una introducció sobre la 
història del teatre i la motivació per a iniciar el procés de 
participació.
L'equip de facilitació del taller explica quins són els objectius del 
taller i com s’ha plantejat el seu funcionament i fa un retorn dels 
resultats obtinguts de l’enquesta en línia compartida amb ota la 
ciutadania de Rupià mesos abans del taller.
Per acabar aquesta part del taller, l’arquitecte municipal explica 
quin és l’estat actual de l’edifici i quines són les seves potencialitats 
i limitacions.



3. Segona part del taller
A través dels codis QR que els grups tenen a cadascuna de les cinc 
taules de treball les persones participants treballen de manera 
col.laborativa per a respondre preguntes relacionades amb quatre 
temes:

● Arquitectura i natura
● Caràcter i identitat
● Relació entre dins i fora
● Gestió i manteniment

Moments del taller presencial



4. Pausa, compartir resultats i tancament
Després d’una petita pausa per estirar les cames, xerrar distesament entre ciutadania, 
tècnics i càrrecs polítics, tothom torna a la seva cadira i mitjançant una pantalla es 
comparteix els resultats agregats del que han anat treballant per grups. Després de 
compartir els resultats de cadascun dels temes tractats s’obre el diàleg obert on 
comentar dubtes o idees addicionals.

Es tanca el taller explicant quins seran els següents passos del procés.

Moments del taller presencial



Resultats de la 
participació en el taller 
presencial i l’enquesta 
en línia



Arquitectura i natura



Caràcter i identitat



Relació dins i fora



Gestió i manteniment



Fase 4
Retorn i tancament



Informació presentada 
en la sessió en línia de 
retorn i tancament















Fi


