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JUSTIFICACIÓ
de la necessitat d’aquesta intervenció.

La Pobla de Segur està ubicada geogràficament en 
una situació privilegiada, essent una de les principals 
portes d´entrada al Pirineu en general i al Parc Nacional 
d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici en particular. El 
fet que sigui final de línia de tren entre Lleida i la Pobla 
de Segur, i la connexió d’aquesta amb el servei de bus 
al Parc Nacional (el bus del Parc),  afavoreix aquest 
fet esdevenint punt de partida de diverses travessies 
lligades al Parc Nacional, com Carros de Foc, Pedals de 
Foc o Camins Vius. Aquest model de turisme de mobilitat 
sostenible té el seu màxim exponent amb el Tren dels 
Llacs i la ruta del Cinquè Llac.

La línia de tren fa que la Pobla esdevingui també un 
nucli clau de connexió de les comarques de muntanya 
i els seus habitants amb les principals ciutats de la 
província i del país, així com la població que aglutina els 
serveis de la part nord de la comarca del Pallars Jussà : 
ensenyament, sanitat, serveis, ..

Cal destacar també els actius turístics que ens ofereix 
la situació de la Pobla a la confluència dels rius Noguera 
Pallaresa i Flamisell , donant origen al Pantà de Sant 
Antoni, així com les serres de Collegats i del Boumort, 
que fan que estigui envoltada d’actius molt importants 
per a la preservació de la fauna i flora del nostre país, 
com ho demostra el fet d’estar incloses dins de la xarxa 
Natura 2000 i ser zones d’especial protecció per a les 
aus ( ZEPA).

Tot aquest entorn també ofereix un ventall molt ampli 
per a la pràctica d’esports com el senderisme, la bici 
de muntanya, l’escalada, el piragüisme, el rafting, el 
descens de barrancs, ..

Aquesta situació privilegiada tant a nivell geogràfic 
com de serveis, ha fet que la nostra població esdevingui 

punt de referència pel que fa a ensenyaments vinculats 
a esports de natura, aconseguint el primer centre català 
reglat en aquest àmbit: l’Institut Centre d’Esports de 
Muntanya del Pallars ( ICEMP).

L’aposta clara de fa uns anys treballant en una estratè-
gia de dinamització turística, basada en la col·laboració 
público-privada, la valorització dels seus recursos, 
la creació de producte turístic i l’impuls de projectes 
estratègics que reforcin la singularitat del territori, ens 
ha dut a presentar aquest projecte que pretén convertir 
la Pobla en un centre de referència del turisme actiu, 
esportiu i d’ecoturisme del Pirineu català, ampliant 
la seva oferta d’equipaments esportius, productes 
turístics, recuperació de la façana fluvial i treballant 
conjuntament amb els professionals de l’esport de 
muntanya i acompanyant les empreses en la creació 
de noves ofertes i productes turístics, que ajudin a 
desestacionalitzar el turisme, que serveixi d’instrument 
de desenvolupament local i comarcal i també ajudi a la 
creació de llocs de treball i fixació de la població. 

Aquest projecte integral pretén potenciar i posar en 
valor la façana fluvial i zones actualment en desús 
mitjançant la restauració ambiental i la seva adequació 
turística amb instal·lacions esportives, serveis públics 
complementaris, espais lúdics, espais d’interpretació i 
gaudi de la natura. Tot el projecte sempre atenent els 
principis o eixos de: la transició verda i sostenible, la 
millora de l’eficiència energètica, la transició digital i 
la competitivitat.



RESUM 
de les actuacions 

• Via verda de Collegats.

• Adequació de nous espais d’interès natural i paisatgístic.

• Adaptació d’equipaments públics a la neutralitat climàtica.

• Aposta digital en la promoció i acollida del visitant.

• Connectivitat com a factor de seguretat i de millora de l’experiència.

• Desenvolupament de plataformes i sistemes d’intel·ligència turística en destí.

• Consolidació del turisme esportiu a la Pobla de Segur

• Augment de l’oferta de productes turístics i experiències turístiques.

• Gestió del projecte, comunicació, sensibilització i foment de la participació.

TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE.

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

TRANSICIÓ DIGITAL.

COMPETITIVITAT.

1.

2.

3.

4.

Aquest projecte integral d’adequació de la façana fluvial de la Pobla, està dividit en nou actuacions, repartides dins 
dels quatre eixos que anteriorment hem enumerat :

EIX

EIX

EIX

EIX



VIA VERDA  
COLLEGATS.
L’objectiu principal és oferir una opció turística 
i esportiva. Apostar per la Pobla com a epicentre 
de la pràctica del ciclisme, facilitant la pràctica 
d’aquest esport pels usuaris de la bicicleta , tant 
convencional com elèctrica i oferir mitjans per 
visitar la població i els seus voltants. Amb la 
incorporació de la via verda es pretén també 
que les empreses turístiques de la zona puguin 
ampliar la gama de productes dirigits a diferents 
segments d’usuaris : famílies, sèniors, debutants, 
.. així com a usuaris de e-bikes.

ACTUACIÓ

01

Instal·lació d’un punt de recàrrega per a bicicletes elèctriques situat en l’Estació d’Esports i 
Natura del Pirineu.

Adequar el pas per l’antiga carretera N-260 perquè les bicicletes de carretera no hagin de 
passar pels dos túnels (molt perillosos actualment), i adequar també l’enllaç entre túnels. 

Creació d’una via verda per als senderistes i també ciclable, que travessi la comarca 
connectant el tram existent entre Salàs de Pallars i la Pobla de Segur i l’àrea de descans de 
Morreres (N-260 Eix Pirinenc), preveient que en un futur es pugui projectar la continuació 
fins a Gerri de la Sal i Sort, des d’on ja està prevista la continuació fins a Rialp. Actualment i 
mitjançant un fons FEDER s´està executant el tram entre Salàs de Pallars i Cellers. D’aquesta 
manera s’aconseguiria tenir una via verda que travessaria el Pallars Jussà i el connectaria amb 
el Pallars Sobirà.

EIX 1.



VIA VERDA
COLLEGATS.



ADEQUACIÓ 
DE NOUS ESPAIS 
D’INTERÈS NATURAL 
I PAISATGÍSTIC
Amb l’objectiu de revaloritzar el patrimoni 
natural d’un espai natural protegit, per al seu 
ús turístic responsable i sostenible, així com 
connectar i facilitar la mobilitat per les zones 
verdes de la població i evitar el riu com a barrera 
de separació, s’ha proposat :

ACTUACIÓ

02

Dotar un espai emblemàtic com és el Parc dels Raiers inclòs en la Xarxa Natura 2000, situat a 
la confluència dels rius Noguera Pallaresa i Flamisell (actualment amb molt poc ús) 
d’equipaments i serveis que permetin millorar el seu ús públic, assegurant-ne la seva 
conservació i posant en valor de la biodiversitat la possibilitat d’albirament d’aus a la cua del 
pantà.

Construcció d’una passarel.la sobre el riu Noguera Pallaresa situada en la zona de la via verda 
coneguda com el Barranc de l’Infern, que facilitarà que aquesta via esdevingui també circular.

Creació d’un parc infantil i instal·lació de zona de pícnic

Creació d’aparcaments.

Construcció d’una passarel.la sobre el riu Flamisell que connectarà la zona de l’Àrea Vacacional 
(inici de la via verda) i el Parc dels Raiers.

EIX 1.



ADEQUACIÓ 
DE NOUS ESPAIS 
D’INTERÈS 
NATURAL 
I PAISATGÍSTIC



A fi  de: reduir les emissions de CO2 i de mitigar 
el canvi climàtic i poder disposar d’una oferta 
d’allotjaments i equipaments esportius amb un 
potencial important en la captació de turisme 
esportiu, efi cient energèticament i adaptada 
a l´atracció de nous segments de visitants, es 
proposa :

ACTUACIÓ

Millora de l’eficiència energètica circumdant i la il·luminació dels bungalows 

construïts fa 25 anys.

Instal·lació del sistema de reg eficient i il·luminació al Parc dels Raiers.

Instal·lació d’un district heating de caldera de biomassa a la zona de l’Àrea Vacacional per 
poder satisfer les necessitats tèrmiques dels diferents equipaments de turisme esportiu.

Renovació de la il·luminació i climatització de l’edifici que albergarà els vestidors 

del complex esportiu.

Instal·lació del sistema d’il·luminació tipus LED a la pista d’atletisme.

03

EIX 2.
ADAPTACIÓ
DE D’EQUIPAMENTS 
PÚBLICS A LA NEUTRALITAT 
CLIMÀTICA.



ADAPTACIÓ DE 
D’EQUIPAMENTS 
PÚBLICS A LA 
NEUTRALITAT 
CLIMÀTICA.



APOSTA 
DIGITAL 
EN LA PROMOCIÓ I ACOLLIDA DEL 
VISITANT (04) I DESENVOLUPAMENT 
DE PLATAFORMES I SISTEMES 
D’INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA EN 
DESTÍ (06).
Turisme de la Pobla aposta per la digitalització 
per millorar el seu posicionament en el mercat, 
l’experiència en destí, la interacció amb els 
visitants i la comercialització de productes. Cal 
crear els elements que ajudin a posicionar la 
Pobla de Segur com a porta d’entrada al Pirineu 
català, donant a conèixer els seus recursos, els seus 
productes de turisme cultural, actiu i esportiu i 
facilitant-ne la seva visita. També amb l’objectiu 
d’avançar en un model de “ Smart Destination”, 
que permetrà millorar la gestió turística comptant 
amb la participació dels actors de l’activitat 
turística ( visitants, residents, empreses, ... ) amb 
el recull de dades útils i fi ables per a la millor 
gestió d’equipaments turístics i esportius i 
minimitzar-ne els consums, poder calcular les 
emissions de gasos efecte hivernacle que en genera 
el seu ús, i en el futur poder conèixer la petjada de 
carboni que el moviment turístic genera.

ACTUACIÓ

04
06 

EIX 3.



Creació d’un portal web amb tota la informació del destí: tradició, cultura, natura, gastronomia, 
experiències .. com apostar per un turisme diversificat i desestacionalitzat.

Sistema de reserva i pagament de diferents equipaments municipals: Zona autocaravanes, 
Àrea vacacional, ...

Inversió en material audiovisual adaptat al web i ús en xarxes socials, presentacions online, 
etc...

Instal·lar una xarxa de sensors en les zones de major afluència de visitants, d’acord amb la 
metodologia que proposa el sistema d’indicadors europeus ETIS.

Contacte directe amb les empreses proveïdores a través del portal.

APOSTA 
DIGITAL



CONNEC-
TIVITAT 
COM A FACTOR DE SEGURETAT I 
DE MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA.
La connectivitat en zones d’interès turístic per 
facilitar l’accés a la informació o a sistemes 
d’emergència si és necessari, així com disposar 
de sistemes de rescat i alertes d´inundacions, és 
un factor important a tenir en compte per poder 
oferir seguretat i qualitat de l’experiència dels 
visitants. 

ACTUACIÓ

Assegurar la cobertura de telefonia mòbil i red Wifii en les zones d’afluència turística, amb 
accés al telèfon únic d’emergències 112 i la possible descàrrega de les aplicacions del web 
sobre itineraris, guies interpretatives o cartografia.

Creació d’una ruta interpretativa digitalitzant dades de flora i fauna, per donar a conèixer la 
biodiversitat de la zona i ajudar a implementar mesures de conservació.

Implementació d’un punt de rescat i d’alerta d’inundacions en el riu Noguera Pallaresa i el riu 
Flamisell

05

EIX 3.



CONNECTIVITAT 
COM A FACTOR 
DE SEGURETAT I 
DE MILLORA DE 
L’EXPERIÈNCIA.



CONSOLI-
DACIÓ  
DEL TURISME ESPORTIU A 
LA POBLA DE SEGUR.
La Pobla de Segur i el seu entorn ideal per a 
la pràctica d’activitats esportives diverses en 
el medi natural, sumat al fet de comptar amb 
l’ICEMP (Institut Centre Esports de Muntanya 
del Pallars), referent estatal, cal que mitjançant 
l’augment de les instal·lacions esportives i la 
potenciació de les existents esdevingui un centre 
consolidat en aquest segment del turisme, i 
pugui diversifi car-ne l’oferta. Per aquest objectiu 
les actuacions previstes són :

ACTUACIÓ

Adequació de la piscina, actualment obsoleta.

Construcció d’una zona de vestidors en l’edifici de serveis de l’Àrea Vacacional.

Adequació d’una platja artificial a la zona de la cua del pantà de Sant Antoni, així com una 
rampa d’accés al pantà i un moll flotant connectat amb una pasarel.la.

Camp d’eslàlom i rull al riu Noguera Pallaresa.

Construcció d’una pista d’atletisme

07
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CONSOLIDACIÓ 
DEL TURISME 
ESPORTIU A LA 
POBLA DE SEGUR.



AUGMENT  
DE L’OFERTA DE PRODUCTES 
TURÍSTICS I EXPERIÈNCIES 
TURÍSTIQUES.
Per a esdevenir una destinació turística de 
referència cal la creació de nous productes 
turístics que ens facin més competitius, basat 
en un model de transició verda i sostenible i que 
faciliti la consolidació i la creació d’empreses 
turístiques, amb la fi xació de la població a la 
zona i la creació de llocs de treballs que això 
comporta.

ACTUACIÓ

Elaborar un pla que analitzi les possibilitats de creació de nous productes turístics i la seva 
viabilitat.

Accions de formació conjuntes i individualitzades amb les empreses del sector per 
acompanyar-les en el procés, i també ajudar-les a formar-se per elevar la rendibilitat dels 
productes turístics i millorar la seva digitalització.

Treballar amb les empreses per la creació de nous productes turístics que s’adaptin a les 
especificats dels diferents segments de demanda i als nous sistemes de comercialització.

08

EIX 4.



AUGMENT  
DE L’OFERTA DE 
PRODUCTES 
TURÍSTICS I 
EXPERIÈNCIES 
TURÍSTIQUES.



GESTIÓ 
DEL PROJECTE, COMUNICACIÓ, 
SENSIBILITZACIÓ I FOMENT DE 
LA PARTICIPACIÓ.
Per assegurar la gestió d´aquest projecte i poder 
dur a terme totes les actuacions, l’Ajuntament 
de la Pobla de Segur tot i comptar amb personal 
propi, aquest és insufi cient per assumir la gestió 
integral d’un projecte com aquest. Per aquest 
motiu es preveu una assistència externa que 
treballarà coordinadament amb el personal 
tècnic municipal. 
Aquesta assistència externa (persona/empresa) 
tindrà les tasques de :

ACTUACIÓ

Gestió del projecte, seguiment de les actuacions, indicadors de l’evolució, preparació 
d’informes, reunions, ..

Preparació d’una estratègia de comunicació interna i externa per a donar a conèixer l’execució 
del projecte i el seu impacte en el model turístic.

Implementació d’un procés participatiu dirigit a la població local, empreses, entitats locals, .. 
mitjançant reunions de seguiment, presentacions, ..

09
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ACTUACIÓ

01

ACTUACIÓ

02
ACTUACIÓ

03
ACTUACIÓ

03
ACTUACIÓ

03

ACTUACIÓ

03
ACTUACIÓ

04

ACTUACIÓ

04
ACTUACIÓ

07
ACTUACIÓ

07

ACTUACIÓ

07

ACTUACIÓ

04

ACTUACIÓ

03

ACTUACIÓ

02

ACTUACIÓ

01

ACTUACIÓ

01

ESQUEMA 
ACTUACIONS



LA POBLA DE SEGUR: 
NATURA I ESPORT. PROJECTE INTEGRAL D’ADEQUACIÓ DE LA FAÇANA FLUVIAL

QUADRE -RESUM PROGRAMACIÓ ACTUACIONS
EIXOS
PROGRAMÀTICS NÚM ACTUACIONS ACTIVITATS CONCRETES

ANUALITAT 
2022

ANUALITAT 
2023

ANUALITAT 
2024 TOTAL

Eix 1 
TRANSICIÓ VERDA
I SOSTENIBLE

01 Via verda Collegats
Punt de recàrrega de bicicletes elèctriques 8.000

Via Verda Collegats 400000

02
Adequació de nous espais d’interès 
natural i paisatgístic

Adequació zona Parc dels Raiers 485.000

Passarel·les rius Collegats i Flamisell 256.000

Total Eix 1 8.000 485.000 656.000 1.149.000 34%

Eix 2 
MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

03
Adaptació d’equipaments públics a 
la neutralitat climática

Bungalows: envolvent, tèrmica i il·luminació 210.000

Enllumenat pista atletisme 50.000

Vestuari turisme actiu edifici serveis: enllumenat, climatització, tèrmica 50.000

District heating caldera biomassa edifici turisme actiu i bungalows 270.000

Zona Parc Raiers: enllumenat i reg 85.000

Total Eix 2 310.000 270.000 85.000 665.000 20%

Eix 3 
TRANSICIÓ 
DIGITAL

04
Aposta digital en la promoció i 
acollida al visitant

Plataforma digital bungalows i àrea serveis autocaravanes 56.000

Web turisme actiu 40.000

Ruta interpretativa flora i fauna i creació producte audiovisual de promoció 44.000

05
Connectivitat com a factor de se-
guretat i de millora de l’experiència

Cobertura móbil, WIFI, punt rescat, alerta innundacions 15.000 60.000 77000

06 Gestió turística “Smart”

Gestió eficiència energètica 15.000

Petjada carboni 14000

Implantació sensors zona afluència 25000

Sistema digital indicadors i enquestes online sobre l’impacte del turisme, 
seguint la metodologia ETIS

25.000

Total Eix 3 113.000 166.000 92.000 371.000 11%

Eix 4 
COMPETITIVITAT

07
Consolidació del turisme esportiu a 
la Pobla de Segur

Adequació piscina 106.000

Pista atletisme 250.000

Vestuaris turisme actiu 245.000

Rampa accés embassament, moll flotant, passarel·la i platja 220.000

Camp eslàlom i rull 245.000

08
Augment de la gamma de productes 
i experiències turístiques

Formación, assessorament i acompanyament en la creació de productes 
turístics

5.000 16.000 14.000

09
Gestió del projecte, comunicació, 
sensibilització i foment de la 
participació

Gestió del projecte i accions de comunicació i foment de la participació 
d’empreses turístiques, residents i turistes

20.000 40.000 40.000

Total Eix 4 626.000 276.000 299.000 1.201.000 35%

1.057.000 1.197.000 1.132.000 3.386.000
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