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TALLER PARTICIPATIU
Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur

Escenaris de futur- PRIMERA PART

Escenari desitjat

Escenari negatiu Com serà el nostre municipi d’aquí a 10 anys si 
no fem res?

Com ens agradaria que fos el nostre municipi 
d’aquí a 10 anys?



Escenari no actuació 

- Gent jove haurà marxat per manca d’expectatives.
- No hi haurà sortides laborals pel jovent.

- Els preus dels habitatges de lloguer i de compra no es podran assumir.
- Els habitatges s’hauran degradat. 

- Cada cop hi haurà menys població i serà més 
envellida amb la conseqüent pèrdua de serveis 
públics com ara l’escola bressol. 

- Centralització de serveis a la capital comarcal en 
detriment de la Pobla.

- Pèrdua de població.
- Despoblació social i industrial.
- Pèrdua de població dels pobles petits de l’entorn cap a les capitals. 

- Població molt envellida. 

HABITATGE NO 
ACCESSIBLE

- Agricultura i ramaderia sense pes 
dins l’economia del municipi.

- Els atractius turístics de Pobla hauran 
perdut atractiu i capacitat d’atracció 
de visitants si no els gestionem 
correctament. Turisme de pas.

ÈXODE JUVENIL

ENVELLIMENT
PÈRDUA DE 

SERVEIS 

SECTOR PRIMARI 
SENSE 

RELLEVÀNCIA



Escenari desitjat 
- La Pobla de Segur vist com un poble atractiu pel jovent per no 

marxar i per anar-hi a viure, amb opcions de feina de qualitat.
- Capacitat d’atraure talent per mitjà de la innovació i la 

tecnologia.
- Oferta d’oportunitats laborals i/o empresarials pel jovent.

- Serveis bàsics de qualitat, ofertats des de l’esfera pública.
- Bona qualitat de vida.

- Bona oferta d’allotjaments de turisme responsable.
- Paisatge turístic ben conservat.
- Oferta turística atractiva.

- Relleu d’empreses i negocis assegurat.

- Producte local i de 
proximitat (KM0) 
potenciat.

- Autosuficiència a nivell municipal.
- Reutilització i reciclatge dels residus.
- Model cooperatiu en la transició energètica.

- Opció d’accés a un 
habitatge més fàcilment.

- Bona comunicació viària i 
ferroviària.

- Mobilitat sostenible. 
- Transport públic.

POBLE ATRACTIU 
PEL JOVENT

HABITATGE 
ACCESSIBLE

BONES 
COMUNICACIONS



Propostes d’accions- SEGONA PART

Quines actuacions són bàsiques a fer a la Pobla de Segur 
per aconseguir l’escenari desitjat d’aquí a 10 anys? 

Identifiqueu entre 3-5 propostes d’accions

TALLER PARTICIPATIU
Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur



Propostes d’accions (1/2) 

SUPORT SECTOR 
PRIMARI

- Banc de terres. Col·laboració entre gent jove i gent gran per a la continuïtat de l’agricultura.
- Visibilitzar més la producció local agroalimentària. Campanya de màrqueting.

- Promoure el teixit associatiu i 
cooperatiu per afavorir activitats 
econòmiques en relació a la gestió 
d’espais, potenciar la creació de llocs 
de treball i l’organització i gestió dels 
recursos.

- Atracció de jovent en risc d’exclusió 
social per formar-la per dedicar-se al 
sector agrari.

- Crear un Campus universitari a la 
Pobla amb un programa de pràctiques 
i en disciplines  vinculades al sector 
agrícola, forestal i turisme.

- Tallers ocupacionals per a joves.
- Creació de cicles formatius en àmbits 

tecnològics i digitals i/o medi 
ambient/climatologia.- Tenir presents les necessitats 

d’empreses micro i petites (artesania i 
transformació agroalimentària) en la 
reparcel·lació del polígon. Valorar que 
hi hagi naus més petites o la 
possibilitat de compartir espais dins 
de les naus. - Simplicitat burocràtica per a les 

empreses i els emprenedors.

POLÍGON 
INDUSTRIAL

ATRACCIÓ DE 
JOVENT I 

FORMACIÓ

SUPORT A 
L’EMPRENEDORIA



Propostes d’accions (2/2) 

TURISME

- Potenciar “el llac” per mitjà de la construcció d’un dic de cua que asseguri una làmina estable 
d’aigua tot l’any.

- Habilitar i senyalitzar un itinerari circular al voltant de l’embassament com una proposta d’activitat 
turística i per la població local.

- Crear un càmping de primera a la zona de l’àrea de vacances per atraure turisme de qualitat.
- Major difusió de l’oferta d’activitats i d’empreses especialitzades en esports d’aventura.
- Potenciar i donar a conèixer els atractius turístics de la Pobla.
- Afavorir l’increment de l’oferta d’allotjaments a la Pobla.

RELLEU DE NEGOCIS - Cercar persones interessades en 
donar continuïtat de negocis i 
comerços a nivell local.

- Aconseguir augmentar l’horari de 
transport públic.

- Millora de les comunicacions per 
carretera.

- Borsa d’habitatge que doni garanties al llogater i 
asseguri preus assequibles.

- Incentivar la posada al mercat de lloguer 
d’habitatges desocupats.

- Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.

HABITATGE

MOBILITAT



Diferents moments de l’acte i del taller participatiu

Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur



Pla de 
dinamització 
socioeconòmica 
de la Pobla de 
Segur

promocioeconomica@lapobladesegur.cat
Contacte: 

Pots fer-nos arribar les teves 
propostes i idees a través 
d’aquest correu electrònic 

mailto:promocioeconomica@
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