
Dimecres, 6 d'abril
de 19h a 21h
Molí de l'Oli (la Pobla de Segur)

Pla de dinamització 
socioeconòmica de la 

Pobla de Segur

Taller 
participatiu 

social

Quin futur volem per la 
Pobla de Segur?

Dimecres, 25 de maig de 2022

Molí de l’Oli – La Pobla de Segur

Organitzat per:                                   Dinamitzat per:





Què farem?

1

2

Breu contextualització de cada temàtica: habitatge,
mobilitat, infraestructures i comunicacions, transició
ecològica, gent gran, formació, joves i infants, cohesió
social i associacionisme i patrimoni natural i cultural.

Taller de propostes d’accions: reflexió compartida
sobre possibles accions a fer al municipi de la Pobla de
Segur per millorar en aquests àmbits.



Context de la 

temàtica



HABITATGE
Context

• Manca d’habitatge per comprar o llogar.
• Existència d’habitatges buits perquè els propietaris no volen llogar.
• Existència de més de 60 habitatges de la SAREB.

Propostes d’accions
- Crear una borsa d’habitatge que 

doni garanties als propietaris i 
asseguri preus assequibles als 
llogaters.

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

- Crear ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatges.

Escenari desitjat
- Facilitat d’accés a 

l’habitatge.



MOBILITAT
Context

• Manca d’un model de mobilitat sostenible.
• No hi ha cap sistema de transport a la demanda implantat al municipi.

Propostes d’accions
- Aconseguir augmentar l’horari 

de transport públic.
- Millorar les comunicacions per 

carretera.
- Posar passos elevats de vianants 

per garantir la seguretat 
d’aquests davant la conducció a 
velocitat excessiva dins el 
municipi.

Escenari desitjat
- Bona comunicació viària i 

ferroviària.
- Existència d’un model de 

mobilitat sostenible. 



INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS
Context

• Manca de cobertura o cobertura deficitària en alguns dels nuclis del municipi.

Propostes d’accions
- Dotar de cobertura els llocs de 

visita per oferir una bona 
experiència als visitants.

Escenari desitjat
- Gaudir d’una bona 

cobertura en tot el 
municipi.



TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Context

• No hi ha un sistema de control de consum d’aigua.
• Consum d’aigua per càpita molt superior a la mitjana comarcal i del conjunt de 

Catalunya.
• Poques instal·lacions de autoconsum fotovoltaic.

Propostes d’accions
- Crear de cicles formatius en 

àmbits de medi 
ambient/climatologia.

Escenari desitjat
- Tenir autosuficiència a 

nivell municipal.
- Reutilització i reciclatge 

dels residus.
- Model cooperatiu en la 

transició energètica.



GENT GRAN
Context

• Població envellida.

Propostes d’accionsEscenari desitjat
- Gaudir d’una bona 

qualitat de vida.
- Serveis bàsics de 

qualitat, oferts des de 
l’esfera pública. 



FORMACIÓ, JOVES I INFANTS
Context

• La gent jove marxa per manca d’expectatives.
• Manca de perfils especialitzats per cobrir vacants a les empreses del municipi.

Propostes d’accions
- Atraure jovent en risc d’exclusió 

social mitjançant la formació i 
dedicar-se al sector agrari.

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

- Crear tallers ocupacionals per a 
joves.

Escenari desitjat
- La Pobla de Segur vist com 

un poble atractiu pel 
jovent (quedar-s’hi a viure 
amb opcions de feina de 
qualitat).

- Capacitat d’atraure talent 
per mitjà de la innovació i 
la tecnologia.

- Existència d’oferta 
d’oportunitats laborals i/o 
empresarials pel jovent.



COHESIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME
Context

• Teixit associatiu actiu  i amb nombroses associacions
• Baixa cohesió social, manca d’implicació en els actes populars.

Propostes d’accions
- 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.

Escenari desitjat



PATRIMONI NATURAL I CULTURAL
Context

• Existència d’un patrimoni natural (Collegats-Boumort, Pantà de Sant Antoni, Geoparc,...) i cultural i 
tradicional (les Falles, els Raiers, productes locals com la carn ecològica, ratafia, xolís, girella, etc.) 
rellevants.

• Turisme de pas que cal fixar al municipi.

• Existència de potencial per generar iniciatives econòmiques basades en els recursos naturals i culturals.
Propostes d’accions

- 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.

Escenari desitjat

Aconseguir un model de turisme 
sostenible:

‐ Bona oferta d’allotjaments de                           
turisme responsable.

‐ Gaudir d’un paisatge turístic ben 
conservat.

‐ Existència d’oferta turística 
atractiva.



TALLER DE 

PROPOSTES 

D’ACCIONS



Recollir propostes concretes per millorar diferents
aspectes que incideixen en la qualitat de vida de la
ciutadania de la Pobla de Segur, ampliant o millorant
les idees recollides al Taller d’Escenaris de Futur a través
d’un espai de conversa compartit.

TALLER DE PROPOSTES D’ACCIONS

Objectiu



Què hem fet?

3 grups de 4/5 persones per taula 

HABITATGE MOBILITAT

INFRAESTRUCTURES I 
COMUNICACIONS TRANSICIÓ ECOLÒGICA

GENT GRAN FORMACIÓ, JOVES I INFANTS

COHESIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME

PATRIMONI NATURAL I 
CULTURAL

Omplir la graella amb propostes
d’accions de cadascun dels àmbits
temàtics de manera individual.

TALLER DE PROPOSTES D’ACCIONS



I després?

1. Treball conjunt en grup, posant en
comú les accions pensades
individualment.

2. Posada en comú del que s’ha parlat
en cada taula. Una persona del grup
farà de portaveu.

TALLER DE PROPOSTES D’ACCIONS



RESULTATS DEL 
TALLER 

A continuació, es mostren les propostes d’idees d’actuacions recollides en el marc del taller, que
s’estudiaran tècnicament per avaluar la seva viabilitat, per ser o no integrades el Pla de dinamització
socioeconòmica de la Pobla de Segur



1. HABITATGE



2. MOBILITAT



3. INFRAESTRUCTURES I COMUNICACIONS 



4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA



5. GENT GRAN



6. FORMACIÓ, JOVES, INFANTS. COHESIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME



7. PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

Altres idees recollides 



I el següent pas... 



1. Diagnosi socioeconòmica
Situació actual del nostre poble.

2. Definició de l'escenari de futur i de les 
línies estratègiques
Com volem que sigui el nostre poble en un 
futur.

3. Pla d'acció
Conjunt d'accions concretes i especifiques
que ens aproparan al model de poble que
volem.

4. Pla de seguiment i execució 
Implantació del pla d'acció amb la
participació i cooperació públic-privada.
Procés per fer el seguiment de la posada
en pràctica de les accions previstes.

Fa
se

s
de

l p
ro

cé
s



PLA DE COMUNICACIÓ per donar a conèixer l’inici de la redacció 
del Pla

ANÀLISI DE DADES I DOCUMENTACIÓ per conèixer el punt de 
partida actual

ENTREVISTES a agents clau del poble per recollir la seva 
opinió

PROCÉS PARTICIPATIU per mitjà de tallers on es convida a la 
ciutadania i teixit socioeconòmic a exposar necessitats, 
inquietuds i propostes d’accions

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA integrada per membres de 
l’ajuntament, la ciutadania i el teixit socioeconòmic per tal d’anar 
fent el seguiment de la posada en marxa de les accions 
consensuades al Pla

Metodologia de treball



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 

Moltes gràcies per 
la teva assistència!

mailto:promocioeconomica@
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