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1. Introducció 

  Presentació 
Amb l’objectiu d’afavorir un procés de desenvolupament local, l’Ajuntament de la Pobla 
de Segur es planteja la necessitat de comptar amb un document de planificació 
estratègica que defineixi les accions necessàries que cal impulsar per revitalitzar el 
municipi, apoderar la ciutadania per creure en la Pobla de Segur com un lloc per poder 
viure-hi i viure’n, tot promovent l’impuls de noves activitats empresarials que 
contribueixin a frenar l’èxode dels seus joves, atreure nova població i garantir que la gent 
gran pugui envellir al seu municipi. 

La realització del Pla de dinamització socioeconòmica ofereix l’oportunitat de reflexionar 
sobre el model de desenvolupament socioeconòmic i dinamització territorial desitjats. 
Per fer-ho, cal partir del model de vida actual, de les potencialitats del territori i de les línies 
primordials que s’han de traçar per avançar en la consecució dels objectius. 

L’objectiu és que, partint d’una reflexió sobre la realitat actual, s’arribi a un consens entre 
les persones, les entitats i els agents del municipi sobre quin hauria ser el model de futur 
desitjable i possible i quines haurien de ser les accions que el farien possible així com els 
mitjans i els recursos necessaris per a dur-los a terme tot establint unes línies de treball 
compartides. 

Donant resposta a la demanda de l’Ajuntament de la Pobla de Segur, des de Raiels 
proposem dur a terme una planificació socioeconòmica que, per una banda, identifiqui 
les necessitats i reptes del municipi donant veu a la població local i, per l’altra, determini 
quines són les actuacions que cal posar en pràctica per dinamitzar-lo des del punt de vista 
socioeconòmic i les articuli mitjançant la definició de línies estratègiques, projectes i 
accions. 
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  Objectius 
L’objectiu general d’aquest Pla de dinamització socioeconòmica és obtenir una eina de 
treball que plantegi un programa d’accions dinamitzadores de l’activitat econòmica i el 
teixit social del municipi, establint una prioritat d’execució de les mateixes i definint el full 
de ruta a seguir des de l’ajuntament amb la implicació de diferents representants de la 
població local. D’aquesta forma, es pretén potenciar els diferents sectors econòmics 
presents al municipi i es preveu establir una dinàmica de treball participada, en xarxa i 
cooperativa que busqui el consens per incorporar les visions de l’administració local, del 
teixit privat (activitats econòmiques) i de la societat civil (ciutadania, entitats i col·lectius). 

En definitiva, l’objectiu d’aquesta planificació de dinamització socioeconòmica és obtenir 
una visió sostenible del territori i un enfoc vers el futur que garanteixi el desenvolupament 
local de la Pobla de Segur. 

A nivell més detallat, els objectius específics del Pla de dinamització socioeconòmica es 
centren en: 

• Definir un model de desenvolupament socioeconòmic per la Pobla de Segur 
que sigui fruit d’un consens local, planificat, estructurat i coherent. 

• Articular la coordinació entre sector públic, privat i societat civil per compartir 
el potencial de coneixements de totes les persones que resideixen i participen en 
l’activitat socioeconòmica local. 

• Fomentar la reflexió i l’anàlisi compartida del present i del futur del 
desenvolupament socioeconòmic de la Pobla de de Segur com a municipi. 

  



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 6 

2. Metodologia 

  Fases de treball 

La redacció d’aquest Pla s’ha enfocat vers una anàlisi que plantegi preguntes clau com 
ara On som? i, per tant, Què volem?, On volem anar? i Què cal fer?; tenint molt present, 
Qui ho farà? i Amb quins mitjans? Totes aquestes preguntes permetran reflexionar de 
forma constructiva i dissenyar un programa d’accions per encarar el futur d’aquest procés 
estratègic socioeconòmica partint dels resultats sòlids d’aquesta reflexió. 

A nivell metodològic, s’ha combinat l’anàlisi teòrica d’informació socioeconòmica del 
municipi amb treball de camp per analitzar els recursos actuals, així com la realització 
d’entrevistes als agents locals clau i de sessions de treball de participació ciutadana per 
planificar de forma conjunta les actuacions clau a desenvolupar per la dinamització del 
municipi. 

En aquest sentit, el procés d’elaboració d’un pla estratègic municipal es concreta en 
quatre grans fases de treball: diagnosi socioeconòmica, definició de l’escenari futur i 
de les línies estratègiques, pla d’acció i pla de seguiment i execució. I, a més, cal tenir 
present també una fase d’organització inicial i seguiment, igualment important  per 
establir unes bases adients per iniciar el procés. 

Figura 1. Fases de treball del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 

Font: elaboració pròpia 

0. Organització prèvia

1. Revisió diagnosi socioeconòmica i 
entrevistes 
Situació actual

2. Definició escenari de futur i línies 
estratègiques 
Situació desitjada i evolució

3. Pla d'acció
Conjunt d'accions concretes i específiques que 
desenvolupen les estratègies

4. Pla de seguiment i execució 
Implantació del pla d'acció amb la participació i 
cooperació público-privada
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 Espais de participació ciutadana 
Al llarg del procés de redacció del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de 
Segur s’han establert diferents espais de participació ciutadana per tal de poder recollir 
aportacions tant de la visió, com dels valors, les idees força i les principals propostes 
d’actuacions en diferents àmbits i sectors. 

A continuació es mostren els diferents espais els quals han permès recollir les opinions 
dels veïns i les veïnes de la Pobla de Segur: 

• Acte de presentació del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de 
Segur.  El dia 6 d’abril de 2022 al Molí de l’Oli, amb l’assistència d’unes 20 persones 
de diferents perfils. 

 

Figura 2. Cartell de l’acte de presentació del Pla de dinamització socioeconòmica. 
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Fotos de l’acte de presentació del Pla de dinamització. 
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• Taller d’escenaris de futur. El dia 6 d’abril de 2022 al Molí de l’Oli. 
A continuació de l’acte de presentació del Pla de dinamització socioeconòmica, es va 

dur a terme un taller de participació per definir l’escenari de futur desitjat pel 

municipi i aquest va ser el resultat: 

L’escenari de futur desitjat per la Pobla de Segur consensuat al taller va ser: 

Poble atractiu pel jovent:  

✓ 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 de qualitat: 

✓ Serveis bàsics de qualitat, oferts des de l’esfera pública. 

✓ Bona qualitat de vida. 

Negocis actius i dinàmics: 

✓ Relleu de negocis i d’empreses assegurat. 

Sector primari potent: 

✓ Producte local i de proximitat (KM0) potenciat. 

Model de turisme sostenible: 

✓ Bona oferta d’allotjaments de turisme responsable. 

✓ Paisatge turístic ben conservat. 

✓ Oferta turística atractiva. 

Habitatge accessible: 

✓ Opció d’accés a un habitatge més fàcilment. 

Transició ecològica: 

✓ Autosuficiència a nivell municipal. 

✓ Reutilització i reciclatge dels residus. 

✓ Model cooperatiu en la transició energètica. 

Bones comunicacions: 

✓ Bona comunicació viària i ferroviària. 

✓ Mobilitat sostenible.  

✓ Transport públic. 
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Imatges de diferents moments del Taller d’escenaris de futur 
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• Entrevistes grupals als diferents sectors econòmics. 

Al començament del procés es van planificar tres entrevistes grupals als diferents sectors 

empresarials del municipi: sector primari (pagesia, ramaderia i transformació 

agroalimentària), empreses vinculades al polígon industrial i empreses del sector 

comerç i serveis. El dia 4 de maig es va organitzar primer una entrevista grupal amb les 

empreses del sector comerç i serveis i més tard amb les empreses del sector primari. I el 

dia 11 de maig es va planificar la reunió grupal amb les empreses vinculades al polígon.  

Malgrat la convocatòria, no hi va haver inscrits en cap de les entrevistes grupals i per 

aquest motiu es va decidir crear enquestes individuals dirigides a cada un dels sectors 

anomenats i, alhora, realitzar enquestes telefòniques a aquells agents clau dels diferents 

sector. Tot plegat,  amb l’objectiu de complementar i enriquir la informació obtinguda en 

la diagnosi i en les enquestes contestades de manera individual, així com també poder 

aportar idees de possibles línies de treball i actuacions concretes. 

Pel que fa al sector primari (pagesia, ramaderia i transformació agroalimentària) cap 

empresa ha respost l’enquesta individual. Es va realitzar una enquesta telefònica a una 

empresa que combina pagesia, ramaderia i transformació agroalimentària. 

Respecte a les empreses vinculades al polígon industrial, dues empreses han contestat 

l’enquesta individual i s’han realitzat dues enquestes telefòniques més. Els perfils 

d’aquestes empreses són: fàbrica de licors, empresa càrnica, serralleria i estructures 

metàl·liques i distribució de productes per a l’alimentació congelats. 

Sobre les empreses del sector comerç i serveis han respost l’enquesta individual set 

empreses de diferents perfils com serveis informàtics, joguines i esports, centre d’estètica, 

administració de loteries, venda de productes càrnics, pastisseria i agència de viatges. 

També s’ha realitzat una enquesta telefònica a l’associació de comerciants. 

En total, han participat 12 empreses/professionals de diferents sectors econòmics. 
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• Campanya a Instagram 
Es va llençar una campanya a Instagram per poder recollir propostes, idees i comentaris 

de la ciutadania a partir de la formulació de diferent preguntes referents al municipi 

durant els dies 27 d’abril fins el 4 de maig i sota el lema “Com t’agradaria que fos el teu 

municipi”. S’han recollit més de 100 respostes de la ciutadania a preguntes com:  

✓ Quins són els serveis del benestar més essencials i que no podem perdre? 

✓ Quin suport necessiten els negocis locals com els comerços per assegurar el seu 

futur? 

✓ Com vendries la Pobla de Segur a un turista? 

✓ Què podem fer per atreure talent i noves oportunitats? 

✓ Com ho faries perquè l'accés a l'habitatge a la Pobla fos més assequible? 

✓ Com faries una Pobla més amable? 

✓ Com faries la Pobla atractiva pel jovent? 

 

Imatge de la campanya “Com t’agradaria que fos el teu municipi” impulsada per 

l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 
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• Taller participatiu social.  
Es va dur a terme el dia 25 de maig de 2022 al Molí de l’Oli, amb l’assistència d’unes 14 

persones, veïnes i veïns de la Pobla de Segur, com a representants de la ciutadania local. 

Es va fer un treball en grups, primer per aportar idees, propostes i comentaris en relació 

als temes proposats: habitatge, serveis a la gent gran, infants, jovent, educació, mobilitat, 

infraestructures i patrimoni i després es van posar en comú per validar-los entre totes i 

tots els participants. 

Figura 3. Cartell del taller participatiu social. 
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Imatges de diferents moments del taller participatiu social 
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3. Diagnosi socioeconòmica de la Pobla 
de Segur 

 Context geogràfic 
El municipi de la Pobla de Segur està situat al centre de la comarca del Pallars Jussà, a 
l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran. Està constituït, a més de la Pobla de Segur, per 
Sant Joan de Vinyafrescal (segon nucli amb més població del municipi), Pumanyons 
(només té una casa habitada), Montsor (nucli despoblat) i Gramuntill (antic nucli dispers 
format per tres masos, dels qual només queda aquest amb funcions d’agroturisme). 

Limita amb els municipis de Baix Pallars pel nord, per l’est amb Senterada i Conca de Dalt, 
pel sud amb Salàs de Pallars i per l’oest amb la Conca de Dalt. 

Mapa 1. Localització del municipi i nuclis 

L’extensió del municipi és de 32,8 km2 i té 
una altitud mitjana de 524 metres sobre el 
nivell del mar. 

Tot i que la capital de la comarca del Pallars 
Jussà sigui Tremp, la Pobla de Segur és el 
nucli de referència i àrea d’influència de la 
zona nord de la comarca, des de Salàs de 
Pallars fins a la Vall Fosca. L’àrea 
d’influència de la Pobla engloba els 
municipis de: Salàs de Pallars, Conca de 
Dalt, Senterada, Sarroca de Bellera i Torre 
de Capdella. Aquesta àrea d’influència 
significa una extensió de 507 km2 i una 
població de gairebé 5.000 persones, dades 
que representen un 35% del total de la 
comarca del Pallars Jussà, tant en extensió 
com en població. 

 

 

La majoria de la població del nord de la comarca té com a referència la Pobla de Segur pel 
que fa als serveis, excepte per aquells serveis que només es troben a Tremp, la capital de 
comarca (hospital, jutjat, mossos d’esquadra,...). Per tant, la Pobla de Segur exerceix com 
a segona capital de comarca, però sense tenir els recursos d’aquesta, amb les limitacions 
en termes econòmics i humans que això representa. 

  

Font: elaboració pròpia 
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 Planejament urbanístic, territorial i de 
desenvolupament local 

A nivell de planificació urbanística local, la Pobla de Segur compta amb unes normes 

subsidiàries de planejament urbanístic, aprovades l’any 1994  i que s’han anat modificant 
puntualment amb els anys.   

A nivell de planificació territorial supralocal, existeixen els següents plans:  

• el Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament el 25 de juliol de 
2006. Aquest pla contempla el municipi de la Pobla de Segur dins l’àmbit territorial 
de l’Alt Pirineu i Aran. 

• el Pla director urbanístic dels sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu, aprovat 
definitivament el 24 de juliol de 2020. Aquest document té per objectiu general 
avaluar aspectes bàsics de desenvolupament sostenible dels sòls d’extensió urbana 
previstos pels planejaments municipals aprovats amb anterioritat al PTPAPiA, per 
tal d’adaptar-los als principis i directrius de sostenibilitat establerts per la legislació 
i els planejament vigents. 

 

A més d’aquestes eines de planificació urbanística i territorial, existeixen altres plans 
sectorials amb incidència al municipi de la Pobla de Segur.  

• Pla local de seguretat viària de la Pobla de Segur: és una eina que ha de servir 
per definir l’espai públic i el sistema viari i per a reduir l’actual nivell de risc, amb 
l’objectiu fonamental de prevenir les víctimes de sinistres de trànsit. Amb aquesta 
eina que és el Pla i el treball permanent del grup de seguiment ha de permetre fer 
el camí que portarà a fer de la Pobla de Segur una vila més segura. 

• Assessorament en la definició i implementació d’una estratègia de 
dinamització turística per a Collegats (abril 2015-abril 2016): L’Ajuntament de la 
Pobla de Segur està liderant una estratègia de dinamització turística al voltant del 
congost de Collegats que comparteix amb els municipis de Conca de Dalt, 
Senterada i Baix Pallars, per tal de donar resposta a les diverses iniciatives públiques 
i privades, així com de l’associacionisme local.  

• Pla d’acció de l’energia sostenible del municipi de la Pobla de Segur: El pla 
d’Acció per a l’energia Sostenible s’ajusta al “Pacte d’alcaldes/esses” de la UE i 
segueix la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat. El Pacte d’alcaldes/esses compromet als municipis adherits a 
aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i les 
fonts d’energia renovables.  L’objectiu d’aquest pla és definir les accions que 
l’Ajuntament de la Pobla de Segur ha de dur a terme, en els sector d’activitat on té 
competència, per assolir els objectius establerts  per la UE per al 2020, i anar més 
enllà de la reducció del 20% de les emissions de CO2 a nivell municipal. 

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=57191&fromPage=load
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=57191&fromPage=load
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_lalt_pirineu_i_aran/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/plans_directors_urbanistics/pdu_aprovats/Lleida-i-Alt-Pirineu-i-Aran/pdu_sns_alt_pirineu/
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A nivell de planificació de desenvolupament local comarcal, existeixen els següents 
documents: 

• Pla de reactivació socioeconòmica del Pallars Jussà 2021-2026: aquest és un 
document de planificació que dona relleu al Pla de desenvolupament 
socioeconòmic que s’estava executant des de 2016, tenint en compte els efectes, i 
també les oportunitats, que ha generat la Covid-19. 

• Programa d’actuació comarcal 2019-2023: aquest Programa d’Actuació Comarcal 
ha estat elaborat a partir del marc jurídic que s'estableix al Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal 
de Catalunya (en endavant TRLOCC). Segons l'article 29 de l'esmentat text legal, 
s’estableix amb caràcter imperatiu que els consells comarcals han d'elaborar un 
programa d'actuació comarcal amb un vigència de 4 anys. A més ha d'incloure els 
serveis, les activitats i les obres que s’han de dur a terme; la manera d'acomplir els 
esmentats serveis i activitats; els mecanismes de coordinació amb els municipis i 
les comarques limítrofes i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les 
actuacions. 

• Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà 2017-2021: L’objectiu 
que persegueix aquest pla d’acció en el període 2017-2021 és frenar el decreixement 
poblacional, atraient població i aconseguint que decaigui el volum de persones que 
marxen de la comarca per cercar noves oportunitats laborals i, de forma indirecta, 
atenuar l’envelliment poblacional. Així mateix, es proposa també, generar un major 
desenvolupament econòmic arreu del territori, que permeti el sosteniment dels 
nuclis de població més petits i l’accés a un lloc de treball de les persones que hi 
habiten. En aquest sentit, permetre que aquestes persones, i en especial els 
col·lectius més vulnerables puguin continuar vivint a les seves llars, 
independentment d’on se situïn, perquè tinguin accés a un nivell adequat de 
serveis socials, que hauran potenciat la seva capacitat per generar activitat 
econòmica i creació d’ocupació.  

• Pla director Geoparc Orígens 2021-2025: l’objectiu general d’aquest pla és facilitar 
la gestió integral del Geoparc la qual implica el desenvolupament simultani i 
equilibrat de les següents línies de treball: recerca científica, protecció del 
patrimoni, educació, divulgació, economia sostenible i treball en xarxa (dins i fora 
del Geoparc). Aquest Pla Director esdevé el full de ruta pels gestors del Geoparc 
Orígens durant el període 2021-2024, donant continuïtat a l’anterior Pla Director 
(2015-2020). 

• Pla d’accions per al desenvolupament turístic del Pallars Jussà 2018-2023: 
actualització del Pla Estratègic realitzat el 2011, per replantejar un nou marc 
estratègic i un pla d’acció que contribueixi al desenvolupament turístic sostenible 
del Pallars Jussà. Aquest pla està contextualitzat en el marc de les accions 
desenvolupades en matèria de promoció econòmica i turística desenvolupades pel 
Consell Comarcal.  

• IV Pla comarcal de polítiques per a dones Pallars Jussà 2016-2020: la missió 
d’aquest pla és fomentar i contribuir a fer efectiu el principi d’eficàcia en totes les 
polítiques i actuacions del Consell Comarcal, mitjançant la incorporació de la 
perspectiva de gènere i de les dones, per tal d’avançar en l’assoliment de la igualtat 
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efectiva de dones i homes i prevenir i actuar contra la violència masclista i 
aconseguir avenços en la seva erradicació ó definitiva. 

• Pla de desenvolupament ambiental del Pallars Jussà (annex al Pla de 
desenvolupament econòmic i social). Maig 2019: l’any 2017 el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà va aprovar el Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars 
Jussà, definint propostes pel període 2017-2022. Ena quest document no es va 
incloure cap acció en l’àmbit ambiental, perdent una oportunitat que aquest sector 
fos també un motor de desenvolupament econòmic i social de la comarca. 
Aprofitant que l’any 2017 finalitzava l’Agenda 2021 del Pallars Jussà, es va creure 
oportú revisar-la i actualitzar-la, canviant-ne el format per tal que sigui l’annex 
ambiental del Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà. 
D’aquesta manera es pretén que quan es revisi el Pla ja s’inclogui el sector 
ambiental com un àmbit més, indestriable d’altres àmbits com agricultura, turisme 
o servei a les persones.  

 

Per últim, a nivell supracomarcal, existeixen els següents plans i projectes, entre d’altres:  

• Projectes de cooperació del territori Leader Pirineu Occidental: impulsats pel 
Grup d’Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental. Cal destacar els següents 
projectes: 

o Suma’t i involucra’t: té com a objectiu el desenvolupament d’una 
metodologia per fomentar la contribució voluntària de les empreses 
turístiques, la població local i els visitants, en la conservació i valorització del 
patrimoni natural i cultural rural. Visitor Payback. 

o Gustum: té per objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la 
promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al 
territori, en sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç. 

o Odisseu: l’objectiu d’aquest projecte és fomentar el retorn i la inserció laboral 
de joves al medi rural, tot creant un programa que faciliti aquest retorn i que 
promogui el seu compromís social amb el territori. 

o Enfocc: Energia, Forest i Canvi Climàtic: projecte “no productiu” que aporta un 
valor afegit a totes les iniciatives locals o comarcals dels territoris rurals 
catalans que se plantegen la implantació de la biomassa y la recuperació de 
la gestió forestal. 

o Cowocat rural: el seu objectiu és potenciar la creació d’espais de coworking a 
les zones rurals, i fomentar els valors del coworking i del teletreball en els 
territoris dels 10 Grups d’Acció Local que participen al projecte. 

• Pla estratègic de turisme del Pirineu i terres de Lleida 2019-2022: aquest 
document pretén ser una eina per potenciar un model estratègic de gestió de 
turisme sostenible per a la planificació, desenvolupament i promoció del Pirineu i 
les Terres de Lleida afavorint la competitivitat de la destinació. 

  

http://www.leaderpirineuoccidental.cat/wp-content/uploads/projecte-sumat-involucrat2018.pdf
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/projectes-de-cooperacio/gustum-productes-de-la-terra/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/projectes-de-cooperacio/odisseu-programa-per-al-retorn-i-la-insercio-laboral-de-joves-al-medi-rural/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/projectes-de-cooperacio/energia-i-forest/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/projectes-de-cooperacio/cowocat-rural/
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 Associacionisme 

 Associacionisme de l’ens municipal 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur forma part de diferents associacions i consorcis: 

• Associació Catalana de Municipis (ACM). 
• Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 
• Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). 
• Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars. 
• Consorci Localret. 
• Consorci Urbanístic La Pobla-Renfe. 

 Associacionisme de la població local 

La Pobla de Segur compta amb un teixit associatiu molt variat. Destacar que hi ha més 
de 30 associacions i clubs de diferents àmbits, que són molt actius al municipi, tot i que 
les seves activitats s’han vist frenades per la Covid-19. 

Taula 1. Associacions registrades a la Pobla de Segur l’any 2021. 

Associació d'Amics de la Gent Gran Santa Magdalena 

Associació Esportiva Escola de Futbol de la Pobla de Segur 

Club Atletisme de la Pobla de Segur (CAPS) 

Club Esquí de la Pobla de Segur (CEPS) 

Coral Verge de Ribera 

Entrepobles 

L'Altre Cine 

Associació de Cultura Comú de Particulars 

Associació de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur 

Associació de Comercials i Industrials de la Pobla de Segur 

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

Associació Musical del Pirineu - AMUP 

Associació de Dones de la Pobla de Segur 

Societat de Caçadors i Pescadors de la Pobla de Segur 

AEIG Escoltes de la Pobla de Segur (EPS) 

AFA Els Raiers 

AMPI Els Bolets 

STEM Pallars 

Voluntaris de Protecció Civil 

Associació Internacional de Raiers 
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Colla Castellera Malfargats de Pallars 

Club de Futbol Pobla de Segur 

AMPA Institut La Pobla de Segur 

AECC - Catalunya contra el càncer 

Motosport Pallars 

Comunitat Islàmica de la Pobla de Segur 

Associació de Country de la Pobla de Segur 

Associació Patronat Pro Sant Miquel del Pui 

Associació de Gats Moien 

Trenkabikers 

Òmnium Pallars 

Clàssic Club Billar Pallars 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Pobla de Segur 
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 Demografia 
La població total de la Pobla de Segur és de 3.050 habitants (any 2021). Si ens fixem en la 
distribució de la població en els nuclis o entitats singulars, s’observa que el 97,6% dels 
habitants  viuen a la Pobla de Segur, mentre que la resta ho fan a les altres entitats 
singulars que en formen part. La distribució queda de la següent manera: 

Taula 2. Població per nuclis i per sexes. Any 2021. 

Nucli Homes Dones Total 

La Pobla de Segur 1.486 1.490 2.976 

Sant Joan de Vinyafrescal 35 37 72 

Pumanyons 1 1 2 

Montsor 0 0 0 

Total 1.522 1.528 3.050 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

La densitat de població és de  92,9 habitants per km2, molt superior als 9,8 habitants per 
km2 de mitjana de la comarca del Pallars Jussà i als 12,9 habitants per km2 de l’àmbit 
territorial de l’Alt Pirineu i Aran. però molt inferior al 241,8 habitants per km2 de Catalunya. 

 

Taula 3. Comparativa densitat de població. Any 2021. 

Zona Densitat de població (hab/km2) 

La Pobla de Segur 92,9 

Pallars Jussà 9,8 

L’Alt Pirineu i Aran 12,9 

Catalunya 241,8 

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’IDESCAT 

  

Tot i ser la segona població més gran de la comarca, és un municipi rural ja que 
segons l’OCDE una comunitat és rural quan presenta una densitat menor de 150 
habitants per km2. 
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 Evolució de la població 

La població de la Pobla de Segur, en els darrers 10 anys (2012-2021) ha patit una davallada 
d’un -3,3%, arribant al seu mínim de població l’any 2018 amb 2.939 habitants. És a partir 
d’aquest any que es pot observar que aquesta tendència s’està revertint i la població es 
va recuperant any rere any. 

Gràfica 1. Evolució de la població. Període 2011-2021.  

 

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’IDESCAT. 

 

Si s’analitzen els 5 darrers anys (2017-2021), s’observa que la població de la Pobla de Segur 
ha crescut en un 3,4%. 

Gràfica 2. Evolució de la població. Període 2017-2021. 

Font: Elaboració pròpia amb les dades de l’IDESCAT. 
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En els darrers mesos s’ha observat que hi ha persones originàries de la Pobla de Segur 
que havien marxat i ara amb la pandèmia han tornat, ja sigui perquè s’han jubilat i van a 
viure a la Pobla de Segur o per treballar (tot i que es pot donar el cas que no treballin en 
el sector en el qual estan formats) o també en busca d’un mode de vida més fàcil (els 
nivells de preus a les grans ciutats són molt elevats). També han tornat els que poden 
teletreballar i fins i tot s’han donat casos de persones que hi ha anat a viure sense 
vinculació prèvia amb el municipi. És una tendència que el consistori valora molt 
positivament ja que la població actual és envellida i amb l’arribada de població 
nouvinguda més jove aquest índex va millorant i els permet créixer en nombre 
d’habitants, la qual cosa suposa trencar la tendència dels darrers anys. 

 

 Estructura de la població 

Per gènere, l’estructura de la població es força equitativa i es distribueix en 1.528 dones 
(50,10%) i 1.522 homes (49,90%). 

 

Gràfica 3. Estructura de la població de la Pobla de Segur per sexes. Any 2021. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

  

Caldrà veure si l’evolució entre els anys 2021 i 2022 ha resultat també positiva, 
per efecte d’un cert retorn als pobles arrel de la pandèmia de la COVID-19 i 
aquesta tendència es manté en el temps. 

49,90%

50,10%

Homes Dones
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Pel que fa a l’estructura de la població segons grans grups d’edat, es pot veure que el 
percentatge de població major de 65 anys (25,9%) és superior al percentatge de població 
menor de 15 anys (12,6%), cosa que indica un envelliment de la població. 

Gràfica 4. Estructura de la població segons grans grups d’edat. Any 2021. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Si s’analitza la piràmide de població, s’observa una piràmide força rectangular, la qual 
cosa indica hi ha un cert estancament de la població i que, tot i haver-hi un cert equilibri 
entre la població d’ambdós sexes, a partir dels 75 anys i més destaca una certa 
feminització de la població d’edat més avançada. 

Gràfica 5. Piràmide de població. Any 2021 

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Sobre els indicadors demogràfics1 corresponents a l’any 2021, s’observa el següent: 

• L’índex d’envelliment és de 204,9; això és, per cada 100 persones menors de 15 
anys n’hi ha 204 que són majors de 65 anys, que representa més del doble. Aquesta 
xifra és molt superior a la que presenta l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran i la 
de Catalunya, tot i que inferior a la de la comarca. 

• L’índex de sobreenvelliment és de 27,50; és a dir, per cada 100 persones majors de 
65 anys n’hi ha 27,5 majors de 85 anys. Aquest índex és superior al de la comarca i 
l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran i molt superior al de Catalunya.  

• La taxa de joventut és de 8,75; això vol dir que per cada 100 habitants només hi ha 
8,75 persones  d’entre 15 i 24 anys, una xifra baixa si ho comparem amb el conjunt 
de la comarca, l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran i Catalunya. 

• La taxa de feminitat és de 50,10; de cada 100 habitants, 50,10 són persones del sexe 
femení, un valor lleugerament inferior al que presenta el conjunt de Catalunya 
(50,80) i superior al valor de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran (49,23) i al de la 
comarca del Pallars Jussà (49,05). 
 

Taula 4. Principals indicadors demogràfics2 

 
Catalunya 

Alt Pirineu i 
Aran 

Pallars Jussà Pobla de Segur 

Índex envelliment 129,8 155,9 216,0 204,9 

Índex de sobreenvelliment 16,92 20,43 25,73 27,50 

Taxa de joventut 10,43 9,57 8,97 8,75 

Taxa de feminitat 50,80 49,23 49,05 50,10 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

Quant a la nacionalitat de la població de la Pobla de Segur, destacar que hi ha un 18,4% 
de població estrangera, sent aquest percentatge superior al comarcal (13,8%) i al del 
conjunt de Catalunya (16,1%). La procedència de la població estrangera s’indica a 
continuació: 

 
 

1 Aquests indicadors han estat calculats a partir de les dades del Padrón continuo del INE a 1 de gener de 
2021 (darreres dades disponibles). 
2 Indicadors demogràfics 

- Índex d’envelliment: relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 14 anys. 
- Índex de sobreenvelliment: relació entre la població de 85 anys i més i la població de 65 i més. 
- Taxa de joventut:  relació entre la població de 15 a 24 anys i la població total del municipi. 
- Taxa de feminitat: relació entre la població femenina i la població total del municipi. 

Segons els indicadors demogràfics 
més rellevants, la Pobla de Segur té 
una població envellida. 
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Taula 5. Procedència població estrangera a la Pobla de Segur. Any 2021 

Procedència % 

Resta de la Unió Europea 27,1% 

Resta d'Europa 0,9% 

Àfrica 43,6% 

Amèrica del Nord i Central 12,1% 

Amèrica del Sud 15,7% 

Àsia i Oceania 0,5% 

Total 100,0% 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Pel que fa al nivell de formació assolit per la població de 15 anys i més per nivells 
agregats, a la Pobla de Segur un 22,7% de les persones han assolit l’educació primària o 
inferior, un 27,4% han assolit la primera etapa d’educació secundària i similar, un 22,7% 
han assolit la segona etapa d’educació secundària o similar i un 27,3% han assolit educació 
superior.  

Si comparem aquestes dades amb les que es presenten a nivell comarcal, en l’àmbit 
territorial de l’Alt Pirineu i a nivell de Catalunya s’observa que: 

• La Pobla de Segur té un nivell d’assoliment de la formació d’educació primària 
o inferior superior a la comarca del Pallars Jussà, l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu 
i Catalunya. 

• La Pobla de Segur presenta en mateix nivell d’assoliment de la primera etapa 
d’educació secundària i similar que Catalunya i superior a la comarca del Pallars 
Jussà i l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu. 

• La Pobla de Segur presenta un nivell d’assoliment de la segona etapa d’educació 
secundària i similar inferior que la comarca del Pallars Jussà, l’àmbit territorial de 
l’Alt Pirineu i Catalunya. 

• La Pobla de Segur presenta un nivell d’assoliment de l’educació superior inferior 
que la comarca del Pallars Jussà, l’àmbit territorial de l’Alt Perineu i Catalunya. 

  

La procedència estrangera més 
habitual a la Pobla de Segur és 
l’africana. 
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S’ha de tenir en compte que aquestes són dades provisionals de 2019. 

Taula 6. Nivell de formació assolit per nivells agregats de la població de 15 anys i més. Any 2019 (dades 
provisionals) 

 
Educació 
primària o 

inferior 

Primera etapa 
d’educació 

secundària i 
similar 

Segona etapa 
d’educació 

secundària i 
similar 

Educació 
superior 

La Pobla de Segur 22,7 27,4 22,7 27,3 

Pallars Jussà 22,5 24,3 23,1 30,1 

Alt Pirineu i Aran 17,5 27,1 25,4 30 

Catalunya 17,7 27,4 23,2 31,8 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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 Serveis i equipaments públics 
En aquest apartat s’indiquen serveis i equipaments públics que hi ha a la Pobla de Segur 
classificats per tipologies. 

• Equipaments, locals i/o serveis docents 
 

Escola bressol Escola Els Raiers 
Institut de la Pobla de 

Segur 

Institut Centre 
d’Esports de Muntanya 

del Pallars (ICEMP) 

    
 

El municipi compta amb tots els centres educatius necessaris per fer-hi l’ensenyament 
obligatori, des de la llar d’infants, que és nova, fins a l’institut. Cal destacar també l’ICEMP, 
Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, ja que és el centre públic de referència 
del Departament d’Educació que oferta cicles d’ensenyaments esportius, a la zona del 
Pirineu Occidental. La seva oferta formativa inclou tant cicles de grau mitjà com cicles de 
grau superior i cada any hi passen uns 800 alumnes i 65 professors.  

 

• Equipaments, locals i/o serveis esportius i/o recreatius. 
 

Pavelló municipal 
d’esports 

Piscina 
Camp de futbol 

municipal 
Sala polivalent 

    
 

Centre BTT Rocòdrom Pista de pàdel 
Cruyff Court Carles 

Pujol 

    

 

La Pobla de Segur compta amb diferents equipaments esportius i/o recreatius com 
pavelló municipal d’esports, piscina, camp de futbol, sala polivalent, centre de BTT i 
rocòdrom. La percepció de l’Ajuntament és que la piscina i el camp de futbol estan 
envellits, fa molts anys que es van construir i necessiten una reforma o remodelació. En 
breu es farà la renovació del camp de futbol i caldria fer-la també de la piscina. Respecte 
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la sala polivalent, caldria replantejar la seva ubicació ja que actualment es troba en una 
nau industrial. 

 

• Equipaments, locals i/o serveis sanitaris i/o assistencials 
 
Centre d’Atenció 

Primària 
Urgències mèdiques i 

ambulància  
Farmàcia 

Residència per la gent 
gran i centre de dia 

    
 

La Pobla de Segur té un servei regular d’assistència mèdica amb l’atenció de 4 
metges/metgesses i 4 persones d’infermeria. El municipi compta amb dues farmàcies. 

Pel que fa als serveis a la gent gran, es compta amb un servei de centre de dia, on els 
usuaris poden fer els àpats. Amb la pandèmia se’n va perdre el servei i ha costat molt 
temps tornar a reprendre’l. També hi ha una residència pública, la residència Nostra 
Senyora de Ribera (70 places) i una residència de titularitat privada, Centre geriàtric del 
Pirineu (77 places). Respecte de la residència pública, la majoria de places estan ocupades 
per persones de la Pobla de Segur i dels seus voltants, mentre que a la residència de 
titularitat privada s’observa que hi poden haver residents d’altres municipis de fora de la 
comarca ja que l’empresa té residències en altres municipis i es produeixen trasllats de 
residents entre els diferents centres. 

• Equipaments, locals i/o serveis socioculturals 
 

Casal cívic Biblioteca 
Espai de coworking 

“Lo niu d’idees” 
Comú de Particulars 

    

 
 

Espai Raier Oficina de turisme 

  
 

La Pobla de Segur disposa de diferents equipaments socioculturals com el Casal Cívic, la 
biblioteca o l’oficina de turisme. Cal destaca l’espai de coworking “Lo niu d’idees” l’objectiu 
del qual és  fomentar  la col·laboració, cooperació, interacció de contactes i l’intercanvi 
d’idees i experiències entre els seus usuaris, que ajudi a la consolidació d’un projecte 
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professional o empresarial. Aquest servei de coworking s’adreça a emprenedors/es que 
volen iniciar una nova activitat econòmica o es troben en la fase de consolidació. Així 
mateix, poden sol·licitar l’ús de les sales i aules empreses alienes al servei de coworking. 
L’espai ofereix a les empreses dues modalitats de serveis: empresa en residència (utilitza 
un dels espais compartits coworking i la resta d’instal·lacions a disposició de les empreses 
que hi ha al Telecentre) o empresa en itinerància (utilitza puntualment alguns dels espais 
a disposició de les empreses que hi ha al Telecentre). En els darrers mesos, abril 2022, hi 
ha dues empreses usuàries residents (fixes) del coworking mentre que el nombre 
d’empreses itinerants és variable i acostumen a fer-ne un ús puntual d’una setmana.  

D’altres equipaments són el Comú de Particulars (entitat que potència la cultura, sobretot 
del territori del Pallars, a través d’exposicions i presentacions de llibres) i l’espai polivalent 
Raiers II. 

 
• Equipaments, locals i/o serveis tècnics, administratius i/o de seguretat 

 
Ajuntament Jutjat de Pau Registre civil Correus 

    
 

Bombers voluntaris Guàrdia civil 

  
 

Els diferents equipaments, locals i/o serveis tècnics administratius i/o de seguretat que hi 
ha a la Pobla de Segur són: Ajuntament, jutjat de pau, registre civil, oficina de correus, 
bombers voluntaris i guàrdia civil, La caserna de mossos d’esquadra més propera és a 
Tremp, la capital de comarca. 
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• Equipaments, locals i/o serveis de transports 
Estació de tren Estació d’autobusos Taxi Heliport (eventual) 

    
 

Pel que fa a serveis de transport, la Pobla de Segur compta amb estació de tren i 
d’autobusos, amb servei de taxi i també, de manera eventual, disposa d’heliport. 

 

• Equipaments, locals i/o serveis de proveïment i/o subministrament 
Mercat setmanal Escorxador municipal Caixer automàtic Deixalleria 

    
 

La Pobla de Segur té mercat setmanal cada dimecres. A més, el municipi compta amb 
caixer automàtic, deixalleria municipal i amb una escorxador important a la zona, ja que 
és un dels pocs escorxadors municipals que encara es mantenen.  

 
• Altres equipaments, locals i/o serveis 

Cementiri Sala de vetlles 

  
 

Altres equipaments, locals i/o serveis dels quals disposa la Pobla de Segur són el cementiri 
i la sala de vetlles. 
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 Infraestructures i comunicacions 

 Xarxa viària 

El terme de la Pobla de Segur és creuat, bàsicament, per tres carreteres, que marquen 
una mena de Y grega que hi entra pel sud i en surt pel nord-est i pel nord-oest. A part, una 
altra carretera corre en part paral·lela a una d'elles, com es descriu a continuació: 

• D'una banda, hi ha la carretera C-13 (Lleida - Esterri d'Àneu), que, procedent de 
Tremp, Talarn i Salàs de Pallars entra en el terme poblatà just en el seu extrem 
meridional, a llevant del poble de Sant Joan de Vinyafrescal. Arriba a la vila de la 
Pobla de Segur molt a prop del juntament entre aigües del Flamisell i la Noguera 
Pallaresa, travessa la vila de sud a nord, i en surt cap al nord-est, seguint de forma 
paral·lela la Noguera Pallaresa fins a sortir del terme per Collegats, en direcció a Sort 
i Esterri d'Àneu.  

• En segon lloc, travessa el terme de nord-est a nord-oest, passant pel centre, la 
carretera N-260 (Coll dels Balitres, a Portbou - Sabiñánigo), que comparteix traçat, 
entre Sort i la Pobla de Segur amb l'anterior. Ara bé, un cop a la Pobla de Segur, 
aquesta carretera travessa del tot el nucli urbà, i quan arriba a l'extrem sud de la 
vila, un cop travessat el Flamisell, segueix la riba dreta d'aquest riu, aigües amunt, 
per adreçar-se a Senterada i el Pont de Suert. Amb aquestes dues carreteres queda 
formada la Y que s'apuntava al començament.  

• De la vila cap al nord-oest, per la riba esquerra del Flamisell, hi ha una altra 
carretera, la L-522 (La Pobla de Segur - N-260, al Congost d'Erinyà, a Conca de Dalt). 
És una carretera curta, en quan a Km., que corre paral·lela a la N-260 i al riu Flamisell 
fins que, al capdamunt del seu recorregut, travessa el riu i va a abocar-se en la N-
260 just al començament meridional del Congost d'Erinyà.  

No hi ha cap més carretera, oficialment, al terme. Ara bé, caldria esmentar algunes de les 
pistes, asfaltades i en bon estat, que, sense tenir la consideració (i la numeració 
corresponent) de carreteres, ho són, en realitat: 

• A l'extrem sud, trobem la pista, curta, que de la C-13 puja al poble de Sant Joan de 
Vinyafrescal. Una mica més al nord, una altra pista enllaça la zona industrial i de 
serveis amb l'antic poble de Puimanyons.  

• Al nord-est del terme, en la N-260, surt cap al nord-oest la pista que duu a 
Gramuntill. Finalment, a l'extrem nord del terme hi ha la pista que des de 
Montcortès de Pallars i Peracalç penetra en el terme de la Pobla de Segur per tal 
d'arribar al poble de Montsor. 
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Mapa 2. Xarxa viària de la Pobla de Segur 

Font: Google Maps 

A continuació es detallen la distància i temps de recorregut fins a la capital de comarca, 
capital de província i Barcelona. 

Taula 7. Distància i temps de recorregut en cotxe 

Recorregut Distància en km Temps en minuts 

La Pobla de Segur-Tremp 13 km 13 minuts 

La Pobla de Segur-Lleida 97 km 84 minuts 

La Pobla de Segur-Barcelona 199 km 153 minuts 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Google Maps 
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 Transport públic 

Pel que fa a les comunicacions per transport públic, La Pobla de Segur té estació de tren, 
que va arribar per primer cop el 1951. És la terminal nord de la línia de Lleida a la Pobla de 
Segur, antigament de Renfe i actualment gestionada per la Generalitat, a través dels FGC 
(Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Hi ha diferents horaris diaris que enllacen la 
Pobla de Segur amb Tremp, Balaguer i Lleida, entre altres estacions. Des del consistori es 
valora que es té una connexió de tren prou acceptable, que et permet estar connectat 
amb la capital de província en un temps raonable i d’aquí poder fer transbord a d’altres 
destinacions com Barcelona o Madrid. 

 

Taula 8. Horaris FGC de Lleida a la Pobla de Segur 

 
          

Lleida-Pirineus 05:14 06:20 07:47 09:05 10:47 13:30 15:30 17:30 19:25 21:30 

Alcoletge 05:21 06:26 07:53 09:11 10:53 13:36 15:36 17:36 19:31 21:36 

Vilanova de la Barca 05:26 06:32 07:59 09:17 10:59 13:42 15:42 17:42 19:37 21:42 

Térmens 05:31 06:37 08:04 09:22 11:04 13:47 15:47 17:47 19:42 21:47 

Vallfogona de 

Balaguer 

05:35 06:41 08:08 09:26 11:08 13:51 15:51 17:51 19:46 21:51 

Balaguer 05:40 06:46 08:15 09:31 11:15 13:56 15:56 17:56 19:51 21:56 

Gerb 05:44 - 08:19 - 11:19 - - 18:00 - - 

Sant Llorenç de 

Montgai 

05:49 - 08:24 - 11:24 - - 18:05 - - 

Vilanova de la Sal 05:59 - 08:30 - 11:30 - - 18:11 - - 

Santa Linya 06:04 - 08:34 - 11:34 - - 18:15 - - 

Àger 06:20 - 08:46 - 11:46 - - 18:27 - - 

Cellers-Llimiana 06:33 - 08:56 - 11:56 - - 18:37 - - 

Guàrdia de Tremp 06:38 - 09:00 - 12:00 - - 18:41 - - 

Palau de Noguera 06:43 - 09:05 - 12:05 - - 18:46 - - 

Tremp 06:47 - 09:09 - 12:09 - - 18:50 - - 

Salàs de Pallars 06:55 - 09:17 - 12:17 - - 18:58 - - 

La Pobla de Segur 07:00 - 09:22 - 12:22 - - 19:03 - - 

Font: web Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
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Taula 9. Horaris FGC de la Pobla de Segur a Lleida 

 
          

La Pobla de Segur - 07:08 - 10:08 - 15:30 - - 19:46 - 

Salàs de Pallars - 07:11 - 10:11 - 15:33 - - 19:49 - 

Tremp - 07:19 - 10:19 - 15:41 - - 19:57 - 

Palau de Noguera - 07:23 - 10:23 - 15:45 - - 20:01 - 

Guàrdia de Tremp - 07:27 - 10:27 - 15:49 - - 20:05 - 

Cellers-Llimiana - 07:32 - 10:32 - 15:54 - - 20:10 - 

Àger - 07:43 - 10:43 - 16:05 - - 20:21 - 

Santa Linya - 07:53 - 10:53 - 16:15 - - 20:31 - 

Vilanova de la Sal - 07:56 - 10:56 - 16:18 - - 20:34 - 

Sant Llorenç de Montgai - 08:03 - 11:03 - 16:25 - - 20:41 - 

Gerb - 08:08 - 11:08 - 16:30 - - 20:46 - 

Balaguer 06:58 08:15 10:08 11:15 14:08 16:37 18:08 20:03 20:53 22:02 

Vallfogona de Balaguer 07:02 08:19 10:12 11:19 14:12 16:41 18:12 20:07 20:57 22:06 

Térmens 07:06 08:23 10:16 11:23 14:16 16:45 18:16 20:11 21:01 22:10 

Vilanova de la Barca 07:12 08:29 10:22 11:29 14:22 16:51 18:22 20:17 21:07 22:16 

Alcoletge 07:17 08:34 10:27 11:34 14:27 16:56 18:27 20:22 21:12 22:21 

Lleida-Pirineus 07:24 08:41 10:34 11:41 14:34 17:03 18:34 20:29 21:19 22:28 

Font: web Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

De serveis d'autobusos, n'hi ha dos de bàsics: el que ve de Barcelona per Artesa de Segre 
i Isona, i el que ve del sud, sempre per la C-13. Tots dos ajunten el seu traçat a Tremp. El 
primer se subdivideix en dues línies: la de Barcelona a la Pobla de Segur, i la de Barcelona 
al Pont de Rei.  

En el primer cas, hi ha tres serveis diaris que tenen el seu final a la Pobla de Segur i tres 
més que en marxen cap a Barcelona, ara bé només un en cada direcció para a tots els 
pobles dels termes pels quals passa: Salàs de Pallars, Embrancament de Talarn, Tremp, 
Vilamitjana, Embrancament de Suterranya, Figuerola d'Orcau, Conques, Isona, Biscarri i 
Benavent de la Conca, per citar només els de la comarca. En direcció a Barcelona, dos 
circulen al matí i un a la tarda; en direcció contrària, tots tres són a la tarda.  

En la ruta de Barcelona al Pont de Rei, hi ha dos serveis en cada direcció. Cap a la Vall 
d'Aran tots dos són al matí (un d'ells es queda a Esterri d'Àneu), amb poca estona de 
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diferència. Cap a Barcelona, tots dos (un té l'origen, també, a Esterri d'Àneu) són a la tarda, 
amb 40 minuts de diferència entre els dos.  

 

Taula 10. Horaris Alsa de la Pobla de Segur a Barcelona (Estació Nord) 

Sortida Arribada Dies 

06:30 10:10 LMXJV 

08:45 12:50 LMXJVSD 

15:30 20:00 LMXJVS 

18:00 21:40 D 

18:00 21:40 D 

18:00 21:40 D 

18:00 21:40 LMXJVSD 

18:05 22:30 D 

Font: web ALSA 

Taula 11. Horaris Alsa de Barcelona (Estació Nord) a la Pobla de Segur 

Sortida Arribada Dies 

07:30 11:43 LMXJVS 

09:00 13:13 D 

14:30 18:35 LMXJVSD 

18:00 21:40 LMXJV 

Font: web ALSA 

Taula 12. Horaris Alsa de la Pobla de Segur a Lleida (Estació d’autobusos) 

Sortida Arribada Dies 

05:49 07:50 LMXJV 

08:29 10:34 S 

13:59 16:04 LMXJV 

16:29 18:34 D 

17:30 19:15 SD 

Font: web ALSA 
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Taula 13. Horaris Alsa de Lleida (Estació d’autobusos) a la Pobla de Segur 

Sortida Arribada Dies 

06:45 08:30 SD 

13:40 15:59 LMXJV 

18:30 20:35 S 

20:00 22:05 LMXJV 

20:00 22:05 D 

Font: web ALSA 

Pel que fa a transport públic, destacar també el bus del Parc Nacional d’Aigüestortes que 
té parada a la Pobla de Segur i el servei de taxi privat que existeix al municipi. 

 

 Transport a la demanda 

Actualment, no hi ha cap sistema de transport a la demanda implantat al municipi, però 
és una necessitat que es valora com a prioritària des del consistori. Cal replantejar el model 
actual de transport públic ja que és un model que no està adequat a la demanda existent 
amb el malbaratament que això suposa.  

Cal destacar que, a nivell turístic s’aposta per una mobilitat sostenible, fet que s’ha 
consolidat en els darrers anys a través del tren turístic “Tren dels Llacs”, amb parada final 
a la Pobla de Segur i que connecta amb el servei d’autobús amb destinació al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

 

 Comunicacions digitals 

Pel que fa a les comunicacions digitals, a la Pobla de Segur arriba la fibra òptica, mentre 
que a la resta de nuclis hi ha la possibilitat que aquesta arribi mitjançant un sistema d’ones 
que ofereix l’empresa Wicat. No obstant, a Sant Joan de Vinyafrescal hi ha demanda de 
més banda de connexió, petició en la qual s’hi està treballant per poder fer-hi arribar la 
fibra òptica. A nivell empresarial, totes les empreses disposen de servei de fibra òptica. 

Referent a la telefonia, hi ha una antena instal·lada al bell mig del municipi que garanteix 
una bona cobertura de telefonia mòbil a tots els nuclis tot i que a Gramuntill arriba de 
manera més deficitària. Hi ha servei de telefonia fixa a tots els nuclis excepte Montsor i 
Gramuntill. 

A nivell turístic es voldria dotar els llocs de visita d’una bona cobertura en comunicacions 
digitals per oferir millor servei als visitants i turistes. 
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 Mercat de treball 

 Població activa 

La població activa registrada3 a 1 de gener de 2021 (darreres dades disponibles) és de 
1.294 persones. Aquesta representa el 42,4% de la població total de la Pobla de Segur i el 
9,8% de la població total de la comarca del Pallars Jussà.  

Per gènere, el 51,5% de la població activa són homes i el 48,5% són dones. 

Gràfica 6. Distribució de la població activa registrada segons gènere. Gener 2021 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i l‘Observatori del treball i model productiu 

Per grups d’edat, el 35% de la població activa registrada pertany al grup d’edat de  30 a 
44 anys, seguit del 24% de la població activa registrada que es troba al grup de 45 a 54 
anys i també el 24% de la població activa registrada que pertany al grup de més de 55 
anys i més. El 16% de la població activa registrada pertany al grup de menys de 30 anys. 

Gràfica 7. Distribució de la població activa registrada segons grups d’edat. Gener 2021 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i l‘Observatori del treball i model productiu 

 
 

3 Població activa registrada: Població activa (ocupats registrats + aturats registrats) local estimada a partir de la Taxa 
d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació.  
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 Persones assalariades i persones 
autònomes 

El nombre total de persones afiliades a la Pobla de Segur és de 864 persones. D’aquestes, 
612 persones pertanyen al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la 
mineria i el carbó mentre que 252 persones pertanyen al règim especial de treballadors 
autònoms. Per tant, a la Pobla de Segur hi ha un clar predomini de les persones 
assalariades (71%) respecte el 29% de persones autònomes. 

Gràfica 8. Persones assalariades i persones autònomes. Setembre 2020. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Per grans sectors d’activitats econòmica, les persones afiliades de la Pobla de Segur 
estan ocupades majoritàriament al sector serveis (64,9%), seguit de la construcció (19,6%) 
i la indústria (11,3%). Només un 4,2% de les persones afiliades estan ocupades a l’agricultura 
i la majoria d’aquestes pertanyen al règim especial de treballadors autònoms. 

Gràfica 9. Distribució de les persones afiliades a la Pobla de Segur per grans sectors d’activitat 
econòmica. Setembre 2020. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

612; 71%

252; 29%

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim
especial de la mineria del carbó.

4,2% 11,3%

19,6%

64,9%

Agricultura Indústria Construcció Serveis
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Pel que fa al nombre total de persones afiliades al règim general de la Seguretat Social 
i al règim especial de la mineria i el carbó a la Pobla de Segur és de 612 persones. 
Representen el 71% de les persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i al 
règim especial de la mineria i el carbó de la Pobla de Segur i el 24% de les persones 
afiliades en aquest règim de la comarca del Pallars Jussà.  

Si s’observa l’evolució de les persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i al 
règim especial de la mineria i el carbó durant els darrers 5 anys (setembre 2016-setembre 
2020), hi ha hagut un increment en termes generals del 15,3%. 

Gràfica 10. Evolució de les persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i al règim especial 
de la mineria i el carbó a la Pobla de Segur. Setembre 2016 a setembre 2020. 

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Per grans sectors d’activitats econòmica, les persones afiliades al règim general de la 
Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó de la Pobla de Segur estan 
ocupades majoritàriament al sector serveis (66,3%), seguit de la construcció (20,8%) i la 
indústria (12,7%). Només un 0,2% de les persones afiliades estan ocupades en l’agricultura. 

  

La majoria d’afiliats, tant al règim general com al règim d’autònoms, treballen 
al sector serveis. 
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Gràfica 11. Persones afiliades al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el 
carbó per grans sectors d’activitat econòmica a la Pobla de Segur. Setembre 2020 

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

Pel que fa a la grandària de les empreses en les quals treballen el afiliats al règim general 
de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó, destacar que el 82% dels 
afiliats treballen en microempreses o petita empresa (fins a 50 treballadors) i un 18% 
treballen en empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors). Destacar que no hi ha cap 
afiliat d’aquest règim  que treballi en una gran empresa (més de 250 treballadors) a la 
població.  

Gràfica 12. Grandària de les empreses. Setembre 2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del treball i model productiu 

Només un 0,2% del treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social 
estan ocupats al sector de l’agricultura. 
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En quant al nombre total de persones autònomes a la Pobla de Segur, aquestes són 252, 
que representen el 29,2% de les persones autònomes de la Pobla de Segur i el 19,1% de 
les persones autònomes de la comarca del Pallars Jussà.  

L’evolució en el nombre de persones autònomes en els darrers cinc anys s’ha mantingut 
força constat, amb una lleugera disminució del -1,2%.  

Gràfica 13. Evolució de les persones autònomes a la Pobla de Segur. Setembre 2016 a setembre 2020. 

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Per grans sectors d’activitat econòmica, la majoria de persones afiliades al règim 
especial dels treballadors autònoms (61,5%) estan ocupats al sector serveis, un 16,7% estan 
ocupats en el sector de la construcció, un 13,9% estan ocupats en l’agricultura i un 7,7% 
estan ocupats en el sector industrial. 

Gràfica 14. Persones autònomes per grans sectors d’activitat econòmica a la Pobla de Segur. Setembre 
2020 

Font. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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 Població aturada 

El total de persones aturades el febrer de 2022 (darreres dades disponibles en el moment 
de redacció d’aquesta diagnosi) és de 134 persones. 

Per gènere, hi ha una petita diferència essent la població aturada masculina la 
predominant: un 51,5% de les persones aturades són homes, respecte el 48,5% que són 
dones, cosa que ens indica que l’atur afecta més als homes. 

 Gràfica 15. Distribució de la població aturada segons sexe. Febrer 2022 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
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A la Pobla de Segur l’atur afecta més els homes que les dones. 
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Per grups d’edat, la població de 60 a 64 anys és la que presenta un percentatge major 
d’aturats (20,1%), seguit per la població d’entre 40 i 44 anys (15,7%). 

Gràfica 16. Distribució de la població aturada segons grups d’edat. Febrer 2022  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, les persones aturades es concentren 
majoritàriament en el sector dels serveis (68,7%), seguit del sector de la construcció on hi 
ha un 14,9% de persones aturades i el sector industrial on hi ha un 11,9% d’aturats. 

Gràfica 17. Distribució de la població aturada segons activitat econòmica. Febrer 2022 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model  
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En quant al nivell formatiu, el 54,5% de les persones aturades tenen un nivell d’educació 
general (estudis secundaris), seguit del 14,2% de les persones aturades que tenen un 
nivell d’estudis de programes de formació professional i el 10,4% de les persones aturades 
que tenen els estudis primaris complets. Per contra, l’atur afecta menys a aquelles 
persones que tenen estudis universitaris de primer cicle (2,2%) i a aquelles persones que 
tenen els estudis primaris incomplets (3,0%). 

Gràfica 18. Distribució de la població aturada segons nivell formatiu. Febrer 2022 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i de l’Observatori del Treball i Model  
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Si tenim en compte la durada de l’atur, s’observa que l’atur afecta més a les persones 
ocupades en el sector serveis i que alhora també són les persones ocupades en aquest 
sector les que pateixen l’atur de llarga durada. 

Gràfica 19. Durada de la demanda d’atur per sector d’activitat econòmica. Febrer 2022 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del treball i del model productiu 

També es pot constatar que l’atur de llarga durada afecta més a les persones amb estudis 
d’educació general (estudis secundaris). 

Gràfica 20. Durada de la demanda d’atur per nivell formatiu. Febrer 2022 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del treball i del model productiu 
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Pel que fa a l’evolució de la població aturada en els darrers 10 anys (gener 2013 a gener 
de 2022), l’atur a la Pobla s’ha reduït un -36,3%, que equival a -78 persones aturades, com 
es mostra a la gràfica següent. L’any 2013 hi havia una diferència significativa en l’afectació 
de l’atur segons sexe de la població aturada. En la gràfica s’observa que l’atur afectava 
més als homes que a les dones. Amb el temps aquesta diferència s’ha anat reduint fins el 
gener de 2021 quan afectava ambdós sexes per igual. El gener de 2022 aquesta tendència 
s’ha iniciat de nou tot i que caldrà observar com evoluciona. 

Gràfica 21. Evolució de la població aturada. Gener 2013 a gener 2022 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del treball i del model productiu 

Si comparem les dades de l’atur registrat respecte les demandes d’ocupació, s’observa 
que aquestes dues dades evolucionen d’una manera bastant similar excepte el període 
gener de 2021, en plena pandèmia de la Covid-19, quan pels efectes d’aquesta hi va haver 
un gran nombre de treballadors afectats per expedients de regulació de l’ocupació (ERTO) 
i que passaven a formar part del grup de persones demandants d’ocupació però no del 
grup de persones aturades. 
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Gràfica 22. Evolució de l’atur registrat i demandants d’ocupació. Gener 2013 a gener 2022 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del treball i del model productiu 

La taxa d’atur registral4 a setembre de 2020 és del 12,5%. Aquest valor és lleugerament 
superior al que presenta la comarca del Pallars Jussà (12,21%), està 2 punts per sobre de la 
taxa d’atur registral que presenta l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran (10,57%) i està per 
sota de la taxa d’atur registral que presenta el conjunt de Catalunya (13,12%). 

  

 
 

4 La taxa d’atur registral és la relació entre la població desocupada registrada mensualment a les 
oficines d'ocupació (SOC) i la població activa local estimada trimestral. 
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 Teixit productiu  

La Pobla de Segur compta amb 232 empreses (dades corresponents a l’any 2021).  

Per activitat principal, el 43,5% de les empreses són del sector serveis, seguit de 34,1% de 
les empreses que pertanyen als sectors del comerç, transport i hostaleria, el 15,9% de les 
empreses són del sector de la construcció i finalment el 6,5% de les empreses són del 
sector industrial. 

Gràfica 23. Distribució de les empreses per activitat principal. Any 2021 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE 

 

Un dels reptes de presenten les empreses del municipi és trobar mà d’obra 
qualificada, fet que s’agreuja per la manca d’habitatge de lloguer, i que suposaria 
una oportunitat per a què persones amb la formació requerida poguessin establir-
se al municipi. 

 Sector primari 

Segons les dades disponibles del sector primari, corresponents al cens agrari de l’any 2020 
(darreres dades disponibles), a la Pobla de Segur hi ha un total de 23 explotacions 
agrícoles  amb 1.202,09 ha de superfície agrícola utilitzada (SAU).  

Si es comparen aquestes dades amb les del cens agrari del 2009, les explotacions 
agrícoles s’han mantingut en nombre mentre que si comparem les dades del cens agrari 
del 2009 amb l’any 1999, s’observa que hi ha hagut una reducció del 11,5% en el nombre 
d’explotacions agràries (-3 explotacions). 

  

La Pobla de Segur compta amb 232 empreses., la majoria de les quals pertanyen al 
sector serveis 43,5%. 
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Figura 4. Evolució del nombre d’explotacions agrícoles. 1999-2020 

1999                   2009     2020 

 

    11,5%             0,0% 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari de l’INE 

Pel que fa al tipus de cultius, el 89,0% de la superfície són pastures permanents, seguit 
del 8,4% que és terra llaurable. Un 2,1% de la superfície són cultius llenyosos i tan sols el 
0,5% de la superfície s’utilitza per hivernacles. 

Gràfica 24. Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). Any 2020. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari de l’INE 

Sobre les hectàrees de producció ecològica, segons dades estadístiques del CCPAE de 
l’any 2020, a la Pobla de Segur hi ha 605 ha en producció ecològica la major part de les 
quals, un 65,7% són de conreu de pastures permanents. 

Referent a la ramaderia, segons les dades del cens agrari 2020, l’any 2020 hi havia un total 
de 7 explotacions ramaderes. Les espècies més comunes són les de boví i les d’oví i 
cabrum. Esmentar que hi ha d’altres espècies que no apareixen en l’estadística per 
considerar-se una dada protegida per secret estadístic. 
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L’evolució de la ramaderia a la Pobla de Segur ha estat recessiva. Així, del 1999 al 2009 
s’han perdut un total de 5 explotacions ramaderes, que representen una reducció del 
29,4% de les explotacions; mentre que del 2009 al 2020 s’han perdut 5 explotacions 
ramaderes més, el que suposa una disminució del 41,7% de les explotacions ramaderes en 
aquest període. 

Figura 5. Evolució del nombre d’explotacions ramaderes. 1999-2020. 

 

1999                   2009     2020 

 

    29,4%             41,7% 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari de l’INE. 

Quant als/a les caps de les explotacions,  destacar la baixa presència femenina, ja que 
només el 25% de les explotacions tenen com a cap d’aquesta una persona del sexe femení. 

Gràfica 25. Caps d’explotació per sexe. Any 2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari de l’INE. 
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Per edats, el 37,5% dels/de les caps de les explotacions tenen 65 anys o més, seguit de 
29,2% que tenen entre 45 a 54 anys. Per tant, les explotacions estan gestionades 
majoritàriament per persones de 45 anys i més i la presència de gent jove és escassa, 
destacant que en la franja d’edat de menys de 25 anys no hi ha caps d’explotació. 

Gràfica 26. Caps d’explotació per edat. Any 2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari de l’INE. 

Per nivell de formació agrària, el 58,3% dels/de les caps d’explotació tenen experiència 
agrària exclusivament  mentre que el 41,7% restant tenen cursos de formació agrària. 
Posar en relleu el fet que no hi ha caps d’explotació amb formació agrària professional ni 
amb estudis universitaris i/o superiors agraris. 

Gràfica 27. Caps d’explotació per nivell de formació agrària. Any 2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Cens Agrari de l’INE. 

Destaca el sector agroalimentari amb la consolidació de petits productors, que han fet 
un salt important cap a la comercialització directa i la diversificació de la seva activitat, 
oferint productes agroalimentaris d’alta qualitat. 
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 Sector secundari (indústria i construcció) 

La Pobla de Segur compta amb el polígon industrial i de serveis Sector Migdia. El titular 
d’aquest polígon industrial es l’ajuntament de la Pobla de Segur. Està situat a la banda 
esquerra, ponent, a l’entrada del municipi per la carretera general C-13 que ve de Tremp. 
Té un total de 6,03 hectàrees de sòl industrial de les quals 4,39 hectàrees estan ocupades 
per 21 empreses. Actualment la majoria de les empreses que hi estan ubicades són del 
sector agroalimentari, així com del sector de la logística i distribució, vinculades a la 
construcció i també d’activitats d’emmagatzematge. No existeix cap associació 
d’empreses del polígon. 

Figura 6. Ortofotomapa dels polígon d’activitat econòmica Sector Migdia de la Pobla de Segur 

Font: Portal Lleida Sòl. Polígons d’activitat econòmica 

Tot i l’existència d’aquest polígon, la manca de sòl industrial, fa que, d’una banda, les 
empreses situades al polígon no puguin créixer més i, de l’altra, no se n’hi puguin instal·lar 
de noves. Amb això es limita la creació de nous projectes i, per tant, possibles llocs de 
treball. Així doncs, arran de les circumstàncies exposades anteriorment, el novembre  de 
2019 es va iniciar la modificació de l’ordenació urbanística i la reparcel·lació i 
urbanització pendent del PAU (Polígon d’Actuació Urbanística) del sector 13-Migdia 
del polígon industrial. Actualment, ja s’han aprovat la modificació de normes, que s’ha 
presentat als propietaris, i s’està fent el projecte de reparcel·lació i urbanització, que es 
preveu que estigui aprovat en breu. Aquest projecte de reparcel·lació i d’urbanització ha 
de permetre un canvi d’ubicació i concentració de les parcel·les de titularitat municipal, 
així com la creació de noves parcel·les de sòl industrial que es posaran a la venda.  

La reparcel·lació i ordenació del polígon industrial crearà sòl industrial disponible per a 
que les empreses existents puguin créixer i que noves empreses puguin instal·lar-se al 
municipi. 
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Figura 7. Proposta de reparcel·lació i ordenació del polígon industrial Sector Migdia de la Pobla de Segur 

 Font: web de l’Ajuntament de la Pobla de Segur 

 Sector terciari 

L’activitat comercial i de serveis està present a tot el municipi, existint una gran 
diversitat de comerços i serveis ja que la Pobla de Segur fa de segona capital de comarca 
i tots els habitants de la seva àrea d’influència fan ús d’aquests comerços i serveis. Tot i 
això cal destacar l’existència de locals comercials buits. 

En quant a serveis a les persones per al col·lectiu de la gent gran, hi ha els serveis públics 
d’assistència social i SAD des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, així com el centre de 
dia i les dues residències. Pel que fa a altres serveis ja s’ofereixen de manera privada però 
no específicament per aquest col·lectiu. 

A nivell d’allotjaments turístics, la Pobla de Segur compta amb 33 establiments de 
turisme que suposen una oferta de 337 places d’allotjament.  

Taula 14. Allotjaments turístics i nombre de places. Febrer 2022 

 Nombre 
d'establiments 

Nombre de 
places 

Nombre 
d'habitacions 

Càmpings 1 189  

Establiments de turisme rural 1 8 4 

Hotels 3 136 54 

Habitatges d'ús turístic (HUT) 27   

Llars compartides 1 4 4 

Total 33 337 62 

Font: web del Departament d’Empresa i Treball (Llistat d’empreses i establiments turístics) 
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A nivell de restauració, el municipi compta amb 19 establiments. A més, la Pobla 
col·labora amb el projecte “Viu el Pallars, Viu el Jussà”, una plataforma web que 
promociona els allotjaments i activitats turístiques de la comarca. 

Respecte a l’activitat econòmica turística destacar que la Pobla de Segur està treballant 
des de fa temps en una estratègia de dinamització turística basada en la col·laboració 
publico-privada, la valorització dels seus recursos, la creació de producte turístic i l’impuls 
de de projectes estratègics que reforcen la singularitat del territori. El fet que l’estació de 
tren sigui final de recorregut del Tren dels Llacs i la seva situació a peu de la carretera C-
13, converteix la Pobla de Segur en una de les principals vies d’entrada al Pirineu lleidatà i 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  

Actualment, en paral·lel al Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 
s’està treballant en el Pla de desenvolupament turístic de la Pobla de Segur, en qual ha 
de permetre marcar les línies de treball per tal que el turisme esdevingui un element de 
desenvolupament local que dinamitzi i aprofiti el seu potencial sota els paràmetres d’un 
turisme conscient i responsable. Ambdós documents de planificació són complementaris, 
essent el Pla de dinamització socioeconòmica el document de caire més genèric i 
transversal i el  Pla de desenvolupament turístic de la Pobla de Segur, un document de 
planificació més concret i específic d’un sector concret com és el del turisme. 

Oferta d’activitats turístiques 

Existeixen diversos itineraris tan per fer a peu com en bicicleta i que es detallen a 
continuació:  

Taula 15. Taula d’itineraris per fer a peu i en bicicleta a la Pobla de Segur 

Tipus d'itinerari Identificació de l'itinerari 

Itineraris per fer a peu 

Camí de Salàs, vorejant Sant Antoni 

Camí vell de Montsor 

Congost de Collegats  

Flamisell i Àrea Vacacional  

L’Arreposador 

Montsor – Queralt - Collegats 

Passeig fins al Vernedot  

Rocs de Queralt 

Ruta del camí de l’aigua 

Sant Miquel del Pui 

Itineraris per fe en bicicleta 

R01: Aramunt – Sant Martí de Canals  

R02: Embassament de Sant Antoni – El Vernedot 

R03: Torallola – Rivert – Salàs de Pallars  

R04: El bosc d’Erinyà 

R05: Sant Miquel – Costa Pera  

https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/cami-vell-de-montsor/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/congost-de-collegats/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/flamisell-i-area-vacacional/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/larreposador/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/montsor-queralt-collegats/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/passeig-fins-al-vernedot/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/rocs-de-queralt/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/ruta-del-cami-de-laigua/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/sant-miquel-del-pui/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/aramunt-sant-marti-de-canals/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/embassament-de-sant-antoni-el-vernedot/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/torallola-rivert-salas-de-pallars/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/el-bosc-derinya/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/sant-miquel-costa-pera/


                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 57 

R06: Montesquiu – Galliner 

R07: Claverol 

R08: Volta a Sant Corneli  

R09: Serrat de Sant Roc  

R10: Salàs de Pallars  

R11: Rocs de Queralt – Collegats – Gramuntill 

Ruta del camí de l’aigua 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’Ajuntament de la Pobla de Segur 

A nivell de fires i certàmens destacar sobretot la baixada de les falles i la diada dels 
Raiers que rememora l’antic ofici de Raiers. Pel que fa a la baixada de les falles, està 
reconeguda com una festa de foc Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i respecte a 
la diada dels Raiers cal mencionar que s’ha presentat la candidatura a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.  

  

https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/montesquiu-galliner/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/claverol/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/volta-a-sant-corneli/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/serrat-de-sant-roc/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/salas-de-pallars/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/rocs-de-queralt-collegats-gramuntill/
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itinerari/ruta-del-cami-de-laigua/
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 Habitatge 
En relació a l’habitatge, l’evolució d’habitatges iniciats i acabats en el període 2011-2021 
a la Pobla de Segur, no s’havia iniciat ni acabat cap habitatge nou fins l’any 2019. El 2020 
se’n va començar 1  i el 2021 se’n van començar 3, tots ells inacabats a hores d’ara. Aquestes 
dades palesen la manca d’habitatge de nova construcció al municipi. 

Gràfica 28. Evolució anual dels habitatges iniciats i acabats a la Pobla de Segur en el període 2011-2021 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estadístiques de construcció i mercat immobiliari del portal de la 
Generalitat de Catalunya, apartat habitatge 

Si observem l’evolució dels habitatges iniciat i acabats a nivell supramunicipal, a  nivell de 
comarca, al Pallars Jussà, s’han iniciat 54 habitatges i se n’han acabat 198 en el període 
2011-2021. 

Gràfica 29. Evolució anual dels habitatges iniciats i acabats en els darrers 10 anys a la comarca del Pallars 
Jussà (2011-2021) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estadístiques de construcció i mercat immobiliari del portal de la 
generalitat de Catalunya, apartat habitatge 
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A nivell de l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran, en el període 2011-2021, s’han iniciat 
1.590 habitatges i se n’han acabat 2.994. 

Gràfica 30. Evolució anual dels habitatges iniciats i acabats en els darrers 10 anys en l’àmbit territorial de 
l’Alt Pirineu i Aran (2011-2021) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estadístiques de construcció i mercat immobiliari del portal de la 
Generalitat de Catalunya, apartat habitatge 

I a nivell de Catalunya, en el període 2011-2021, s’han iniciat 101.491 habitatges i se n’han 
acabat 101.630.  

Gràfica 31. Evolució anual dels habitatges iniciats i acabats en els darrers 10 anys a Catalunya (2011-2021) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estadístiques de construcció i mercat immobiliari del portal de la 
Generalitat de Catalunya, apartat habitatge 
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Pel que fa als serveis a l’habitatge hi ha l’Oficina Local d’Habitatge, gestionada pel 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, que és el referent de la comarca en temes 
d’habitatge. Entre els seus serveis hi ha diferents ajudes per al pagament del lloguer i  a 
la rehabilitació i arranjament d’habitatges i suport en tràmits d’habitatge entre altres. 

Un dels reptes que presenta el municipi és la manca d’habitatge accessible. Hi ha una 
gran quantitat d’habitatges tancats, que actualment pertanyen a la SAREB, i que de poder 
disposar-ne seria una bona oportunitat de poder satisfer la gran demanda existent. 
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 Energia, aigua i residus 

 Energia elèctrica 

 

Pel que fa al consum d’energia elèctrica, el consum més elevat  és el d’ús domèstic (53%), 
seguit del consum del sector terciari (39%). El consum del sector industrial (6%), del sector 
primari (1%) i de la construcció i obres públiques (1%) presenten valors molt inferiors. 

Gràfica 32. Tipus de consum d’energia elèctrica a la Pobla de Segur per sector d’activitat. Any 2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ICAEN 

Quant a l’evolució del consum d’energia elèctrica en els darrers 5 anys (2016-2020) en el 
conjunt de tots els sectors d’activitat, el consum ha disminuït un -4,0%. Ha disminuït el 
consum d’energia elèctrica en el sector terciari (-9,5%) i en els usos domèstics (-4,1%), 
precisament els dos sectors d’activitat que suposen un major consum d’energia elèctrica. 
En el cas del consum d’energia elèctrica en el sector terciari, destaca la davallada en el 
consum del darrer any per un possible efecte de la Covid-19. Tanmateix, ha augmentat el 
consum d’energia elèctrica en el sector primari (45,9%), en el sector industrial (29,1%) i en 
la construcció i obres públiques (33,1%).  
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Gràfica 33. Evolució del tipus de consum d’energia elèctrica a la Pobla de Segur per sector d’activitat. 
Anys 2016-2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal l’ICAEN 

Pel que fa a l’evolució de  les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, pel municipi de 
la Pobla de Segur s’observa que fins l’any 2020 no hi ha cap instal·lació. L’any 2021 hi havia  
1 instal·lació  d’aquestes característiques al municipi. 

Gràfica 34. Evolució temporal de l’autoconsum fotovoltaic a la Pobla de Segur (noves instal·lacions 
anuals). Any 2013-2021 

Font: dades obtingudes del portal ICAEN 
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Altrament, en relació a l’evolució de la potència de les instal·lacions d’autoconsum 
fotovoltaic, l’única instal·lació d’autoconsum fotovoltaic existent el 2021 és de 10 kW. 

Gràfica 35. Evolució temporal de l’autoconsum fotovoltaic a la Pobla de Segur (evolució de la potència 
instal·lada). Any 2013-2021 

Font: dades obtingudes del portal de l’ICAEN 

 Aigua 

L’abastament d’aigua del municipi de la Pobla de Segur prové de captació subterrània a 
través de 3 pous. El municipi compta amb depuradora d’aigües residuals. 

Respecte el consum d’aigua, el consum domèstic per persona i dia a la Pobla de Segur 
és de 246,22 litres per persona i dia, un 48,4% superior al consum domèstic per persona 
i dia que presenta el conjunt de la comarca del Pallars Jussà (165,89 litres per persona i 
dia) i un 102,66% superior al consum domèstic per persona i dia que presenta el conjunt 
de Catalunya (121,49 litres per persona i dia). Val a dir que els edificis no disposen de 
comptadors per mesurar el consum d’aigua, i per tant, aquestes dades són estimades. 

Taula 16. Consum domèstic d’aigua per càpita5 i dia expressat en litres. 

La Pobla de Segur 246,22 

Pallars Jussà 165,89 

Catalunya 121,49 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ACA  

Així mateix, si tenim en compte la distribució del consum d’aigua per tipus d’ús, per l’any 
2020 observem que mentre a la Pobla de Segur el 95% del consum d’aigua està destinada 
a l’ús domèstic en xarxa, en el conjunt del Pallar Jussà aquest valor baixa fins al 76% del 
consum i a Catalunya encara presenta un valor més baix, del 60% del consum d’aigua es 
destina a l’ús domèstic en xarxa. 

 
 

5 És el consum domèstic de la xarxa per persona i dia. Es calcula de la següent forma: (Consum Domèstic 
xarxa*1000)/(Població*365) 
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D’altra banda, el consum d’aigua per a activitats econòmiques i fonts pròpies el 2020, a 
la Pobla de Segur representa el 5%, a la comarca del Pallars Jussà el 24% i en el conjunt de 
Catalunya el 40%. 

Gràfica 36. Distribució del consum d’aigua per tipus d’ús a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà i a Catalunya. 
Any 2020 

   

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ACA  

En referència a l’evolució del consum d’aigua a la Pobla de Segur en els darrers 5 anys 
(2016-2020), es produeix un lleuger augment del seu consum, un 2,2%, tendència que 
també s’observa al consum d’aigua domèstica de la xarxa que augmenta un 2,6%. Quant 
al consum d’aigua per a les activitats econòmiques i fonts pròpies aquest ha disminuït un 
-5,2%.  

Gràfica 37. Evolució del consum d’aigua a la Pobla de Segur. Anys 2016-2020 

 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ACA  
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 Residus 

El següent punt a considerar són els residus. Pel que fa al sistema de recollida de la brossa 
és competència del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Hi ha un abocador d’àmbit 
comarcal. 

Quant a la distribució i evolució del tipus de residus generats, pel que fa a la recollida 
selectiva, a la Pobla de Segur es realitza un 40% de recollida selectiva, mentre que a nivell 
comarcal aquest indicador es troba al 43% i a nivell de Catalunya al 46%. Per tant, els nivell 
de recollida selectiva a la Pobla de Segur són lleugerament inferiors als que presenta la 
comarca i els de Catalunya, havent-hi una major proporció de fracció resta (60%) 
comparat amb els nivells comarcals (57%) i de Catalunya (54%). 

 
Gràfica 38. Distribució dels residus municipals  generats a la Pobla de Segur, a la comarca del Pallars 
Jussà i a Catalunya. Any 2020 

 
  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ARC 

Respecte a l’evolució de la recollida selectiva de residus municipals, la Pobla de Segur 
ha augmentat un 53,4% aquesta fracció, el Pallars Jussà un 68,7% i el conjunt de Catalunya 
un 22,3%. Tant a la Pobla de Segur com a nivell de Catalunya, en el darrer any s’observa 
una disminució en la recollida selectiva, mentre que en el conjunt del Pallars Jussà aquest 
tipus de recollida continua a l’alça. 
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Gràfica 39. Evolució de la recollida selectiva de residus municipals. Any 2016-2020  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ARC 

Així mateix, l’evolució de la fracció resta disminueix tant a la Pobla de Segur (-5,4%), com 
a nivell de la comarca del Pallars Jussà (-1,4%) com en el conjunt de Catalunya (-9,3%). 

Gràfica 40. Evolució de la fracció resta de residus municipals. Any 2016-2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ARC 

En conjunt, l’evolució de la recollida de residus municipals ha estat positiva, ha 
augmentat la generació de residus en els darrers 5 anys (2016-2020), en tots els àmbits: la 
Pobla de Segur (11,6%), el Pallars Jussà (20,20%) i en el conjunt de Catalunya (2,9%). 
Destacar però, que l’any 2020 la Pobla de Segur es manté molt per sota en quant a 
generació de residus municipals totals, sent aquests de 485,59 quilos per habitant i any, 
mentre que el mateix valor al Pallars Jussà és de 546,6 quilos per habitant i any i a 
Catalunya de 510,6 quilos per habitant i any. 
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Gràfica 41. Evolució dels residus municipals totals. Any 2016-2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal de l’ARC 
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 Patrimoni natural i cultural 

 Patrimoni natural 

La Pobla de Segur compta amb diversos recursos naturals destacats, sobretot la Xarxa 
Natura 2000 i l’Espai d’Interès Natural Protegit de Collegats-Queralt. Està format al voltant 
del congost del riu Noguera Pallaresa, que al seu pas cap al sud obre una estreta escletxa 
entre gegantines parets de conglomerat vermellós, i els rocs de Queralt. El tram del riu és, 
a més, Reserva Natural Parcial Noguera Pallaresa-Collegats. Pel que fa a la flora i la fauna 
cal destacar les pinedes de pinassa, les molses i la presència d'algunes llúdries. A les 
escletxes i les coves dels penya-segats hi ha una gran quantitat de rapinyaires i quiròpters. 
També està declarat com a ZEPA (Zona Especial de Protecció per a les Aus) i és un espai 
privilegiat per a l’observació de la fauna ja que un dels pocs llocs d’Europa on nidifiquen 
les quatres espècies de voltors del continent: l’aufrany, el trencalòs, el voltor negre i el 
voltor comú. A més, la gran població de cérvols de la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort permet gaudir de l’espectacle de la brama.  

Així doncs, els elements de patrimoni natural més destacats dels municipi són els que es 
detallen en la següent taula: 

Taula 17. Llistat d’elements de patrimoni natural a la Pobla de Segur. 

Municipi Element de patrimoni 

La Pobla de Segur  
Oma de la Borda del Ros 

Plataner de la Plaça de l'Arbre 

Diversos municipis  

Embassament de Terradets 

Riu Flamisell 

Riu Noguera Pallaresa 

Estany Gento i estanys del circ lacustre dels Jous 

Reserva Nacional de Caça de Boumort 

Zones escalada 

Vall Fosca 

Serra de Boumort-Collegats 

Reserva Natural Parcial de la Noguera Pallaresa-
Collegats 

Reserva Natural Parcial de la Noguera 
Ribagorçana-Montrebei 

Serra dels Nerets 

Congost de Terradets – Montsec 

Serra de Llerats 

Collegats-Queralt 

Varietat de fauna 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 69 

Brama del Cérvol 

Congost de Collegats 

La plataforma carbonatada de Sant Martí de 
Vilanoveta 

Punts geòtops: Llimiana, Claret, Vilamolat, Comiols 

Hortoneda, Roc de Santa - Barranc de l'Infern - 
Montsor 

Miradors naturals:  
Llimiana, Claverol, Claret,Capdella, Beranui, Mare 
de Déu de Fa, Obeix, Sant Quiri, Castell-estaó 

Font: llistat d’inventari turístic del Pallars Jussà elaborat per la Diputació de Lleida. 

 Patrimoni cultural, arquitectònic i 
arqueològic 

Pel que fa als elements de patrimoni cultural, s’ha avançat en la seva valorització 
mitjançant el reconeixement dels seus paisatges i tradicions, com per exemple el Geoparc 
Orígens UNESCO, l’acreditació amb el segell turístic de Destinació Turística Starlight, les 
Falles del Pirineu declarades patrimoni immaterial de la UNESCO i l’actual candidatura 
dels Raiers com a patrimoni immaterial de la UNESCO.  

Els elements culturals, distintius, fires, festes i gastronomia tradicional més rellevants del 
municipi són els següents: 

Taula 18. Llistat d’altres elements patrimonials de la Pobla de Segur 

Tipus de patrimoni Element 

cultura/nucli històric Casc antic 

distintius /patrimoni mundial Pintures rupestres 

distintius/enoturisme DO Costers del Segre 

distintius/gastronomia IGP La Vedella dels Pirineus Catalans 

distintius/natura/geoparc Projecte Geoparc Orígens 

fires i festes populars 

Diada dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

Fira de Nadal 

FiraSki 

fires i festes populars/patrimoni mundial Baixada de les Falles 

gastronomia/productes elaborats 
Girella, xolís, formatges, tupí de confitat de porc, 
allioli de codony, ratafia, cervesa artesana, vi, 
mostillo de mel 

Font: llistat d’inventari turístic del Pallars Jussà elaborat per la Diputació de Lleida 
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Com a elements del patrimoni arquitectònic del municipi inclosos en l’Inventari de 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, es destaquen els següents: 

Taula 19. Llistat d’elements de patrimoni arquitectònic 

Municipi Monument Estil Protecció 

Pobla de Segur 

Asserradora Boixareu Modernisme 
Final s. XIX 

 

Casa Cooperativa 
Obra popular 
s. XVII  

Casa Fuertes 
Obra popular 
Barroc inici s. XVIII 

 

Casa Mauri - Residència Boixareu. 
Molí de l’Oli de Sant Josep. 

Modernisme 
Final s. XIX 

BCIL 157-I 
 

Casa Motes 
Obra popular 
s. XVII 

 

Casa Orteu Obra popular 
Barroc Medieval 

 

Casa Solduga Obra popular 
Mitjan s. XIX 

 

Cine Núria 
Obra popular 
Mitjan s. XX  

Comú de particulars 
Racionalisme 
Mitjan s. XX 

 

Ermita de Sant Miquel del Pui Vell 
Romànic 
s. IX 

 

Església parroquial de la Mare de 
Déu de la Ribera 

Barroc 
Mitjan s. XVIII 

 

Fàbrica de licors Modernisme 
Inici s. XIX 

 

Fonda Cortina Obra Popular 
Mitjan s. XX 

 

Habitatge de l’Avinguda de Sant 
Miquel del Pui, 49 

Obra popular 
Mitjan s. XX  

Monestir de Sant Pere de les 
Maleses 

Romànic 
s. IX i s. X-XI 

 

Pont a la Pobla de Segur Obra popular  

Pont de la font de l’ús Obra popular  

Recinte fortificat 
Sense estil 
s. XV-XVI 

BCIN 1280 MH 

Puimanyons  

Casa pairal a Puimanyons Obra popular 
Medieval 

 

Església de Sant Cristòfol Romànic 
s. XI 
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Sant Joan de 
Vinyafrescal  

Casa Batlle de Sant Joan 
Obra popular 
s. XVII i s. XX 

 

Església parroquial de Sant Joan 
de Vinyafrescal 

Obra popular  

Volta Obra popular  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

I pel que fa als elements de patrimoni arqueològic i paleontològic, els més rellevants 
són els que es presenten en la següent taula: 

Taula 20. Llistat d’elements de patrimoni arqueològic i paleontològic 

Municipi Element 

Pobla de Segur  

Les casetes del barranc d'Ansà 

Castell de Sant Jaume 

Despoblat del Pui de Segur 

Dolmen de la Llosana 

Espluga del racó del forn 

Esplugues de Segur 

Forat de la Flica 

Pleta del forat de la Flica 

Sindreu 

Diversos municipis  
Cabana del moro 

Jaciment paleontològic de Sensuí-Toralla-Torallola 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
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 DAFO de la Pobla de Segur 
A continuació, es mostra l’anàlisi DAFO que correspon a l’anàlisi de les Debilitats-Amenaces-
Fortaleses-Oportunitats (DAFO) del municipi de la Pobla de Segur. Aquesta anàlisi s’ha elaborat, 
per una banda, a partir de la informació recollida per mitjà de la diagnosi socioeconòmica i, per 
l’altra banda, a partir dels resultats de les entrevistes realitzades als agents locals del municipi. 

Aquesta DAFO està estructurada en diferents apartats per tal de poder-la fer el més detallada 
possible: 

✓ Valors i actius del municipi 
✓ Activitat econòmica que inclou: mercat de treball i ocupació, sector primari, indústria, 

sector terciari: comerç i serveis. 
✓ Serveis a les persones i a col·lectius amb especial consideració: població infantil, gent 

gran, jovent, salut, mobilitat, equipaments, serveis financers. 
✓ Urbanisme, habitatge, comunicacions digitals i medi ambient 
✓ Cultura, patrimoni i identitat. 
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Valors i actius 

Tranquil·litat de viure al poble. 

Existència encara d’un col·lectiu de 
joves i infants amb els quals fomentar 
l’arrelament i la identitat vinculada al 

poble 

Població envellida  
L’empitjorament dels serveis poden fer 

que el territori sigui poc atractiu i es 
vagi despoblant 

Compta amb un patrimoni natural de 
gran rellevància. 

L’encariment i preu de l’habitatge a les 
zones urbanes pot fer atractiu viure en 

zones rurals i amb preus més 
assequibles. 

Ubicació geogràfica allunyada de les 
principals ciutats del país. 

Que marxin els joves per manca 
d’oportunitats laborals, d’habitatge, de 

formació, etc. 

Bona convivència. 
Augment de l’interès pels productes 

locals i autenticitat dels territoris. 
Despoblament social i industrial. Pèrdua de tot el saber fer pagès. 

Bon lloc per a la criança dels fills/es, 
tranquil·litat pels infants que no han 

d’estar pendents dels cotxes. 

 
Hi ha nuclis amb molt poca població 
com Puimanyons o deshabitats com 

Montsor i Gramuntill 

Moviment de la població dels nuclis 
més petits cap als municipis més gran 

per poder accedir a més serveis. 

Solidaritat i confiança entre la gent  
Èxode poblacional de les zones més 
petites cap als municipis amb més 

serveis. 

Actuar com a segona capital de 
comarca però amb menys recursos.  

És la porta d’entrada als Pirineus.  
Manca de personal a l’administració 

local per atendre totes les necessitats 
de la població. 

 

Existència d’associacions de diferents 
perfils molt actives. 

 
Manca d’espais socials en els nuclis 

més petits. 
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Activitat econòmica 

Mercat de treball i ocupació Mercat de treball i ocupació Mercat de treball i ocupació Mercat de treball i ocupació 

Existència d’un teixit empresarial que 
ajuda a fixar gent al municipi i que 

genera ocupació. 

La crisi de la Covid-19 ha obert la porta 
a generalitzar el teletreball, afavorint la 
possibilitat de fer-lo compatible amb 

residir en un municipi rural com la 
Pobla de Segur. 

No s’ha contemplat el potencial de 
l’economia verda i circular com una 

oportunitat de creació d’ocupació. En 
aquest sentit no hi ha planificació ni 

estratègia. 

Excessiva dependència del sector 
serveis amb l’alta temporalitat que 

aquest té associada.  

  Dificultats per trobar personal 
qualificat. 

 

Tendència general de reducció del % 
de població aturada en els darrers 10 

anys 
 

El sector d’activitat econòmica on hi 
ha més persones aturades és el sector 

serveis 
 

Sector primari i agroalimentari Sector primari i agroalimentari Sector primari i agroalimentari Sector primari i agroalimentari 

Sector agroalimentari rellevant amb 
empreses importants en el seu sector.  

Posicionament del sector de la 
transformació agroalimentària de la 

Pobla com un sector estratègic. 

Sector primari cada vegada menys 
rellevant, més envellit i sense relleu 

generacional 

La petita pagesia tradicional i familiar 
s’està perdent davant l’avenç de la 

intensificació de la feina al camp i la 
proliferació d’empreses de serveis 

agraris. 

Productes de qualitat i amb valor 
afegit. 

Possibilitat de desenvolupar una 
oferta de turisme gastronòmic a partir 
dels productes locals agroalimentaris i 

recuperar el món pagès. 

Sector primari poc participatiu. 

L’envelliment del sector agrari del 
municipi igual com passa a nivell 
comarcal i català posa en risc el 

rejoveniment del sector; hi ha molts 
pocs joves pagesos i pageses a la 

Pobla de Segur. 
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Sector secundari: indústria Sector secundari: indústria Sector secundari: indústria Sector secundari: indústria 

Existència d’un polígon industrial amb 
un bon nombre d’empreses instal·lades. 

Atraure l’interès de noves empreses 
que es vulguin instal·lar a la Pobla de 

Segur i puguin invertir en la 
urbanització del sòl industrial 

planificat. 

Manca de sòl industrial al polígon fet 
que frena les necessitats d’ampliació 

de les empreses ja establertes i la 
possibilitat que se n’estableixin de 

noves. 

La manca de sòl industrial resta 
atractiu al polígon industrial per a la 

instal·lació de noves empreses 

Existència de més sòl industrial 
planificat que es desenvoluparà en 

breu. 

Fomentar la creació d’una comunitat 
energètica entre les empreses del 

polígon. 
 

Manca de sòl industrial pensat per 
empreses de reduïda dimensió. 

Si no es resol de forma ràpida la 
manca de sòl industrial, algunes 

empreses poden acabar marxant de la 
Pobla 

Empreses amb potencial de 
creixement i amb lideratge jove 

Existència d’ajudes en el marc del 
programa Next Generation per dur a 

terme projectes d’energies 
renovables, economia circular, etc. 

entre les empreses del polígon 

La demanda de parcel·les al polígon 
és superior a l’oferta, ja que totes les 

parcel·les en funcionament estan 
ocupades. 

 

Indústria agroalimentària amb molt 
potencial. 

 
Gestió pública de l’escorxador poc 
viable econòmicament i insuficient 

per a les empreses locals. 
 

 

En procés de modificació de 
l’ordenança urbanística i la 

reparcel·lació i urbanització pendent 
del PAU (Polígon d’Actuació 

Urbanística del sector 13-Migdia del 
polígon industrial 

En els darrers 8 anys no s’ha implantat 
cap empresa nova al polígon 

industrial. 
 

  
Accessos, il·luminació i senyalització 

del polígon en mal estat o insuficients.  
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  Manca de perfils especialitzats  

  Fibra òptica insuficient.  

Sector terciari: turisme Sector terciari: turisme Sector terciari: turisme Sector terciari: turisme 

En aquest document no s’ha desenvolupat aquest apartat ja que està inclòs dins el document Pla de Desenvolupament Turístic 
de la Pobla de Segur. 

Sector terciari: comerç i serveis Sector terciari: comerç i serveis Sector terciari: comerç i serveis Sector terciari: comerç i serveis 

Existència encara d’una bona oferta 
de comerços i serveis que donen 

servei tant a la població local com a la 
població dels municipis més petits 
dels voltants que estan sota l’àrea 
d’influència de la Pobla de Segur. 

Treballar el relleu generacional dels 
comerços i negocis locals en actiu per 

evitar el seu tancament i fomentar 
que es continuï l’activitat amb algú 

més jove del poble. 

Existència de locals comercials buits 
amb la conseqüent pèrdua de bona 

imatge d’un sector comercial i de 
serveis potent i actiu. 

Risc de tancament dels negocis 
actuals amb la conseqüent pèrdua de 
serveis que representaria pel poble pel 

poble que representaria, 
especialment, greu per a la gent gran. 

En procés de constitució d’una nova 
associació de comerciants de la Pobla 

de Segur 

Treballar de forma cooperada i en 
xarxa pot ser una oportunitat per 

enfortir el comerç i encara el relleu 
dels negocis 

Experiències fallides anteriors en 
relació a l’associacionisme comercial 

Perill de dissolució de la nova 
associació de comerciants si no és 

capaç d’articular un bon mecanisme 
d’organització intern 

Serveis a les persones i col·lectius prioritaris 

Població infantil Població infantil Població infantil Població infantil 

Escola bressol municipal recent 
reformada. Destacar que es tracta 

d’un edifici molt funcional i sostenible. 

L’escola i l’escola bressol són serveis 
bàsics per l’arrelament de les famílies 

al poble. 

Mancances de serveis bàsics a l’escola 
com ara el servei de consergeria 

durant tot l’horari escolar 

Els serveis complementaris a l’escola 
condicionen les possibilitats de 

conciliació de les famílies, si aquests 
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no hi són, afecta en detriment dels 
infants i les seves famílies 

Servei de menjador a l’escola bressol. 

Establir uns mecanismes més regulars 
de col·laboració entre l’escola i 
l’ajuntament per atendre les 

necessitats del centre educatiu que 
siguin competència del consistori 

Manca millorar el manteniment de 
l’espai del pati de l’escola (hort, 

tendals, mobiliari, etc.) 
 

Hi ha un nombre d’infants suficient 
que permet mantenir l’escola. No és 
una escola rural en risc , actualment, 

en comparació amb altres escoles 
rurals que sí que estan amenaçades 

de tancar per la manca i davallada del 
nombre d’infants 

 Manca millorar el manteniment del 
mobiliari i les instal·lacions de l’escola 

 

Gent gran Gent gran Gent gran Gent gran 

El municipi compta amb dues 
residències i centre de dia amb serveis 

per a la gent gran. 

Possibilitat de poder conciliar la vida 
familiar amb la cura de la gent gran a 

través d’una oferta de serveis de 
qualitat i de proximitat 

Manca de serveis complementaris 
d’acompanyament i suport per 

persones grans no usuàries del centre 
de dia i les residències i que encara 

viuen al seu domicili. 

Si les famílies no comptem amb 
serveis d’atenció a la gent gran, es 

dificulten les possibilitats de 
conciliació laboral i familiar 

 
Oferir un envelliment digne al poble 
genera un envelliment de qualitat. 

Població envellida que en els darrers 
10 anys ha disminuït. Ens els darrers 5 

anys hi ha un augment però en 
detriment de persones de nuclis més 
petits que s’han traslladat a la Pobla 

que compta amb més serveis. 
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Hi ha una bona oferta de de serveis de 

la salut (CAP, urgències, farmàcies, 
etc.) 

 
 

 Manca de personal qualificat en el 
sector de la gerontologia. 

 

Jovent Jovent Jovent Jovent 

ICEMP com a centre de referència de 
cicles d’ensenyament esportiu.  

Oportunitat per atraure jovent de fora 
de la comarca gràcies a la formació 

especialitzada que ofereix l’ICEMP. Un 
cop finalitzada la formació, aquests 
joves es poden quedar i crear noves 

activitats. 

Manca d’ofertes laborals qualificades 
per al jovent que faciliti el retorn de 

joves que han marxat a estudiar a fora 

Desarrelament del jovent, que no veu 
oportunitats ni motivacions per 

plantejar-se un futur de vida a la Pobla 
de Segur, i en conseqüència, marxen 

del poble i perdin les seves arrels. 

Hi ha bona oferta formativa per a totes 
les edats. 

Oportunitat per treballar l’arrelament 
al poble amb el jovent i fer que la 

Pobla de Segur sigui vist per aquest 
col·lecti com un municipi atractiu per 

a viure-hi 

  

Mobilitat Mobilitat Mobilitat Mobilitat 

Servei diari d’autocar en direcció 
Lleida i Barcelona. 

Creació d’un sistema de transport a la 
demanda per adaptar l’oferta a la 

demanda i necessitats reals. 

El servei de transport en autocar és 
útil si el desplaçament és per motius 
comercials, però no tant quan és per 

motius de visites mèdiques a 
especialistes o altres motius més 

concrets per la manca de 
concordança entre els horaris. 

Risc de pèrdua dels serveis regulars de 
transport públic per la no rendibilitat 
del servei a causa del baix nombre 
d’usuaris 
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Servei diari de tren amb horaris 
adequats per fer transbord amb 

destinacions com Barcelona o Madrid. 

Potenciar l’ús del cotxe compartit (i 
elèctric) 

Manca revisar i millorar les barreres 
arquitectòniques del nucli per facilitar 
la mobilitat de persones grans o amb 

necessitats especials de 
desplaçament 

 

Servei de taxi privat.  

El preu d’un servei privat com el taxi 
no és el mateix que el del transport 

públic i pot arribar a representar una 
despesa que no sigui assumible per a 

tothom si no hi ha un copagament 

 

Existència de bones connexions viàries     

Equipaments Equipaments Equipaments Equipaments 

Diversitat d’equipaments esportius: 
piscines municipals, zona 

poliesportiva amb camp de futbol, 
local social, rocòdrom, etc. 

Possibilitat d’estructurar una oferta 
atractiva d’activitats esportives 

adreçada al jovent i a la resta de la 
població  

Percepció que alguns equipaments 
com les piscines i el camp de futbol 

estan envellits i necessiten una 
reforma. 

 

Existència d’un espai de coworking. 

 
Possibilitat de retenir/atraure 

professionals que gràcies al teletreball 
es puguin quedar a viure a la Pobla 

 

Centralització dels serveis a la capital 
de comarca en detriment de la Pobla 

de Segur. 

Manca de cultura de treballar en un 
espai compartit. 

  
Coworking i telecentre comparteixen 

espai. 
 

Serveis financers Serveis financers Serveis financers Serveis financers 
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Hi ha diferents entitats bancàries amb 
servei de caixer automàtic a diferència 

del que passa en molts municipis 
rurals. 

 

Oportunitat, sobretot, per a la gent 
gran de tenir autonomia a l’hora 

d’accedir a diners en efectiu. 
  

Urbanisme, habitatge, comunicacions digitals i medi ambient 

Urbanisme i habitatge Urbanisme i habitatge Urbanisme i habitatge Urbanisme i habitatge 

  

L’actual normativa urbanística limita 
el creixement urbanístic de nova 

construcció ja que demanen moltes 
zones verdes quan la Pobla de Segur 
és un municipi envoltat de boscos. És 
té en compte la perspectiva de la gran 

ciutat. 

Les restriccions urbanístiques limiten 
les possibilitats de creixement del parc 
d’habitatge i poden expulsar població 
local que no troba habitatge i voldria 

fer una edificació de nova construcció 

Existència d’habitatge per poder ser 
posat al mercat. 

Arran de la pandèmia, s’ha revaloritzat 
la vida en entorns rurals, això pot ser 
una oportunitat per atraure població 

sempre i quan trobi habitatge 
assequible 

Existència de força cases buides dins 
del nucli que no s’estan rehabilitant, 

però tampoc llogant o venent. 
Algunes en estat de conservació 

deficient i al mig del nucli. Generen 
imatge de deixadesa. Es demanen 

preus molt elevats. 

Existència d’habitatge en mal estat 
que no es ven ni es compra. 

 

Recuperar els immobles de la SAREB 
per destinar-lo a habitatges (calen 
reformes mínimes per poder ser 

utilitzats). 

En els darrers 10 anys l’evolució 
d’habitatges iniciats i acabats ha estat 

gairebé nul·la. 

L’augment de preus de les matèries 
primes pot frenar la construcció de 

nous habitatges. 
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Fomentar la rehabilitació, el lloguer o 

la venda d’immobles buits i 
sensibilitzar els propietaris d’aquests 
immobles sobre la conveniència de 

posar-los al mercat. 
 

Hi ha una seixantena de pisos 
propietat de la SAREB tancats. 

Possibilitat de créixer com a municipi 
que es veu frenat per l’excessiva 

burocràcia existent.   

  
Manca de personal a l’administració 
per gestionar els temes d’habitatge. 

 
Política d’urbanisme feta des de la 

visió de les grans ciutats ja que no es 
poden desenvolupar més sectors 

d’habitatge nou si no es creen més 
zones verdes (cal tenir en compte que 
el municipi està envoltat de boscos). 

 

Comunicacions digitals Comunicacions digitals Comunicacions digitals Comunicacions digitals 

 
Bones comunicacions de telefonia 
mòbil a la Pobla de Segur gràcies a 

una antena instal·lada al mig del 
municipi. 

 

Existència de programes públics que 
treballen per donar acompanyament i 

assessorament i a les empreses en 
matèria de connectivitat.  

Mancances en el servei de telefonia 
mòbil en alguns dels nuclis del 

municipi, com Gramuntill. 
 

El municipi i empreses de la Pobla de 
Segur disposen de bona connexió de 

fibra òptica. 

Disposar d’un bon servei de fibra 
òptica millora la competitivitat de les 

empreses i obra la possibilitat 
d’implantar sistemes com el treball a 

distància o el coworking d’una 
manera més generalitzada 

 
Els altres nuclis no disposen de fibra 

òptica i disposen de servei mitjançant 
ones tot i que aquest té menor 

capacitat i resta competitivitat a les 

Centralització de les comunicacions 
digitals al nucli urbà de la Pobla en 

detriment dels altres nuclis de 
població distribuïts al terme municipal 



 
FORTALESES  OPORTUNITATS               DEBILITATS      AMENACES 

 

 
 

 

Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 

82 

empreses que no estan situades al 
nucli de la Pobla de Segur. 

Bona comunicació de telefonia fixa al 
nucli de la Pobla de Segur, Sant Joan 

de Vinyafrescal i Pumanyons. 

Disposar d’un bon servei de fibra 
òptica millora la qualitat de vida de la 

població local 

No hi ha telefonia fixa als nuclis de 
Montsor i Gramuntill. 

 
 
 
 

Medi ambient Medi ambient Medi ambient Medi ambient 

Millorar la recollida selectiva del 
municipi amb més sensibilització de la 

població local. 

No s’arriba l’objectiu mínim del 50% 
de recollida selectiva fixat per la Unió 

Europea. 

No assolir els objectius de recollida 
selectiva fixats per la Unió Europea. 

  
Manca de bons accessos als boscos 
per poder realitzar una bona gestió 

forestal. 

Gestió dels boscos insuficient i sense 
aprofitaments forestals. 

  

Inexistència de comptadors d’aigua 
que impedeix una correcta 

comptabilització del consum d’aigua 
municipal.  

Pendent desenvolupar accions 
encaminades cap a la transició 

energètica i l’eficiència en la gestió 
dels recursos 

  Manca de planificació mediambiental.  
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Cultura, patrimoni i identitat 

La baixada de les Falles, Patrimoni 
immaterial de la UNESCO, i l’actual 
candidatura dels Raiers a també ser 
Patrimoni immaterial de la UNESCO 

és una oportunitat per donar a 
conèixer la Pobla de Segur i oferir 

activitats complementàries per 
atraure visitants. 

Existència d’espais de memòria 
històrica pendent d’ésser rehabilitats. 

Manca d’estratègia pel que fa als 
segells UNESCO per a que generin 

impacte econòmic al territori. 

Els segells de la UNESCO aporten gent 
però no finançament per fer 

actuacions. 

Existència d’un patrimoni natural molt 
rellevant 

Definir un model de turisme 
sostenible que no posi en risc el 

patrimoni natural 

Enfortir els mecanismes de regulació i 
accés als espais naturals per evitar la 

seva degradació  

Sense mecanismes de regulació dels 
fluxos de visitants es pot posar en 

perill els recursos naturals  

 

 

  

 

 

 

 

 

  



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

84 

4. Estratègia territorial de la Pobla de 
Segur 

 Enfocament metodològic 
L’enfocament metodològic que s’ha seguit per tal de definir les línies estratègiques  
que enumeren els grans objectius sectorials que es volen assolir per tal de fer front a 
les problemàtiques detectades en la diagnosi prèvia del municipi, i que mitjançant el 
seu compliment faran possible l’assoliment de l’objectiu central, parteix dels següents 
elements:  

→ La diagnosi socioeconòmica de la Pobla de Segur, amb dades estadístiques 
oficials. 

→ El buidatge de les entrevistes semiestructurades realitzades als agents locals i 
dels qüestionaris online adreçat, principalment, a empreses del sector agrari, 
industrial i de comerç i serveis. 

→ El taller participatiu d’escenaris de futur i propostes d’accions.  
→ El taller participatiu social. 
→ Les aportacions ciutadanes recollides per xarxes socials (Instagram) o correu 

electrònic. 
→ Consultes a persones de perfil tècnic o expertes en un àmbit determinat, 

conjuntament amb una cerca d’experiències de desenvolupament local en el 
context de Catalunya, l’estat Espanyol i Europa, com a referències per a les 
accions del Pla d’Acció. 
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 Estratègia territorial de la Poble de 
Segur 

La redacció del present Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur ha 
comportat un procés de reflexió estratègica que ha involucrat els agents del municipi i 
que ha permès fer aflorar reptes i oportunitats que presenta el municipi respecte als 
municipis de l’entorn. 

Els principals reptes als quals s’enfronta el municipi de la Pobla de Segur i que ha de 
poder superar per contribuir al seu desenvolupament serien:  

✓ Ser capaç de ser un municipi prou atractiu per retenir el jovent local i el jovent 
forani que hi arriba per motius de formació.

REPTE DE RETENIR EL JOVENT

✓ Mantenir els negocis actuals, sobretot els comerços.
✓ Potenciar l’emprenedoria i l’autocoocupació a partir de l'especialització en 
professions que encaixin amb els valors de muntanya i de respecte a l'entorn.
✓ Dinamitzar el polígon industrial per retenir i atraure noves empreses. 

REPTE DINAMISME EMPRESARIAL

✓ Mantenir els serveis actuals i el reconeixement com a segona capital comarcal.
i els recursos necessaris per atendre no només la població de la Pobla sinó
també de municipis veïns.
✓ Aconseguir nous serveis a les persones, enfocats a col·lectius prioritaris com la
gent gran i els infants.
✓ Millorar serveis a les empreses i negocis (millora del servei de
telecomunicacions: telefonia i internet).

REPTE SERVEIS

✓ Accés a l’habitatge digne i assequible, ja sigui de nova construcció o bé 
mitjançant la rehabilitació del parc d’habitatges ja construït, especialment, pel 
jovent.

REPTE HABITATGE

✓ Vetllar per una gestió sostenible de l'entorn natural, tant a nivell 
d'aprofitament com a nivell turístic i d'oci.

REPTE GESTIÓ RECURSOS NATURALS

✓ Avançar vers un model energètic sostenible a tots els nivells, inclosa la mobilitat 
i les infraestructures més conscients.

REPTE TRANSICIÓ ECOLÒGICA

✓ Liderar la implementació del Pla de Dinamització Socioeconòmica de la 
Pobla de Segur, cercant la col·laboració i la cooperació a diferents nivells: amb 
la població local, amb els negocis i empreses del poble, amb les 
administracions supralocals. 

REPTE GOVERNANÇA
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Alhora, la Pobla de Segur presenta tot un seguit d’actius i d’oportunitats que cal aprofitar i 

que el Pla de Dinamització té presents a l’hora de configurar l’estratègia territorial:  

 

  

Bona connexió en termes de mobilitat (carreteres i tren)

Aposta per la formació especialitzada en un context de muntanya.

Existència de teixit comercial i un sector de transformació agroalimentària 
destacat

Polígon industrial en previsió de creixement i ordenació

Serveis bàsics (escola, instituts, centre de dia, residències, etc.) com a 
segona capital comarcal que exerceix 

Existència d'entitats i associacions amb potencial dinamitzador de la 
comunitat

Entorn natural d'alt valor i patrimoni cultural immaterial reconegut per la UNESCO.
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 Objectius i línies estratègiques 
Per tal de poder fer front a aquests reptes i aprofitar els actius, l’estratègia territorial 
de la Pobla de Segur que es proposa en aquest Pla de Dinamització Socioeconòmica 
s’orienta vers un objectiu central que seria el següent:  

OBJECTIU CENTRAL DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE LA POBLA DE SEGUR: 
Aconseguir un model de desenvolupament socioeconòmic de la Pobla que permeti 
que sigui un poble viu, cohesionat, i amb oportunitats i serveis per a les persones i 
els negocis, amb criteris de sostenibilitat i de qualitat.  

Per tal de concretar l’objectiu central de l’estratègia, es defineixen també les línies 
estratègies i els objectius específics. 

Els objectius específics són els següents: 

✓ Dinamitzar l’economia local a partir dels propis actius i promoure les empreses 
del municipi. 

✓ Vetllar per assolir el reconeixement com a segona capital comarcal per tal de 
comptar amb els recursos necessaris per mantenir i ampliar els serveis que la 
Pobla ofereix a la seva pròpia població i a les localitats veïnes.  

✓ Fer un municipi de qualitat, amb un nucli cuidat i uns espais oberts bonics, amb 
accés a l’habitatge i amb bones comunicacions i que vetlla per la sostenibilitat i 
la mobilitat conscient. 

✓ Dur a terme una gestió sostenible dels recursos naturals que no els posi en risc. 

✓ Mantenir l’aposta per valoritzar el patrimoni cultural immaterial com un element 
d’identitat i de vincle amb la comunitat. 

✓ Adoptar una governança participativa i transparent i basada en les aliances i la 
col·laboració.   
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Les línies estratègiques són els eixos de treball entorn els quals s’articula el Pla d’Acció. 
En concret, el Pla d’Acció de la Pobla de Segur s’articula entorn a 5 línies estratègiques, 
amb els seus objectius específics: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Objectiu específic 1: Dinamitzar l’economia local a partir dels propis
actius i promoure les empreses del municipi, així com atraure'n de
noves.

L.E.1. ECONOMIA I EMPRESA

• Objectiu específic 2: Vetllar per dotar el municipi dels serveis
necessaris per atendre les necessitats de la població, en especial,
col·lectius prioritaris com són els infants, el jovent i la gent gran.

L.E.2. SERVEIS A LES PERSONES

• Objectiu específic 3: Facilitar l'accés a l’habitatge al jovent que es vol
quedar a la Pobla de Segur i a la nova població que pot arribar, oferint
insfraestructures de qualitat i una bona connectivitat.

L.E.3. HABITATGE I INFRAESTRUCTURES

• Objectiu específic 4: Realitzar una adient gestió dels recursos i
planificar un procés de transició energètica per avançar vers un model
de sostenibilitat de futur

L.E.4. TRANSICIÓ ENERGÈTICA

• Objectiu especific 5: Adoptar una governança participativa i 
transparent que contribuixi a la cohesió social de la població i faciliti el 
treball en xarxa a nivell institucional, però també a nivell empresarial i 
entre entitats.

L.E. 5. GOVERNANÇA, COHESIÓ SOCIAL I TREBALL EN XARXA
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5. Pla d’acció 
 Estructura del Pla d’acció  

Un pla d’acció és un conjunt articulat d’accions que pretenen intervenir sobre un àmbit 
de política pública concret. Les accions comparteixen una mateixa lògica i 
s’estructuren al llarg del període de vigència del pla. Té un horitzó temporal a curt i 
mitjà termini i mobilitza uns recursos que són identificats, normalment, des del seu 
inici. 

El pla d’acció és l’apartat clau del projecte, pel fet que recull i desenvolupa les 
estratègies i accions. Les accions (o activitats) són concretes i específiques i concentren 
el màxim valor afegit en termes de cost/impacte. Per tant, són accions que preveuen 
tenir un impacte positiu i significatiu sobre la població i el territori, en matèria de 
desenvolupament econòmic local i ocupació. 

Les accions són les actuacions clau i essencials per a la viabilitat del pla estratègic. Són 
les que fan realitat els objectius fixats en els eixos estratègics i en l’objectiu central. Cada 
acció es presenta en una fitxa. En el moment que cadascuna de les accions s’implanti, 
caldrà transformar l’acció en el projecte, implicant els agents que correspongui i 
estimulant la cooperació públic-privada en el disseny i la seva execució. 

El Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur s’estructura en 5 línies 
estratègiques, en 14 projectes i en 53 accions. Cada un dels 14 projectes estratègics 
definits està tractat com un bloc diferenciat i conté les fitxes de les accions que 
l’integren, les quals estan directament relacionades entre elles al formar part d’un 
mateix projecte. 

S’ha establert una codificació de les accions correlativa començant per les accions de 
la Línia estratègica 1 i acabant per les accions de la Línia estratègica 5. 

El Pla d’Acció presenta cadascuna de les accions en una fitxa, que inclou la següent 
informació: 

Taula 21. Fitxa d’acció del Pla d’Acció 

Títol de l’acció 

Objectius  
Descripció 
Activitats i metodologia 
Resultats 
Identificació dels actors responsables de l’execució del projecte 
Identificació de les persones destinatàries del projecte 
Pressupost 
Identificació de les fonts de finançament previstes 
Recursos humans, tecnològics i serveis necessaris 
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Indicadors de seguiment 
Cronograma d’execució 
Referències 

Font: elaboració pròpia 

En algunes de les fitxes també s’hi inclouen referències ja sigui en relació a entitats o 
organismes a tenir en compte per a l’execució de l’acció o també en relació a 
experiències innovadores com a referents a consultar. 

El càlcul dels imports de recursos humans previstos per a l’execució de les accions 
incloses al Pla d’acció s’ha elaborat prenent com a referència el salari brut anual del 
cost d’un tècnic mig (36.000€/any). 

 

 Quadre sintètic del Pla d’acció 
A continuació es mostra un quadre resum del Pla d’Acció que integra  les línies 
estratègiques, els projectes de cada  línia i el nombre d’accions que s’inclouen en cada 
projecte: 

Taula 22. Quadre de les línies estratègiques, projectes i actuacions del Pla d’Acció 

L.E.1. ECONOMIA I EMPRESA 

1.1. Projecte pagesia, ramaderia i sector agroalimentari 
1.2. Projecte comerç i serveis 
1.3. Projecte indústria 

L.E.2. SERVEIS A LES PERSONES 

2.1. Projecte serveis a la gent gran 
2.2. Projecte formació i ocupació 
2.3. Projecte jovent i arrelament 

L.E.3. HABITATGE I INFRAESTRUCTURES 

3.1. Projecte habitatge 
3.2. Projecte mobilitat 
3.3. Projecte infraestructures i equipaments  
3.4. Projecte connectivitat i digitalització 
L.E.4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

4.1. Projecte transició energètica 
4.2. Projecte gestió de recursos 
L.E.5. GOVERNANÇA, COHESIÓ SOCIAL I TREBALL EN XARXA 

5.1. Projecte cohesió social i associacionisme 
5.2. Projecte implementació Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

Font: elaboració pròpia 
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 Fitxes de les accions 
Taula 23. Quadre resum de les accions del pla d’acció 

 ACCIONS 

L.
E
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1.1.   PROJECTE PAGESIA, RAMADERIA I SECTOR AGROALIMENTARI 

1.1.1. Establiment de sinergies amb la taula de treball de relleu agrari. 

1.1.2. Participació activa en les campanyes de posada en valor i foment del 
consum de productes agroalimentaris locals en el marc del projecte Al teu 
gust. 

1.1.3. Impuls i dinamització a la fira Vianda: festival gastronòmic de muntanya. 

1.2.  PROJECTE COMERÇ I SERVEIS 

1.2.1. Participació en el projecte de dinamització comercial d'àmbit comarcal 
"Fem Pallars".  
1.2.2. Dinamització i embelliment dels locals comercials buits.  
1.2.3. Impuls de mesures econòmiques incentivadores per a la posada al 
mercat dels locals comercials buits. 
1.2.4. Implementar el projecte "Millora de l'accessibilitat del comerç de la Pobla 
de Segur". 
1.2.5. Millora de la senyalització dels comerços del municipi. 

1.3.  PROJECTE INDÚSTRIA 

1.3.1. Projecte de reparcel·lació i reurbanització  del PAU (Polígon d'Actuació 
Urbanística) del sector 13-Migdia del polígon industrial per tal d'activar el sòl 
industrial disponible. 

1.3.2. Programa de suport a empreses i emprenedors ubicats al PAE per retenir 
empreses i atraure'n de noves. 
1.3.3. Creació d'una xarxa de cooperació empresarial amb els negocis ubicats 
al PAE. 

1.3.4. Estudi de reorientació de l'escorxador municipal. 

1.3.5. Avaluació de la viabilitat d'un espai de comaking al PAE. 

L.
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2.1. PROJECTE SERVEIS A LA GENT GRAN 

2.1.1. Jornada d'experiències sobre models d’accés a l'habitatge enfocats a la 
gent gran i programa d'acompanyament. 

2.1.2. Analitzar fórmules de transport adaptat per a la gent gran. 

2.1.3. Suport a la creació d'una cooperativa o entitat de serveis per a la gent 
gran. 

2.1.4. Programa d'activitats d'envelliment actiu. 

2.1.5. Avaluar els serveis adreçats a la gent gran que es podrien oferir des del 
Centre Cívic. 
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2.2. PROJECTE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

2.2.1. Prospecció de les demandes professionals de les empreses ubicades a la 
Pobla de Segur. 
2.2.2. Impuls d'una taula de formació comarcal.               

2.2.3. Sessions informatives adreçades a les empreses locals per conèixer tots 
els serveis de suport a les empreses en matèria d'ocupació existents a la 
comarca. 

2.2.4. Oficina d'acollida a estudiants i professorat vinculat a l'ICEMP. 

2.2.5. Estudi per avaluar la possibilitat de crear un campus d'estudiants 
vinculat a l'Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (ICEMP). 

2.3. PROJECTE JOVENT I ARRELAMENT 

2.3.1. Creació d'un espai polivalent concebut com un espai de trobada per als 
joves. 

2.3.2. Oficina jove d'atenció al jovent i desplegament d'un programa 
d'activitats dissenyat en col·laboració amb els i les joves del propi municipi.  
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3.1. PROJECTE HABITATGE 

3.1.1. Cens d'habitatges buits de la Pobla de Segur. 
3.1.2. Borsa d’habitatge de lloguer de La Pobla de Segur. 

3.1.3. Jornada d'experiències entorn de diferents models d'accés a l'habitatge. 

3.1.4. Anàlisi de diferents opcions per incentivar la rehabilitació del parc 
d'habitatges i promoure la mobilització de solars edificables. 
3.1.5. Campanya per conscienciar als propietaris d'habitatges desocupats per 
activar el mercat d'habitatge local. 

3.1.6. Adequació d'habitatge de propietat municipal per a lloguer social. 

3.1.7. Assessorament jurídic per disposar d'eines de gestió des de l'ajuntament 
en relació amb els habitatges en desús propietat d'entitats bancàries. 

3.2. PROJECTE MOBILITAT 

3.2.1. Difusió sobre el servei de transport a la demanda. 

3.2.2. Foment de l'ús del vehicle elèctric i de la mobilitat compartida. 

3.2.3. Anàlisi i foment d'un major aprofitament del tren. 

3.3. PROJECTE INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS  

3.3.1. Impuls i execució del projecte de piscina pública municipal. 

3.3.2. Projecte d'embelliment urbà municipal. 

3.4. PROJECTE CONNECTIVITAT I DIGITALITZACIÓ 

3.4.1. Redefinició de l'espai de coworking Lo Niu d'idees. 

3.4.2. Campanya d'atracció de nous usuaris a l'espai de coworking Lo Niu 
d'idees. 

3.4.3. Ampliació i millora del servei de fibra òptica a tot el municipi.  
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4.1. PROJECTE TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

4.1.1.  Impuls de la transició energètica a nivell de consistori. 
4.1.2. Suport a projectes col·lectius de transició energètica. 
4.1.3. Cicle de visites sobre com fer un habitatge sostenible  
4.1.4. Campanya de conscienciació i pedagogia entre els veïns i veïnes per 
fomentar un ús responsable de l'energia. 

4.1.5. Coordinació amb la futura Oficina Comarcal per a la transició energètica 
per apropar a la ciutadania la informació sobre els ajuts en matèria energètica 
i oferir suport en la gestió de subvencions. 

4.2. PROJECTE GESTIÓ DE RECURSOS 

4.2.1. Incorporació de comptadors d'aigua i campanya de conscienciació. 

4.2.2. Redacció i implementació del nou projecte d'ordenació de les forests 
comunals del municipi de la Pobla de Segur. 
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5.1. PROJECTE COHESIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME 

5.1.1. Definir un model de governança municipal estructurat en comissions de 
barris. 

5.1.2. Programa de suport i assessorament al teixit associatiu de la Pobla.  

5.1.3. Revisió de la governança comarcal per visibilitzar el rol de la Pobla de 
Segur com a segona capital de la comarca del Pallars Jussà. 

5.2. PROJECTE IMPLEMENTACIÓ PLA DE DINAMITZACIÓ 
SOCIOECONÒMICA DE LA POBLA DE SEGUR 

5.2.1. Creació d'una Comissió de Seguiment del Pla de dinamització 
socioeconòmica. 
5.2.2. Sol·licitud d'un AODL de suport en la implementació del Pla. 

 
Font: elaboració pròpia 
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1.1.1. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P. 1.1. Pagesia, ramaderia i sector agroalimentari 

ESTABLIMENT DE SINERGIES AMB LA TAULA DE TREBALL DE RELLEU 
AGRARI   

  

Objectius 
• Contribuir al relleu generacional e les explotacions agràries i ramaderes de la Pobla 

de Segur i dels municipis veïns. 
• Establir xarxa amb els agents comarcals i pirinencs que estan avançant en la creació 

d’eines i recursos per al relleu generacional agrari.  
 

Descripció  
 
L’any 2021 es va crear al Pallars Jussà la Taula de Treball per al Relleu Agrari, un espai de 
concertació i transferència per la dinamització del sector primari amb la participació de 
diverses entitats de l’àmbit pirinenc; que té per objectiu coordinar-se i compartir informació 
per a abordar el repte del relleu generacional en el sector agrari i ramader.  

La taula és coordinada per l’Escola de Pastors de Catalunya i en formen part diverses entitats 
d’àmbit comarcal  o pirinenc: Oficina DAAC del Pallars Jussà, Oficina DAAC del Pallars Sobirà, 
Oficina DAAC de l’Alta Ribagorça,  Pallars Actiu, Dinamitzadora DAAC de les noves 
incorporacions de l’APiA, ECA Pallars, Ateneu cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, coordinadora 
territorial del DAAC de l’Alt Pirineu i Aran,  IDAPA, Consorci Leader Pirineu Occidental, 
Agroxarxa, JARC Pallars i Unió de Pagesos. 

Des de la seva creació, s’han realitzat activitats internes de coordinació, com per exemple 
compartir informació sobre possibles cedents d’explotacions agràries; i se’n preveuen altres, 
com una formació adreçada a persones cedents d’explotacions agràries, enfocada a resoldre 
dubtes i abordar temors del procés de cessió de finques agràries o ramaderes. 

L’acció consisteix en establir contacte amb la Taula de Treball per a que l’Ajuntament estigui 
informat de les accions que es van realitzant i pugui col·laborar-hi quan ho cregui 
convenient.  

 
Activitats i metodologia 

▪ Activitat 1. Establir contacte amb algun dels agents de la Taula de Treball per al 
Relleu Agrari, per a mostrar l’interès en col·laborar en allò que pugui contribuir 
l’Ajuntament. Es podria establir contacte amb l’Escola de Pastors, encarregada de la 
dinamització de la taula, o bé amb qualsevol altra entitats que hi participi.  

▪ Activitat 2. Definir quin és el mètode de comunicació entre l’Ajuntament de la Pobla 
i la Taula de Treball: si l’Ajuntament només rep la informació, si assisteix a les 
reunions, etc.  
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▪ Activitat 3. Col·laborar i participar en aquelles accions impulsades en la taula i en les 
que l’Ajuntament hi pugui contribuir: identificació de possibles cedents, de possibles 
demandants de terres, difusió de les activitats realitzades per la Taula, etc. 

 

Resultats 

Implicació de l’Ajuntament de la Pobla de Segur en la Taula de 
Treball de Relleu Agrari   

Dinàmica de treball compartida en funcionament. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Taula de Treball de Relleu Agrari  

  

Destinataris de 
l’acció 

Responsables d’explotacions agràries o ramaderes que vulguin iniciar 
un procés de cessió 

Persones interessades en emprendre en el sector agrari o ramader  

  

Pressupost 
1.800,00€/any corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb 
una dedicació del 5% de la jornada  

  
Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a el 5% de la seva jornada de manera 
continuada  

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de reunions convocades a les quals s’ha participat de 
manera activa. 

• Nombre de col·laboracions establertes amb la Taula de Treball  
 

  

Cronograma Acció continuada en el temps mentre estigui en funcionament la Taula 
de Treball de Relleu Agrari  

  

Referències   

 
 

1.1.2. Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
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Projecte 
P. 1.1. Pagesia, ramaderia i sector agroalimentari 

PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LES CAMPANYES DE POSADA EN VALOR I 
FOMENT DEL CONSUM DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS LOCALS EN 
EL MARC DEL PROJECTE AL TEU GUST 

  

Objectius 

• Reivindicar els productes agroalimentaris locals 

• Aproximar els productes agroalimentaris locals als consumidors 

• Participar activament en el projecte Al Teu Gust 

 
Descripció  

“Al teu gust, aliment del Pallars” és un programa de dinamització i suport al sector 
agroalimentari al Pallars Jussà, liderat per l’Ajuntament de Tremp, per tal de preservar la 
cultura agroalimentària i gastronòmica de les zones de muntanya, manifestar el 
compromís amb el territori i les persones que hi viuen i fomentar la cooperació entre les 
empreses i administracions. 

El programa Al Teu Gust treballa tres àmbits estratègics:  

1. Suport a l’empresa, mitjançant activitats d’acompanyament i millora a les 
competències empresarials. 

2. Cooperació i xarxa, fomentant la cooperació publico-privada i empresarial per 
generar sinèrgies que potenciïn la gastronomia del Pallars. 

3. Promoció del sector agroalimentari a través de la difusió i posada en valor del 
llegat agroalimentari per protegir la identitat del territori i garantir-ne el futur. 

L’acció consisteix en mantenir un vincle actiu amb el projecte Al Teu Gust, tot participant 
en les trobades i reunions impulsades per l’Ajuntament de Tremp per a la definició i impuls 
de les diverses accions que es promoguin en el sí del projecte; així com també en la 
dinamització de les empreses agràries i agroalimentàries per a que participin en les 
diverses accions que s’organitzin. 

Es proposa que aquesta acció es faci amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tremp com 
a entitat impulsora del projecte, així com el Consell Comarcal del Pallars Jussà com a 
entitat col·laboradora i que abasta tot l’àmbit comarcal. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

• Activitat 1. Establir contacte amb l’Ajuntament de Tremp per fer una proposta de 
col·laboració activa, tot analitzant de manera consensuada les sinèrgies que es 
podrien establir des de la Pobla de Segur en les accions previstes, i materialitzant 
així les aliances de treball i una dinàmica de treball compartida. 
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• Activitat 2. Difusió activa entre les empreses agràries i agroalimentàries de la 
Pobla de Segur de totes les activitats que es duguin a terme en el marc del projecte 
“Al Teu Gust”. 

• Activitat 3. Participació en les activitats que es duguin a terme dins el projecte Al 
Teu Gust. 

• Activitat 4. Valoració i seguiment de les empreses agràries i agroalimentàries que 
han participat en les accions del projecte. 

 

Resultats 

Participació activa en les reunions convocades en el marc del 
projecte Al Teu Gust. 

Dinàmica de treball compartida en funcionament. 

Empreses agràries i agroalimentàries de la Pobla de Segur més 
implicades en el projecte “l Teu Gust. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Ajuntament de Tremp 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  

Destinataris de 
l’acció 

Empreses agràries i agroalimentàries de la Pobla de Segur. 

Ciutadania de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 
3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Ajuntament de Tremp 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a el 10% de la seva jornada durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de reunions convocades a les quals s’ha participat de 
manera activa. 

• Nombre d’empreses agràries i agroalimentàries contactades 
que s’han adherit al projecte Al Teu Gust. 
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• Nombre d’empreses agràries i agroalimentàries contactades 
que han participat en les diferents accions que s’organitzen 
dins del projecte Al Teu Gust.  

  

Cronograma 

             

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
Activ 4             
             

 

  

Referències   
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1.1.3. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P.1.1. Pagesia, ramaderia i sector agroalimentari 

SUPORT I DINAMITZACIÓ A LA FIRA VIANDA: FESTIVAL GASTRONÒMIC 
DE MUNTANYA 

  

Objectius 

• Contribuir a la dinamització de l’economia local a partir de les fires, en aquest cas 
concret, amb la fira Vianda, festival gastronòmic de muntanya. 

• Posicionar la fia Vianda com un esdeveniment de referència en el calendari d’actes 
culturals pirinencs. 

• Impulsar i consolidar el sector primari i agroalimentari del municipi i la comarca. 

• Posar en valor els productes agroalimentaris del territori. 

 
Descripció  

La fira Vianda, festival gastronòmic de muntanya és una nova fira que té l’alimentació, 
l’economia, la cultura i la sostenibilitat com a eixos vertebradors per posar en valor els 
productes carnis locals i la seva relació amb la cuina i els productes de proximitat i de km 
0.  

Aquesta fira havia de celebrar-se per primera vegada el maig de 2020, però degut a la crisi 
generada per la Covid-19 s’ha hagut de suspendre en diverses ocasions fins poder tenir les 
garanties sanitàries necessàries que permetin la seva celebració en un context adequat i 
que garanteixi que el certamen pugui esdevenir un festival potent, atractiu i d’èxit des del 
moment que es comenci a celebrar. 

L’acció consisteix en coordinar i dinamitzar la fira Vianda per aconseguir que sigui un 
referent entre les fires del sector agroalimentari i posar en valor tot el que envolta el sector, 
des de l’origen del producte, passant per la seva transformació, elaboració fins arribar al 
consum final. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

• Activitat 1. Reprendre les reunions de treball de la fira Vianda i fer una anàlisi de la 
situació actual. 

• Activitat 2. Constituir un grup de treball amb les empreses i professionals 
interessats en participar en la fira. 

• Activitat 3. Coordinació i organització de l’esdeveniment.  Caldrà determinar lloc, 
data de celebració, característiques del participants, nombre de participants 
desitjat, així com tots aquells aspectes que implica l’organització d’una fira (la difusió 
i publicitat de l’esdeveniment amb edició de cartell i la seva difusió a les xarxes 
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socials, pàgina web, redacció de notes de premsa, etc. i el personal necessari per a 
la seva preparació i celebració, entre d’altres aspectes logístics).  

• Activitat 4. Celebració de l’esdeveniment. Coordinació de l’esdeveniment perquè 
aquest es desenvolupi tal i com està previst. Elaboració d’un protocol de coordinació 
amb les funcions i responsabilitats de tots els membres del comitè organitzatiu. 

• Activitat 5. Valoració de l’esdeveniment. És important fer una reunió posterior de 
valoració per tal de comentar allò que ha funcionat bé i allò que no ha funcionat o 
cal millorar, si la fira ha obtingut els resultats esperats i tenir-ho present per a una 
posterior edició. 

 

Resultats Fira Vianda realitzada 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Empreses i professionals interessats a formar part del grup de treball 

  

Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania en general de la Pobla de Segur 

Empreses de productes agraris i agroalimentaris 

Propietaris d’establiments turístics 

Propietaris d’establiments de restauració 

Visitants de les fires 

  

Pressupost 

4.500,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 25% de la jornada durant 6 mesos per a la gestió de 
preparació de la fira. 

22.000,00€ costos de realització de la fira Vianda 

Total: 26.500,00€  

  

Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a el 25% de la seva jornada durant 6 mesos. 
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Indicadors de 
seguiment 

Nombre de reunions de coordinació realitzades 

Nombre d’empreses que formen part del grup de treball 

Nombre d’empreses participants a la fira 

Nombre de visitants a la fira 

Valoració dels participants 

Valoració dels visitants 

  

Cronograma 

       

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Activ. 1       
Activ. 2       
Activ 3       
Activ 4       
Activ. 5       
       
 

  

Referències 

Guia de Bones Pràctiques per a Fires Mercat d’Artesania 
https://www.faaoc.cat/guiafiramercat/ 

Com organitzar una fira de productes agroalimentaris. 
https://www.lesgarriguesfentcami.cat/wp-content/uploads/COM-
ORGANITZAR-UNA-FIRA-DE-PRODUCTES-AGROALIMENTARIS.pdf 

Agenda Proper. Exemples de diferents fires i certàmens que es 
celebren arreu del territori.  
https://www.proper.cat/esdeveniment/origens/ 

  

https://www.faaoc.cat/guiafiramercat/
https://www.lesgarriguesfentcami.cat/wp-content/uploads/COM-ORGANITZAR-UNA-FIRA-DE-PRODUCTES-AGROALIMENTARIS.pdf
https://www.lesgarriguesfentcami.cat/wp-content/uploads/COM-ORGANITZAR-UNA-FIRA-DE-PRODUCTES-AGROALIMENTARIS.pdf
https://www.proper.cat/esdeveniment/origens/
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1.2.1. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P.1.2. Comerç i serveis 

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
D’ÀMBIT COMARCAL “FEM PALLARS”  

  

Objectius 
• Participar de manera activa en el projecte “Fem Pallars” impulsat per l’Ajuntament 

de Tremp i d’abast comarcal. 
• Convertir els comerços de la Pobla de Segur en la primera opció de compra dels seus 

ciutadans. 
• Atreure visitants als establiments comercials de la Pobla de Segur a partir de la 

creació de sinèrgies entre el comerç, producte local, gastronomia i turisme. 
 

Descripció  

En el marc del programa “Treball a les 7 Comarques” , promogut per Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i impulsat per l’Ajuntament de Tremp, s’impulsa el projecte de 
dinamització comercial “Fem Pallars”. Aquest projecte té per objectiu dinamitzar el 
comerços dels municipis amb presència d’establiments comercials, així com potenciar 
sinèrgies entre el comerç i altres sectors punters de la comarca, com poden ser la 
gastronomia, els productes locals o el turisme. 

L’acció consisteix en mantenir un vincle actiu amb aquest projecte, tot participant en les 
trobades i reunions que s’impulsin des de l’Ajuntament de Tremp per a la definició i 
projecció de les diferents accions que es promoguin en el sí del projecte, així com també 
en la dinamització dels diferents comerços que participin en les accions que s’organitzin. 
Així mateix, aquestes accions haurien de ser el marc de treball en el qual s’identifiquessin 
altres accions de dinamització comercial que es poguessin impulsar a nivell local, ja que 
difícilment s’hi pot donar resposta a través del projecte “Fem Pallars”, com podrien ser: 
accions de sensibilització a primària i secundària sobre la importància del comerç local,  
participació en la campanya “Cadena de Valors”, etc. 

Es proposa que aquesta acció es faci amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tremp com 
a entitat impulsora del projecte, així com el Consell Comarcal del Pallars Jussà com a 
entitat col·laboradora i que abasta tot l’àmbit comarcal. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

• Activitat 1. Establir contacte amb l’Ajuntament de Tremp per a conèixer l’estat 
actual del projecte, possibles accions a impulsar i possibilitats de col·laboració. 

• Activitat 2. Assistir a les reunions i sessions convocades en el marc del projecte 
Fem Pallars participant de manera activa. 

• Activitat 3. Implicar i promoure el projecte “Fem Pallars” entre les empreses 
comercials i de serveis de la Pobla de Segur per promoure la seva participació en 
aquest.   
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• Activitat 4. Impuls de noves accions a nivell local que complementin les que 
s’emmarquen en el projecte “Fem Pallars” 

 

Resultats 
Participació activa en les reunions convocades en el marc del projecte 
Fem Pallars. 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Ajuntament de Tremp 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  

Destinataris 
de l’acció 

Empreses de comerç i serveis 

Propietaris d’establiments comercials 

  

Pressupost 
3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Ajuntament de Tremp 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona un 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de reunions convocades a les quals s’ha participat de 
manera activa. 

• Nombre d’empreses comercials que han participat en algunes de 
les accions que s’organitzen dins del projecte Fem Pallars.  

  

Cronograma 

 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ 4.              
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1.2.2. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P.1.2. Comerç i serveis 

DINAMITZACIÓ I EMBELLIMENT DELS LOCALS COMERCIALS BUITS 

  

Objectius 

• Contribuir a la dinamització de l’economia local a partir de l’activitat comercial i dels 
serveis. 

• Millorar la continuïtat de la façana comercial ocupants locals buits mentre no s’obren 
nous comerços. 

• Donar impuls al comerç local tot generant una experiència comercial més plaent. 

 
Descripció  

El teixit comercial a la Pobla de Segur es troba estès al llarg de tot el municipi, tot i que hi 
ha dues zones amb més concentració comercial (la situada davant de l’estació del tren a 
l’avinguda de l’Estació i la zona del centre, que abasta des de l’avinguda Catalunya, 
l’avinguda Madrid, el carrer Indústria, l’avinguda Verdaguer, la plaça de la Pedrera, 
l’avinguda Sant Miquel del Pui i la plaça de l’Arbre). Si a aquesta situació, s’hi afegeix la 
manca de continuïtat en els aparadors comercials del municipi, l’aparença del comerç a 
la Pobla de Segur és que hi ha una gran nombre d’establiments tancats, amb una oferta 
comercial insuficient i, per tant, l’experiència de les persones que compren a la Pobla de 
Segur no és prou completa. 

Es proposa una acció de dinamització dels locals comercials buits, fent-los més atractius 
per tal d’aconseguir un espai comercial urbà més amable i singular; bé oferint-los a 
emprenedors, artistes o comerciants que vulguin disposar d’un altre espai per exposar-hi 
els seus productes i/o serveis o bé embellint-los per donar-los una imatge més acurada i 
en sintonia amb un entorn comercial cuidat. D’aquesta manera els comerciants disposen 
d’un espai per a la promoció de la seva activitat sense despesa de lloguer, els artistes tenen 
un espai per a mostrar les seves obres,  mentre que els propietaris li donen un ús al local, 
en milloren la seva imatge i el promocionen per a la venda o lloguer. Aquesta dinamització 
pot ser en moments puntuals, com per exemple en el context d’esdeveniments concrets 
(per la festa dels raiers, si es fan curses ciclistes, etc); o bé de forma més estable si 
l’experiència és positiva i ambdues parts hi tenen interès.  

Aquesta acció dona continuïtat a les accions que es van dur a terme en el marc del 
programa “Treball a les 7 comarques”, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i impulsat per l’Ajuntament de Tremp, per dinamitzar els locals comercials buits de 
la comarca el Nadal de 2019, dins del Projecte de desenvolupament del comerç al Pallars 
Jussà. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 
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• Activitat 1. Realització d’un cens de locals buits. 
Identificar els locals i aparadors buits existents per tot el municipi i les seves 
característiques (situació, m2, propietari, etc.) i la predisposició dels seus propietaris de 
cedir-los a comerciants o emprenedors per a que els facin servir d’aparador de la seva 
activitat. 

• Activitat 2. Contactar amb els propietaris. 
Informar de la campanya als propietaris dels locals buits detectats per conèixer la 
predisposició de cedir-los com a aparadors a d’altres comerciants, emprenedors, 
associacions, etc.  

• Activitat 3. Crear el document del conveni. 

Redactar un document de conveni entre ambdues parts on s’hi reguli l’acte de cessió 
(deures , obligacions, requisits i condicions que han de complir les parts). 

• Activitat 4. Condicionament dels locals cedits. 
• Neteja i condicionament dels locals cedits per posar-los a disposició de les persones 

interessades. 
• Activitat 5. Campanya de difusió i cessió dels locals buits. 

• Campanya de difusió de l’acció entre tots els comerciants i professionals de la Pobla de 
Segur i cessió dels locals a aquells que hagin fet la sol·licitud. 

 

Resultats 

Locals buits de la Pobla de Segur cedits i utilitzats com aparador 
d’activitat econòmica. 

Dinamització comercial. 

Millora de la discontinuïtat comercial del municipi. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Propietaris de locals comercials buits. 

  

Destinataris de 
l’acció 

Comerciants i professionals de la Pobla de Segur. 

Clients dels comerços de la Pobla de Segur. 

  

Pressupost 
5.400,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 15% de la jornada durant 12 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 

Dedicació tècnica d’una persona un 15% de la jornada durant 12 mesos. 
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serveis 
necessaris 
  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de locals buits censats. 
• Nombre de propietaris disposat a cedir un local comercial buit. 
• Nombre de locals comercials buits ocupats. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ. 4             
Activ 5             
             
 

  

Referències 

Projecte “Espai Actius!” Projecte per a la dinamització de l’eix 
comercial de la ciutat d’Olot a través de la recuperació de locals buits 
com a “aparadors” del comerç de la ciutat. 
https://empresa.dinamig.cat/comerc-2/comerc-i-serveis/espais-
actius/ 

Projecte “Aixequem persianes”. Acció de dinamització comercial per 
donar vida als locals tancats. Ajuntament del Vendrell. 
https://www.elvendrell.net/informacio/4765-bona-acollida-de-l-accio-
de-dinamitzacio-comercial-aixequem-persianes-per-donar-vida-als-
locals-tancats 

Projecte “Mira l’Art”. Projecte en que artistes locals de Solsona  
https://www.ajsolsona.cat/la-ciutat/esdeveniments/mira-lart-solsona-
treu-lart-al-carrerexposen en una desena d’aparadors durant la 
campanya de Nadal  

 

 

  

https://empresa.dinamig.cat/comerc-2/comerc-i-serveis/espais-actius/
https://empresa.dinamig.cat/comerc-2/comerc-i-serveis/espais-actius/
https://www.elvendrell.net/informacio/4765-bona-acollida-de-l-accio-de-dinamitzacio-comercial-aixequem-persianes-per-donar-vida-als-locals-tancats
https://www.elvendrell.net/informacio/4765-bona-acollida-de-l-accio-de-dinamitzacio-comercial-aixequem-persianes-per-donar-vida-als-locals-tancats
https://www.elvendrell.net/informacio/4765-bona-acollida-de-l-accio-de-dinamitzacio-comercial-aixequem-persianes-per-donar-vida-als-locals-tancats
https://www.ajsolsona.cat/la-ciutat/esdeveniments/mira-lart-solsona-treu-lart-al-carrerexposen%20en%20una%20desena%20d’aparadors%20durant%20la%20campanya%20de%20Nadal.
https://www.ajsolsona.cat/la-ciutat/esdeveniments/mira-lart-solsona-treu-lart-al-carrerexposen%20en%20una%20desena%20d’aparadors%20durant%20la%20campanya%20de%20Nadal.
https://www.ajsolsona.cat/la-ciutat/esdeveniments/mira-lart-solsona-treu-lart-al-carrerexposen%20en%20una%20desena%20d’aparadors%20durant%20la%20campanya%20de%20Nadal.
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1.2.3. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P.1.2. Comerç i serveis 

IMPULS DE MESURES ECONÒMIQUES INCENTIVADORES PER A LA 
POSADA AL MERCAT DELS LOCALS COMERCIALS BUITS   

  

Objectius 

• Valorar la possibilitat d’impulsar mesures per incentivar la posada al mercat dels locals 
comercials buits. 

• Incentivar els propietaris de locals comercials buits que els posin a disposició de les 
persones interessades en desenvolupar-hi una activitat econòmica. 

• Incentivar les persones emprenedores a establir-se a la Pobla de Segur. 

 
Descripció  

El teixit comercial a la Pobla de Segur es troba estès al llarg de tot el municipi, destacant 
dues zones on hi ha més concentració comercial (la situada davant de l’estació del tren a 
l’avinguda de l’Estació i la zona del centre, que abasta des de l’avinguda Catalunya, 
l’avinguda Madrid, el carrer Indústria, l’avinguda Verdaguer, la plaça de la Pedrera, 
l’avinguda Sant Miquel del Pui i la plaça de l’Arbre). L’existència de nombrosos locals 
comercials buits i la conseqüent manca de continuïtat en els aparadors comercials del 
municipi afecten de manera negativa en la percepció del comerç a la Pobla e Segur i, per 
tant, caldria revertir aquesta situació. 

L’acció consisteix en fer un recull de possibles mesures que incentivin els propietaris de 
locals comercials buits a posar-los a disposició de persones que estiguin interessades a 
desenvolupar-hi una activitat econòmica, el que contribuiria a millorar la imatge del 
municipi i els seus carrers i, fins i tot, a la creació de nous llocs de treball.  

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

• Activitat 1. Valoració i estudi per part del consistori de la possibilitat d’aplicar 
millores fiscals als propietaris que posin al mercat els locals comercials buits així 
com les persones emprenedores que obrin el negoci en un d’aquests locals. 
 

• Activitat 2. Modificació de l’actual ordenança fiscal relativa a l’IBI, per introduir-hi 
una bonificació d’aquest impost als propietaris de locals comercials buits i que els 
lloguin per ubicar-hi una nova activitat econòmica. 

 
• Activitat 3. Modificació de l’actual ordenança fiscal relativa a les taxes d’obertura 

de nous negocis, per introduir-hi una bonificació d’aquest impost a les persones 
emprenedores que s’ubiquin en un locals comercials buit. 
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• Activitat 4. Engegar una campanya publicitària per donar a conèixer els nous 
incentius fiscals aprovats. 

 
• Activitat 5. Creació d’una comissió de seguiment publico-privada (representants 

polítics, tècnics del consistori, associació de comerciants, etc...) , per tenir un 
referent consultiu i assessor alhora d’emprendre qualsevol mesura en matèria de 
la millora de la continuïtat dels locals comercials.    

 

Resultats 

Mesura d’incentius fiscals aplicada als propietaris de locals comercials 
buits que es lloguin. 

Mesura d’incentius fiscals aplicada a les persones emprenedores que 
obrin un negoci en un local comercial buit. 

Locals comercials buits ocupats. 

Millora de la continuïtat a la zona comercial, i per tant, de la imatge del 
municipi. 

Obertura de nous negocis a la Pobla de Segur. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Persones que formen part de la comissió de seguiment. 

  

Destinataris de 
l’acció 

Propietaris de locals comercials buits. 

Persones emprenedores interessades en llogar un local. 

  

Pressupost 
3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’una persona un 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de persones propietàries que s’han beneficiat de la 
mesura. 

• Nombre de persones emprenedores que s’han beneficiat de la 
mesura. 

• Import dels beneficis fiscals aplicat. 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

112 

• Nombre de reunions de la comissió de seguiment. 
• Nombre de locals comercials buits ocupats. 
• Valoració de les mesures incentivadores aplicades per part de 

les persones propietàries de locals comercials buits. 
• Valoració de les mesures incentivadores aplicades per part de 

les persones emprenedores. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ. 4             
Activ 5             
             
 

  

Referències 

Ajuntament de Mataró: Incentius fiscal en el marc del projecte 
Aixequem Persianes. 
https://www.mataro.cat/sites/tributs/fitxers/guia_contribuent.pdf 

Palafrugell. Projecte “Locals amb vida”. 
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/general/2544-el-
projecte-locals-amb-vida-incorpora-novetat-per-potenciar-el-lloguer-
de-locals-comercials-a-palafrugell 

Ordenança fiscal modificació IBI Palafrugell. 
https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/ordenanca-fiscal-
numero-1-impost-sobre-bens-immobles-ibi 

 

  

https://www.mataro.cat/sites/tributs/fitxers/guia_contribuent.pdf
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/general/2544-el-projecte-locals-amb-vida-incorpora-novetat-per-potenciar-el-lloguer-de-locals-comercials-a-palafrugell
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/general/2544-el-projecte-locals-amb-vida-incorpora-novetat-per-potenciar-el-lloguer-de-locals-comercials-a-palafrugell
http://comunicaciopalafrugell.cat/premsapalafrugell/general/2544-el-projecte-locals-amb-vida-incorpora-novetat-per-potenciar-el-lloguer-de-locals-comercials-a-palafrugell
https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/ordenanca-fiscal-numero-1-impost-sobre-bens-immobles-ibi
https://seu.palafrugell.cat/informacio-municipal/ordenanca-fiscal-numero-1-impost-sobre-bens-immobles-ibi
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1.2.4. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P.1.2. Comerç i serveis 

IMPLEMENTAR EL PROJECTE “MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL 
COMERÇ DE LA POBLA DE SEGUR” 

  

Objectius 

• Implementar, modernitzar i fomentar l’activitat econòmica comercial de la Pobla de 
Segur, per millorar la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l’economia 
municipal.  

 
Descripció  

En els darrers temps el sector comercial ha patit molt pels efectes de la crisi econòmica i 
els nous hàbits de consum (venta en línia, nous formats comercials, turisme de compres, 
etc.) el que ha generat el tancament de nombrosos establiments així con la destrucció 
d’un gran nombre de llocs de treball.  

Així mateix, també cal remarcar el protagonisme que pren l’experiència de compra com 
a element rellevant a l’hora d’escollir l’entorn on es realitza aquesta. És per això, que 
elements com una bona accessibilitat i unes instal·lacions adequades són claus per a 
atraure persones al comerç local. 

Aquest és l’objectiu del projecte  “Millora de l’accessibilitat del comerç de la Pobla de 
Segur”, projecte d’obres i recondicionament per millorar les instal·lacions i accessibilitat a 
les àrees comercials de la Pobla de Segur i els seus establiments, així com de la zona on es 
fa el mercat setmanal de la Pobla de Segur. Es tracta d’un projecte d’ ordenació 
urbanística, però també de dinamització econòmica i social, ja que incideix directament 
en la vida quotidiana dels ciutadans, dinamitza l’activitat social, econòmica i cultural i 
afavoreix la cohesió social i la sostenibilitat. 

En concret, la intervenció es situa en la confluència de l’Avinguda Sant Miquel del Pui amb 
l’Avinguda Madrid, que es troba al costat d’una de les entrades al parc municipal Alcalde 
Boixareu i comprèn les següents actuacions: 

- Reforma del pas de vianants de l’Avinguda Sant Miquel del Pui. 
- Reforma del pas de vianants de l’Avinguda Madrid. 
- Ampliació de la vorera de ponent de l’Avinguda Madrid. 
- Adequació de la confluència entre les avingudes Madrid i Sant Miquel del Pui. 

Actualment s’està en procés de cerca de finançament per a executar el projecte. L’acció 
consisteix en continuar cercant aquest finançament i, quan s’aconsegueixi, iniciar el 
procediment de contractació/execució del mateix.  

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 
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• Activitat 1. Cerca i obtenció del finançament per a l’execució del projecte 
• Activitat 2. Preparació del contracte d’obres 
• Activitat 3. Presentació de la licitació del contracte d’obres. 
• Activitat 4 Valoració de les ofertes rebudes i proposta d’adjudicació. 
• Activitat 5. Resolució de l’adjudicació i notificació. 
• Activitat 6. Execució de l’obra. 

 

Resultats 
Obres de millora de l’accessibilitat del comerç de la Pobla de Segur 
efectuades. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Diputació de Lleida. 

  

Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur. 

Comerços i serveis de la Pobla de Segur. 

Persones usuàries dels comerços i serveis de la Pobla de Segur. 

  

Pressupost 

100.388,64 € corresponents al pressupost d’execució de les obres del 
projecte “Millora de l’accessibilitat del comerç de la Pobla de Segur”. 

1.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 6 mesos per efectuar les 
tasques de preparació, presentació, gestió i supervisió. 

Total: 102.188,64€ 

  

Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Fons Next Generation UE en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’una persona un 10% de la jornada durant 6 mesos 
per efectuar les tasques de preparació, presentació, gestió i supervisió. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Finançament obtingut 
• Nombre d’actuacions efectuades. 
• Nombre de dies d’execució de l’obra. 
• Valoració positiva dels destinataris de l’acció. 
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Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Activ. 1       

Activ. 2       

Activ. 3       

Activ. 4       

Activ 5       

       
 

  

Referències  
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1.2.5. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P.1.2. Comerç i serveis 

MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ DELS COMERÇOS DEL MUNICIPI. 

  

Objectius 

• Consolidar, recolzar i revitalitzar el comerç de la Pobla de Segur. 
• Reforçar la cooperació publico-privada com a mecanisme de resposta per fer front a 

nous reptes i necessitats del sector. 
• Convertir els comerços i empreses de serveis de la Pobla de Segur en la primera opció 

de compra de les persones residents. 
• Mantenir i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

 
Descripció  

El comerç és un sector estratègic en el desenvolupament dels municipis, sobretot pel seu 
efecte revulsiu davant el despoblament que estan patint les zones més rurals. La xarxa de 
petits comerços manté actives i dinàmiques les zones comercials, al mateix temps que 
proveeix de productes bàsics els seus ciutadans, sent un pilar important per a la retenció 
i atracció de persones al territori. 

 

Així mateix, també cal remarcar el protagonisme que pren l’experiència de compra com 
a element rellevant a l’hora d’escollir l’entorn on es realitza aquesta. És per això, que 
elements com una bona accessibilitat, una bona informació, una bona senyalització  i unes 
instal·lacions adequades són claus per a atraure persones al comerç local. 

L’acció consisteix en dues actuacions enfocades a millorar la informació i comunicació en 
relació als comerços dels municipis. En concret, es proposen les següents intervencions: 

- Campanya d’animació i comunicació i instal·lació d’una pantalla LED i aparador 
interactiu per transmetre el dinamisme del sector, establir una comunicació amb 
el consumidor i enfortir la cooperació publico-privada. 

- Actuació de senyalística per a  donar visibilitat a les diferents zones comercials i de 
serveis del municipi, integrant d’aquesta manera tota l’oferta del territori i oferint 
una imatge d’unitat que faciliti a residents i visitants la seva integració. La 
senyalització d’aparcament ràpid i zones blaves afavoreix la compra local i la 
senyalització de càrrega i descàrrega ordenarà els espais habilitats per aquesta 
funció. 

 

En el moment de redacció d’aquest projecte s’estava en procés de cerca de finançament 
per a executar el projecte. L’acció consisteix en continuar cercant aquest finançament i, 
quan s’aconsegueixi, iniciar el procediment de contractació/execució del mateix. 
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Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

• Activitat 1. Cerca de finançament 
• Activitat 2. Preparació dels contractes d’obres, subministraments i/o serveis. 
• Activitat 3. Presentació de les licitacions. 
• Activitat 4. Valoració de les ofertes rebudes i proposta d’adjudicacions. 
• Activitat 5. Resolució de les adjudicacions i notificacions. 
• Activitat 6. Execució de les accions. 
• Activitat 7. Posada en funcionament de les actuacions i valoració general. 

 

Resultats 

Reactivació de l’activitat comercial local 

Impuls del consum local 

Punt de recolzament per als comerços i empreses locals 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

  

Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur. 

Comerços i serveis de la Pobla de Segur. 

Persones usuàries dels comerços i serveis de la Pobla de Segur. 

  

Pressupost 

95.000,00€ corresponents al pressupost presentat a la subvenció del 
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. 

1.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 6 mesos per efectuar les 
tasques de preparació, presentació, gestió i supervisió. 

Total: 96.800,00€ 

  

Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur (9% del pressupost) 

Ministerio para la transición ecológica y el reto demogràfico 
(Subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la 
transformación territorial y la lucha contra la despoblación). 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’una persona un 10% de la jornada durant 12 mesos 
per efectuar les tasques de preparació, presentació, gestió i supervisió i 
posterior dinamització dels elements de senyalització. 
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Indicadors de 
seguiment 

• Nombre d’actuacions efectuades. 
• Nombre de campanyes publicitàries a través de la pantalla LED. 
• Valoració positiva dels destinataris de l’acció. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ. 4             
Activ 5             
Activ. 6             
             
 

  

Referències  
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1.3.1. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P. 1.3. Indústria 

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ I REURBANITZACIÓ  DEL 
PAU (POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA) DEL SECTOR 
13-MIGDIA DEL POLÍGON INDUSTRIAL PER TAL D'ACTIVAR 
EL SÒL INDUSTRIAL DISPONIBLE    

  
Objectius 

• Ampliar el sòl industrial disponible de la Pobla de Segur amb l’objectiu de retenir les 
empreses que ja hi estan ubicades i oferir-los les necessitats d’espai de sòl industrial 
que estan demanant. 

 
Descripció  

L’ajuntament de la Pobla de Segur es troba immers en el projecte de reparcel·lació i 
reurbanització del Pla d’Actuació Urbanística (PAU) del sector 13-Migdia del polígon 
industrial que té al seu terme municipal. Aquest PAU és un sector estratègic per al 
desenvolupament social, demogràfic i econòmic de la Pobla de Segur ja que es tracta d’un 
sector industrial en desenvolupament que permetrà l’ampliació de les empreses actuals i 
la possible implantació de noves indústries o empreses contribuint  a la consolidació i/o 
generació de llocs de treball al municipi.  

Per tant, aquesta reparcel·lació i reurbanització ha estat altament demandada per una 
part de les empreses ubicades al polígon ja que tenen necessitats de creixement i els cal 
ampliar els seus espais i la situació actual no els ho permet. S’espera que en pocs mesos 
estigui aprovat tant el projecte de reparcel·lació com de reurbanització i, llavors, es 
procedeixi a definir les fases de creixement i els costos pertinents per tal de poder anar 
urbanitzant aquest sector i així anar ampliant el sòl industrial edificable que es posaria a 
disposició de les empreses.  

El projecte de reurbanització respon al canvi d’ús del sòl d’aquest sector passant de 
residencial a industrial i canviant les condicions de parcel·lació ja que es reduirà l’amplada 
mínima per parcel·la de 20m a 12m i la superfície mínima per parcel·la de 1.000m2 a 500m2.  
L’objectiu és adaptar-se al mercat actual ja que amb la possibilitat d’oferir parcel·les més 
petites s’afavoreix la implantació de petites indústries i permet fer un polígon més 
accessible a la diversitat de demanda de sòl industrial.  

Des del consistori s’han dut a terme diverses reunions amb el col·lectiu d’empreses 
afectades per tal de poder consensuar amb elles aquest procediment i estudiar els costos 
que el projecte de reparcel·lació i reurbanització comporta.  

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 
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Fase 1. Aprovació de la modificació del planejament urbanístic del PAU per part del 
consistori municipal que permetrà poder ordenar de forma adequada aquest sector. 

Fase 2. Finalització del projecte de reparcel·lació del PAU que es troba en redacció i es 
preveu que a finals de l’estiu del 2022 estigui acabat. 

Fase 3. Finalització del projecte de reurbanització en fase de redacció també i que 
estipularà les fases de creixement i els costos que representarà cada una. S’espera tenir 
acabat i aprovat aquest document a finals de 2022. 

Fase 4. Implementar les fase de creixement i de reurbanització establertes per anar 
ampliant i posant a disposició el sòl industrial edificable per tal que les empreses 
assumeixin l’espai que necessiten i s’estableixin els costos a distribuir d’aquest procés de 
reurbanització. 

 

Resultats 
Polígon industrial ampliat, reparcel·lat i reurbanitzat en benefici de les 
empreses que hi estan ubicades i de noves empreses que s’hi poden 
ubicar. 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

 Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Empreses ubicades al polígon industrial 

Empreses ubicades a la resta del municipi que es vulguin traslladar al 
polígon 

Empreses de municipis veïns que se sentin atretes 

  
Pressupost  A determinar 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

A determinar en funció dels projectes en fase de redacció 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de parcel·les finals que es posaran a disposició 

• Nombre d’empreses implantades al polígon 
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Cronograma 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
Activ 4             
             

 

  
Referències   
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1.3.2. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P. 1.3. Indústria 

PROGRAMA DE SUPORT A EMPRESES I EMPRENEDORS 
UBICATS AL PAE PER RETENIR EMPRESES I ATRAURE'N DE 
NOVES 

  
Objectius 

• Conèixer les necessitats de les empreses ubicades al PAE. 

• Identificar les oportunitats que el PAE de la Pobla de Segur presenta per a l’atracció 
de noves empreses. 

• Determinar un pla d’acció per a la retenció i atracció empresarial al PAE de la Pobla de 
Segur. 

 
Descripció  

El polígon d’activitat econòmica de la Pobla de Segur té un total de 6,03 hectàrees de sòl 
industrial de les quals 4,39 hectàrees estan ocupades per 21 empreses. Actualment la 
majoria de les empreses que hi estan ubicades són del sector agroalimentari, així com del 
sector de la logística i distribució, vinculades a la construcció i també d’activitats 
d’emmagatzematge. No existeix cap associació d’empreses del polígon.  

Per tal de poder fer un millor acompanyament a les empreses i persones emprenedores 
actuals, però també les que vulguin instal·lar-se al PAE de la Pobla de Segur es planteja la 
necessitat de dissenyar un programa de suport adreçat a aquestes. Les entrevistes 
realitzades a les empreses que actualment estan ubicades al polígon industrial han 
permès identificar la necessitat de poder disposar d’una orientació més específica i 
personalitzada cap a elles des del consistori, així com un acompanyament més proper 
davant les problemàtiques i dificultats que puguin tenir en diferents àmbits, ja sigui en 
temes de subministraments (talls de llum), condicionament de carrers, en deficiències de 
la connexió a internet (mancances per part d’Adamo i a l’espera del desplegament de 
Movistar) que resta competitivitat a les empreses. 

Una altra de les demandes que fan algunes de les empreses ubicades al polígon és suport 
en temes de cerca de personal ja que tenen dificultats a l’hora de poder trobar perfils 
professionals que encaixin amb les seves vacants o ampliacions de plantilla que voldrien 
realitzar. 

 
Activitats i metodologia 
La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 
 
• Activitat 1.  Anàlisi del grau de competitivitat empresarial del PAE de la Pobla de Segur. 
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Identificació de quins serveis i infraestructures actuals són competitius i quins serien 
millorables, ampliables o de nova creació per millorar aquesta competitivitat. 
A tall d’exemple; s’analitzaran els següents paràmetres: 

▪ Serveis urbanístics i de telecomunicacions 
▪ Serveis de proximitat que complementin els serveis propis del polígon (serveis 

ambientals de gestió de residus, serveis de missatgeria, seguretat i vigilància, 
correus o entitats financeres properes, servei de bar o restaurant, entre d’altres. 

▪ Accessibilitat, mobilitat  i senyalització  
 
• Activitat 2. Anàlisi del teixit empresarial actual ubicat al PAE. 
Establiment de contacte amb les diferents empreses ubicades al PAE de la Pobla de Segur 
per tal de poder analitzar les seves característiques i demandes principals (nombre de 
treballadors, antiguitat, sector econòmic, productes i/o serveis principals que genera/ofereix, 
necessitats específiques que requereix en relació al polígon d’activitat econòmica: més 
espai, naus de mides determinades, millores en infraestructures, etc.). 
 
• Activitat 3. Pla d’actuacions de millora d’infraestructures del PAE 
Definir de forma detallada les accions a desenvolupar-hi per incrementar la competitivitat 
del polígon. 
 
. Activitat 4.  Punt d’informació adreçat a les empreses per estar al dia de programes de 
suport a la indústria 

Informació dels programes de suport  a la indústria impulsats des de diferents 
administracions tant el seu funcionament com les línies d’ajut de subvencions o crèdits. 
 

- Institut Català de l’Energia (ICAEN). Càpsules energètiques: servei de divulgació de 
bones pràctiques a la indústria o el Pla 2019 Renova’t Indústria, amb l’objectiu 
d’avançar cap a un model energètic més eficient i ajudar al nostre teixit industrial a 
ser més competitius, l’ICAEN amb la col·laboració dels principals fabricants i 
distribuïdors d’equips industrials auxiliars, ha obert una nova via d’actuació per 
impulsar la renovació dels equips industrials auxiliars.  

- Cambra de Comerç de Lleida, suports empresarials a diferents nivells. 
 

. Activitat 5.  Assessorament tècnic per a la introducció de millores a l’empresa que 
afavoreixin la seva competitivitat empresarial 

Orientació a les empreses en com introduir i implantar millores que aportin més visió 
estratègica al negoci i, de retruc, al conjunt del teixit empresarial ubicat al mateix PAE. 

 
Des d’actuacions més de caire individual a actuacions de caire col·lectiu entre diverses de 
les empreses del mateix polígon o de polígons propers. 

 
Assessorament i/o derivació en temes fiscals, jurídics, laborals, mediambientals, 
organitzatius i de qualitat. 

 
Identificació de necessitats formatives que es podrien canalitzar en els centres formatius en 
temes empresarials presents al territori.  
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Resultats Teixit empresarial ubicat al PAE més competitiu i enfortit 

Empreses actuals acompanyades i amb voluntat d’ampliar i créixer 

Noves empreses atretes al PAE 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Empreses ubicades al polígon industrial 

Empreses ubicades a la resta del municipi que es vulguin traslladar al 
polígon 

Empreses de municipis veïns que se sentin atretes 

  

Pressupost 
10.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb 
una dedicació del 30% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a al 30% de la seva dedicació durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Informe del grau de competitivitat del PAE de la Pobla de Segur 

▪ Informe de les necessitats del teixit empresarial ubicat al PAE 

▪ Pla d’actuacions de millor d’infraestructures del PAE 

▪ Nombre d’empreses que s’han adreçat al punt d’informació de 
suport a la indústria 

▪ Nombre d’empreses que hagin participat en l’assessorament 
tècnic 
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Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
Activ 4             
Activ 5             
             

 

  
Referències   
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1.3.3. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P. 1.3. Indústria 

CREACIÓ D'UNA XARXA DE COOPERACIÓ EMPRESARIAL 
AMB ELS NEGOCIS UBICATS AL PAE 

  
Objectius 

• Potenciar la cooperació empresarial entre els negocis que estiguin ubicats al polígon 
d’activitat econòmica. 

 
Descripció 

La voluntat d’aquesta xarxa és promoure un nivell més elevat d’interacció fent participar 
a les empreses ubicades al polígon per tal de poder generar un marc de confiança i de 
col·laboració entre els seus responsables per tal d’intensificar i millorar les relacions i la 
cooperació empresarial entorn d’aquest espai industrial. 

Aquesta xarxa de dinamització serà impulsada i coordinada per l’ajuntament de la Pobla 
de Segur, però seria interessant poder comptar amb professionals d’altres entitats o 
administracions que li donin suport en les trobades i seminaris que es puguin realitzar per 
tal d’anar treballant la cohesió empresarial en el marc del PAE, així com la possibilitat 
d’endegar projectes conjunts en àmbits estratègics com la indústria 4.0, la simbiosi 
industrial, la digitalització o la transició energètica en iniciatives com les comunitats 
energètiques, per posar un exemple. 

 
Activitats i metodologia 
La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 
 
• Activitat 1. Impuls de dinàmica associativa entre les empreses ubicades al polígon 

Vetllar per promoure una dinàmica associativa entre les empreses ubicades al polígon 
d’activitat econòmica com a instrument per afavorir la cooperació interempresarial i, alhora, 
la interlocució més directa amb l’ajuntament com a ens gestor del PAE. 

 
Aquesta dinàmica de coneixement i treball comú s’impulsarà per mitjà de reunions i 
trobades específiques on es convocarien a empreses del PAE per tal de poder iniciar un 
acostament entre els responsables d’aquests negocis.  
S’exposarien exemples d’associacions empresarials vinculades a polígons d’activitat 
econòmica de la resta del territori català com a referents a tenir en compte. 
 
• Activitat 2. Jornada d’identificació d’oportunitats de cooperació empresarial al polígon  
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Per mitjà de la identificació d’oportunitats empresarials es podria posar en contacte 
empreses que podrien tenir interès en participar en projectes comuns a nivell empresarial 
enfortint d’aquesta forma la cooperació i el treball en xarxa entre les empreses locals. 
Es proposa una jornada d’un matí o d’una tarda conduïda per un/a professional expert/a en 
cooperació empresarial que ajudi a fer aflorar les sinergies i les oportunitats de col·laboració 
entre les empreses participants. 
 
▪ Activitat 3. Acompanyament en la definició d’un projecte de cooperació empresarial 

consensuat amb les empreses del polígon que pugui ser d’interès d’un grup motor 
que el vulgui liderar. 

 
Des de l’ajuntament es posarien els mitjans per anar orientant en la definició dels objectius 
i el plantejament d’aquest possible projecte col·laboratiu i, alhora es donaria suport en la 
concreció i la cerca dels recursos necessaris per poder implementar aquest projecte (ja 
siguin recursos humans, tècnics o econòmics) 
 
 

Resultats 
Dinàmica de col·laboració i cooperació creada entre les empreses 
ubicades al PAE de la Pobla de Segur 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Destinataris de 
l’acció 

Empreses ubicades al polígon industrial 

  

Pressupost 
5.400,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 15% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a al 15% de la seva dedicació durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Número d’empreses participants en les trobades de treball 
realitzades 
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▪ Número d’empreses participants a la jornada 

▪ Mínim d’1 projecte de cooperació empresarial identificat 

▪ Número d’empreses participants en el projecte de cooperació 
empresarial identificat 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
             

 

  

Referències 

Jornada de cooperació empresarial als polígons industrials de 
Granollers https://canmuntanyola.cat/component/k2/item/84-
jornada-de-cooperacio-empresarial-als-pol%C3%ADgons-industrials-
de-granollers.html 

 

Jornada de cooperació empresarial al polígon de Pla d’en Coll de 
Montcada i Reixach 

https://www.laveu.cat/noticies.cfm/id/591841/una-jornada-sobre-
cooperacio-empresarial-destaca-seus-beneficis-generar-riquesa-
millorar-competitivitat.htm  

 

Projecte de dinamització econòmica “Polígons dels Plans”. Cooperació 
intermunicipal a l’Anoia  

https://www.bbp.cat/practicas_detalle_imp.php?id_ficha=1374  

 

 

 

 

 

 

 

https://canmuntanyola.cat/component/k2/item/84-jornada-de-cooperacio-empresarial-als-pol%C3%ADgons-industrials-de-granollers.html
https://canmuntanyola.cat/component/k2/item/84-jornada-de-cooperacio-empresarial-als-pol%C3%ADgons-industrials-de-granollers.html
https://canmuntanyola.cat/component/k2/item/84-jornada-de-cooperacio-empresarial-als-pol%C3%ADgons-industrials-de-granollers.html
https://www.laveu.cat/noticies.cfm/id/591841/una-jornada-sobre-cooperacio-empresarial-destaca-seus-beneficis-generar-riquesa-millorar-competitivitat.htm
https://www.laveu.cat/noticies.cfm/id/591841/una-jornada-sobre-cooperacio-empresarial-destaca-seus-beneficis-generar-riquesa-millorar-competitivitat.htm
https://www.laveu.cat/noticies.cfm/id/591841/una-jornada-sobre-cooperacio-empresarial-destaca-seus-beneficis-generar-riquesa-millorar-competitivitat.htm
https://www.bbp.cat/practicas_detalle_imp.php?id_ficha=1374
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1.3.4. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P. 1.3. Indústria 

ESTUDI DE REORIENTACIÓ DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL 

  
Objectius 

• Establir un model de gestió de l’escorxador municipal que garanteixi la seva viabilitat 
futura així com la seva utilitat per a totes les empreses municipals que en vulguin fer 
ús.  

 
Descripció 

L’escorxador “PIRINEUS” és propietat de l’Ajuntament de la Pobla de Segur i està ubicat 
al Polígon Industrial Migdia.  Disposa de les següents línies de sacrifici: bestiar oví/ cabrum, 
bestiar boví i bestiar porcí. 

A dia d’avui, s’hi sacrifiquen animals a “maquila”, és a dir, el propietari de l’animal el 
diposita en viu i, un cop sacrificat, s’endú la canal. Compta també amb una línia de sacrifici 
en ecològic a banda de la línia convencional. 

L’escorxador Pirineus de la Pobla de Segur s’ha beneficiat des del 2020 dels ajuts del pla 
de suport a petits escorxadors de Catalunya impulsat pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Canvi Climàtic amb l’objectiu de garantir la viabilitat d’aquests equipaments 
dispersos pel territori. Es tracta de facilitar la fixació del sector ramader al territori afavorint 
l’arrelament de la població al medi rural i desenvolupant cadenes de distribució curtes i 
mercats locals. 

En els darrers anys, han tancat a Catalunya, la seva activitat diversos escorxadors de baixa 
capacitat i això ha comportat que el bestiar de les explotacions ramaderes s’hagi de dur a 
escorxadors més allunyats. Aquesta situació afecta sovint petites explotacions situades a 
les zones desfavorides i de muntanya que tenen molt lluny alternatives als escorxadors de 
baixa capacitat si aquests tanquen. Tanmateix, molts dels escorxadors petits que encara 
estan oberts a Catalunya es troben en situacions complicades de viabilitat. Aquesta és la 
situació de l’escorxador municipal de la Pobla de Segur i, per tant, es planteja com a 
necessari un estudi que defineixi el model de gestió més idoni que eviti el seu tancament 
i que n’asseguri la seva viabilitat de futur ja que, actualment, es troba en una situació 
insostenible de mantenir per part del consistori poblatà. Al mateix temps, cal tenir present 
que  ha de ser un equipament útil per a qualsevol empresa del municipi que requereixi 
aquest tipus d’instal·lacions. Actualment, per mitjà de les entrevistes realitzades s’han 
identificat cert descontentament entre les empreses usuàries degut a la seva limitació en 
quant a capacitat i horari d’obertura al públic, que no els permet utilitzar aquest 
equipament municipal sempre que voldrien i s’han de desplaçar a d’altres municipis 
sovint allunyats de la Pobla de Segur. Cal tenir en compte que la Pobla de Segur compta 
amb un important sector carni al municipi, client actual i potencial d’aquest escorxador 
però que si no rep un servei que doni resposta a els seves necessitats, caldrà que el busqui 
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en escorxadors més allunyats, fet que encareix el producte final i dificulta la viabilitat 
econòmica d’aquestes empreses de transformació càrnia locals. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria fer l’encàrrec 
per realitzar un estudi en profunditat de la situació actual del model de gestió de 
l’escorxador municipal de la Pobla de Segur així com fer una proposta de futur que en 
garanteixi la seva viabilitat per poder donar servei a totes les empreses càrnies del 
municipi que en vulguin fer ús. 

Activitat 1. Disseny i realització de l’estudi del model de gestió de l’escorxador 
municipal per a la seva viabilitat 

Realització de reunions de treball amb l’ajuntament per conèixer el funcionament actual 
de l’equipament. 

Entrevistes amb les empreses usuàries actuals de l’equipament per conèixer la seva 
valoració, necessitats i propostes de millora. 

Identificació d’empreses usuàries potencials de la resta de la comarca del Pallars Jussà i, 
fins i tot, del Pallars Sobirà que podrien ser clientes de l’escorxador de la Pobla de Segur. 

Anàlisi d’altres escorxadors municipals similars catalans per conèixer quins models de 
gestió estan aplicant. 

Redacció de l’informe final de resultats i conclusions, així com identificació de quin ha de 
ser el model més idoni per la Pobla. 

Activitat 2. Presentació de l’estudi a les empreses locals usuàries de l’escorxador 

Convocatòria a la presentació de les empreses locals usuàries, però també a empreses de 
la resta dels municipis i del Pallars per si hi poguessin tenir interès en usar els seus serveis. 

Activitat 3. Implementació dels canvis necessaris per reorientar el model de gestió en 
funció dels resultats de l’estudi. 

Un cop realitzat l’estudi, des de l’ajuntament serà necessari impulsar els canvis que s’hagin 
determinat per avançar vers el model de gestió que s’hagi proposat com el més idoni. 

 

Resultats Estudi de reorientació de l’escorxador municipal realitzat. 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Titulars d’explotacions ramaderes que requereixen els serveis d’un 
escorxador 
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Pressupost 10.000€ -contractació empresa externa 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Canvi Climàtic 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Empresa de serveis externs per a la realització de l’estudi 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’empreses usuàries de l’escorxador actuals 

▪ Nombre d’empreses usuàries potencials de la resta del territori de 
l’entorn 

▪ Nombre d’altres exemples identificats d’escorxadors municipals 
similars. 

▪ Nombre de persones assistents a la jornada de presentació dels 
resultats 

▪ Mínim 1 model de gestió viable identificat 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
             

 

  

Referències 

Pla de suport als petits escorxadors municipals. Ajuts a la millora dels 
processos productius dels petits escorxadors i activitats annexes, i 
preparació de la carn de caça 

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22176-Ajuts-
de-minimis-destinats-a-la-promocio-i-al-foment-de-la-viabilitat-dels-
petits-escorxadors-dungulats-domestics  

 

  

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22176-Ajuts-de-minimis-destinats-a-la-promocio-i-al-foment-de-la-viabilitat-dels-petits-escorxadors-dungulats-domestics
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22176-Ajuts-de-minimis-destinats-a-la-promocio-i-al-foment-de-la-viabilitat-dels-petits-escorxadors-dungulats-domestics
http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22176-Ajuts-de-minimis-destinats-a-la-promocio-i-al-foment-de-la-viabilitat-dels-petits-escorxadors-dungulats-domestics


                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

133 

1.3.5. 

Línia estratègica 
L.E.1.Economia i empresa 
Projecte 
P. 1.3. Indústria 

AVALUACIÓ DE LA VIABILITAT D’UN ESPAI DE COMAKING 
AL PAE 

  
Objectius 

• Estudiar la possibilitat d’habilitar una nau industrial del polígon amb la funcionalitat 
d’un espai de comaking  

 
Descripció 

Els espais de comaking són un concepte relativament recent que parteix d’una evolució 
del taller de coworking, però enlloc d’espais amb equipament informàtic i material 
d’oficina, els espais de comaking estan equipats amb maquinària professional d’ús 
compartit. Són espais on s’acostuma a pagar el temps i els recursos que necessita un 
professional per a materialitzar els seus projectes, es pot reservar l’espai de treball per 
hores, en funció de les necessitats reals. També són un espai polivalent on es poden 
realitzar cursos de capacitació, workshops professionals o llogar l’espai per a trobades o 
esdeveniments corporatius. 

Hi acostumen a haver espais de treball vinculats a professionals com la fusteria, la ferreria, 
la pintura, la mecànica o potser també es poden derivar a fab labs, més orientats a 
laboratoris de fabricació de productes amb tecnologia més puntera com les impressores 
3D. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria: 

Activitat 1. Analitzar diferents models d’espais de comaking existents a Catalunya, 
tenint en compte que és un model de negoci innovador i encara amb pocs referents. Es 
poden cercar referents a l’estat espanyol o a nivell europeu també. 

Activitat 2. Realitzar una prospecció amb les empreses i emprenedors del territori per 
avaluar si un model d’aquest tipus podria tenir una bona acollida si s’ubiqués al PAE de la 
Pobla de Segur 

Activitat 3. Definir un model de gestió de funcionament possible entorn d’aquest espai 
de comaking si es detecta suficient interès per posar-lo en marxa. Aquest model de gestió 
en  quines disciplines professionals seria més idoni orientar l’espai a l’hora de compartir 
maquinària, quin tipus de serveis i activitats complementàries s’hi podrien oferir i, alhora, 
inclouria un estudi de costos d’equipar i mantenir l’espai, així com la identificació de 
possibles fonts de finançament per costejar el projecte. 
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Resultats Estudi de viabilitat d’un espai de comaking realitzat 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Empreses i emprenedors del municipi i de la resta del Pallars (Jussà i 
Sobirà) 

  

Pressupost 
3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic del 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’espais de comaking identificats 
▪ Nombre d’empreses contactades per realitzar la prospecció 
▪ Informe de viabilitat final 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
             

 

  

Referències 

The comaking space. Ubicat a Rubí, el primer taller de coworking del 
Vallès amb un espai de 850 m2 equipat amb maquinària professional 
d’ús compartit 

https://www.comaking.es/  
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2.1.1. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.1. Serveis a la gent gran 

JORNADA D'EXPERIÈNCIES SOBRE MODELS D'ACCÉS A 
L'HABITATGE ENFOCATS A LA GENT GRAN I PROGRAMA 
D'ACOMPANYAMENT 

  
Objectius 

Aproximar a la Pobla de Segur plantejaments innovadors en relació amb l’envelliment a 
domicili de persones grans en col·lectivitat. 

 
Descripció 

Malgrat a casa nostra encara no hi hagi una llarga tradició en posar en marxa models 
d’habitatge compartits per a persones grans, sí que en altres països europeus, 
especialment, països nòrdics porten molts d’anys d’experiència en aquest camp. És el que 
es coneix com a cohabitatge sènior o sènior cohousing, que vindrien a ser comunitats 
autopromogudes i autogestionades de persones grans que viuen en un entorn dissenyat 
per elles mateixes.  Per tant, són un conjunt de persones que s’ajunten amb l'objectiu 
d’envellir bé, amb autonomia i dignitat, i que entenen que el millor entorn és un bon 
veïnatge. Per tant, la prioritat és la formació de la comunitat, entesa com a grup capaç de 
recolzar-se mútuament i donar seguretat, abordant col·lectivament les seves iniciatives 
vitals o resolent eficaçment els seus conflictes. Aquest tipus de comunitats sol agrupar 
entre 15 i 30 habitatges privats al voltant d'un edifici o planta de zones comuns per a ús 
comunitari. Legalment s'estructuren, habitualment, com a cooperatives de cessió d'ús. 

En alguns territoris de l’estat espanyol aquesta modalitat s’anomena també ‘jubilar’, 
concepte promogut per l’Associació Jubilares, amb seu a Madrid, que és una associació, 
entitat sense ànim de lucre que té com a sòcies a les cooperatives de gent gran que 
s'estan desenvolupant a Espanya. 

A diferència d'altres països europeus com Holanda o Dinamarca, en els que ja fa més 
temps que existeix el sènior cohousing, a Espanya el concepte de jubilar també anticipa 
una estratègia de coatencions, dissenyada per les pròpies cooperatives amb l'objectiu de 
garantir una atenció, també en situacions de dependència, perquè totes les persones 
puguin viure a casa seva fins al final. Això fa que pugui considerar-se el jubilar com un 
equipament de benestar social, un lloc on es pot mantenir la pròpia autonomia personal 
(com a capacitat de decisió) i desenvolupar el projecte de vida desitjat. Des del punt de 
vista del disseny d’aquests habitatges és interessant que estiguin pensats d’acord amb les 
necessitats de les persones que hi viuran i adaptar l’habitatge en conseqüència i no al 
revés, que sigui la persona la que s’hagi d’adaptar a l’habitatge. 

Per aquest motiu, es proposa el disseny d’una jornada per donar a conèixer el cohabitatge 
sènior a la Pobla de Segur a partir d’una taula rodona d’experiències de referència 
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catalanes en aquest àmbit. A banda de la jornada, es planteja la possibilitat d’iniciar un 
programa d’acompanyament si es veu interès en aquest tipus d’iniciatives.  

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Activitat 1. Preparació de la jornada: identificació dels models i les experiències; 
establiment de contacte i confirmació de l’assistència per part de les experiències 
convidades; determinació de la data i lloc de realització, i tancament del programa 
definitiu.  

Es pot demanar suport a l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i convidar a Sostre Cívic 
o a la Dinamo com a entitats que estan duent a terme projectes d’accés a l’habitatge en 
format de cooperativa amb cessió d’ús o altres iniciatives col·lectives. 

Activitat 2. Difusió de la jornada: edició d’un cartell amb el programa i enviament als ens 
locals i agents clau de la comarca relacionats amb la temàtica 

Activitat 3. Realització de la jornada, debat entre els assistents i valoració.  

Activitat 4. Avaluació de quin o quins models serien els més adients per posar en marxa 
a la Pobla de Segur.  

Activitat 5. Acompanyament en el procés de posar en funcionament alguna iniciativa 
(pública o privada) entorn a l’accés a l’habitatge adreçada a gent gran 

 

Resultats 

Jornada d’experiències realitzada. 

Població local més informada i coneixedora d’opcions i models d’accés 
a l’habitatge per afavorir l’envelliment al municipi 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 

  

Destinataris de 
l’acció 

Gent gran i les seves famílies 

Persones emprenedores que disposin d’habitatges que es podrien 
destinar a aquest ús. 

  

Pressupost 
4.500€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 15% de la jornada durant 10 mesos. 
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Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona per a la coordinació general de l’acció i 
el suport posterior a algun possible grup impulsor d’una iniciativa de 
cohousing sènior. Dedicació d’un 15% de dedicació durant 10 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’experiències i referents identificades 

▪ Nombre de persones assistents a la jornada 

▪ Nombre de persones interessades en una iniciativa similar 

▪ Grup motor identificat com a beneficiari del programa 
d’acompanyament 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Activ. 1           
Activ. 2           
Activ 3           
Activ 4           
Activ 5           
           

 

  

Referències 

Cohabitatge sènior. Cooperativa Sostre Cívic. 

Projecte al Catllar (Camp de Tarragona) 

Projecte a Sant Feliu de Guíxols (Walden XXI) a partir d’un hotel 
antic. https://sostrecivic.coop/cohabitatge-senior-per-una-vellesa-
activa-i-autogestionada 

Cohabitatge per a gent gran El Catllar (Camp de Tarragona). 
L’objectiu del projecte es impulsar la primera promoció d’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús (HCCU) exclusivament per sèniors a 
Catalunya. Aquest projecte serà la primera fase de la rehabilitació de 
La Fàbrica del Catllar (Camp de Tarragona), un patrimoni actualment 
abandonat que té un alt valor històric, social i arquitectònic, i que es 

https://sostrecivic.coop/cohabitatge-senior-per-una-vellesa-activa-i-autogestionada
https://sostrecivic.coop/cohabitatge-senior-per-una-vellesa-activa-i-autogestionada


                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

140 

troba emplaçat en un entorn ecològicament i paisatgísticament molt 
estimulant. http://sostrecivic.coop/elcatllar  

Asociación Jubilares- Cohousing sènior (Madrid)   A l'Associació 
Jubilares treballem per normalitzar la inclusió social de les persones 
grans, tenint com a principal valor el respecte i la promoció de 
l'autonomia personal. La clau per a això està en una veritable 
participació en tot allò que afecta la seva pròpia vida.  La instauració 
de les cooperatives de gent gran (sènior cohousing, o "jubilar") com a 
opció real, senzilla i viable és la nostra principal línia d'actuació. Amb 
aquesta finalitat oferim informació, consell i suport a persones, grups 
o institucions interessades en promoure iniciatives d'aquest tipus 
http://www.jubilares.es/ 

 

  

http://sostrecivic.coop/elcatllar
http://www.jubilares.es/


                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

141 

2.1.2. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.1. Serveis a la gent gran 

ANALITZAR FÓRMULES DE TRANSPORT ADAPTAT PER A 
LA GENT GRAN 

  
Objectius 

• Redefinir el servei de transport adaptat al municipi de la Pobla de Segur i als municipis 
de l’entorn 

• Ampliar la cobertura territorial del servei de transport adaptat 

 
Descripció 

D’acord amb la publicació “Bases per a la promoció de l’envelliment actiu i saludable”, de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Imserso, 2011), la qualitat de vida de les persones 
depèn, en bona part, de l‘entorn on viuen i per on es mouen. Les limitacions físiques de 
tipus personals, doncs, no són l‘únic motiu que determina una mobilitat reduïda per a 
moltes persones grans. També hi poden contribuir les dificultats d‘accessibilitat produïdes 
per l‘absència d‘un transport adequat, la presència de barreres arquitectòniques o la 
insuficiència d‘espais exteriors segurs, propers i adequats per al passeig o l‘esbarjo. 

L‘entorn ha de permetre a la persona actuar i desenvolupar totes les seves potencialitats 
i expectatives, ja sigui en nuclis urbans o en zones rurals. Els espais exteriors i els edificis, 
el transport i les llars són tres elements amb una forta influència sobre la mobilitat de les 
persones. 

El servei de transport adaptat és un servei important per poder facilitar la mobilitat de les    
persones grans i, és especialment, necessari en el cas de famílies que necessiten 
traslladar els seus familiars al centre de dia o al CAP. Generalment, les persones que tenen 
assignada plaça al centre de dia i necessiten aquest servei, el podem demanar, però 
depèn del volum de potencials usuaris aquest servei és més o menys fàcil d’aconseguir.  
S’han identificat famílies que s’han autoorganitzat amb un taxi privat adaptat per poder 
comptar amb aquest servei quan no s’ha pogut obtenir des de l’administració pública. 

Arran de la crisi derivada de la COVID-19, aquest servei s’ha vist alterat ja que al tancar el 
centre de dia de la Pobla, aquest servei també es va suspendre. Ara que s’ha reobert el 
centre de dia, caldria plantejar de nou com es pot oferir el servei i quines fórmules poden 
ser compatibles per garantir que aquest servei arriba a totes les persones que ho 
necessiten ja que no seria només un tema de mobilitat sinó també de disponibilitat de 
temps per poder fer l’acompanyament d’aquestes persones grans des del seu domicili fins 
al centre de dia o fins el lloc on necessitin desplaçar-se ja que potser també cal obrir 
aquest servei més enllà del trajecte fins al centre de dia. 

A més, es tracta d’un servei important per les persones usuàries i per les seves famílies no 
només de les residents a la Pobla de Segur sinó també de les que es desplacen des de les 
altres localitats veïnes, al nord de la comarca del Pallars Jussà que també tenen el centre 
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de dia de la Pobla com a equipament referent.  

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Activitat 1. Analitzar diferents models de funcionament del transport adaptat a altres 
comarques catalanes. 

Identificar altres models en els quals s’estableixen acords de col·laboració entre 
administracions públiques (Consell comarcals i ajuntaments amb la Generalitat) i entitats 
del tercer sector per tal de facilitar el servei ja sigui amb personal o posant a la disposició 
vehicles adaptats que no facin servir en determinades franges horàries.  

Establiment de contacte amb les persones responsables d’aquests serveis per tal de poder 
conèixer en profunditat el seu funcionament, organització i costos de manteniment.  

Activitat 2. Realitzar una prospecció per conèixer el volum potencial de persones 
usuàries que podria tenir aquest servei almenys a la Pobla i la seva àrea d’influència 
(meitat nord de la comarca). Aquesta prospecció es podria fer a partir de les persones 
usuàries actuals dels serveis del centre de dia de la Pobla però caldria també fer-ho 
extensible a la resta de la població gran que ara no n’és usuària, però que ho podria ser en 
un temps proper per tal de poder fer unes estimacions més acotades possible. I també es 
podria valorar per quins altres motius es podria necessitar un transport adaptat més enllà 
del trajecte fins al centre de dia. 

Activitat 3. Concertar un model de transport adaptat que encaixi amb la realitat del 
Pallars Jussà i sigui viable econòmicament. Realització de reunions entre diferents 
administracions per tal de valorar quin model seria òptim pel Pallars Jussà i valorar la 
possibilitat que entitats del tercer sector hi puguin estar implicades, com ara Alba Jussà, 
la qual ofereix serveis a infants, joves i gent gran del territori amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Pallars, administració i altres entitat. També es podria valorar la 
possibilitat de mancomunar el servei amb els municipis de la zona nord de la comarca. 

Actualment, s’està a l’espera de rebre finançament al Consell Comarcal del Jussà a partir 
del contracte programa que se signarà amb la Generalitat de Catalunya, tanmateix, caldrà 
valorar si amb el pressupost assignat es pot donar o no cobertura a la totalitat de la 
comarca. Per tant, explorar fórmules complementàries pot obrir finestres d’oportunitats 
per ampliar el servei i donar respostes flexibles i personalitzades a les diferents necessitats 
que puguin presentar les famílies amb persones grans al seu càrrec o persones grans 
sense suport familiar. 

 

Resultats Model de gestió del transport adaptat definit  

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 

Altres entitats que hi puguin tenir interès (Alba Jussà) 
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Destinataris de 
l’acció 

Gent gran i les seves famílies 

  

Pressupost 
4.500€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 15% de la jornada durant 10 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis de l’ajuntament de la Pobla de Segur 

Fons propis d’altres ajuntaments veïns 

Diputació de Lleida 

Departament de Serveis Social de la Generalitat de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un 15% de dedicació durant 10 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’experiències i referents identificades 

▪ Nombre de reunions de treball entre agents locals realitzades 

▪ Model de gestió de transport adaptat dissenyat 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Activ. 1           
Activ. 2           
Activ 3           
           

 

  

Referències 

Servei de transport adaptat. Ajuntament de Solsona. Mitjançant una 
furgoneta pel transport adaptat, els Serveis Socials possibiliten el 
transport a aquelles persones amb mobilitat reduïda o amb 
dependència per tal que puguin accedir als serveis socials 
especialitzats d'atenció diürna. 

https://www.ajsolsona.cat/arees/serveis-socials/suport-als-col-lectius-
amb-dependencia/servei-de-transport-adaptat  

Servei de transport adaptat. Consell Comarcal del Segrià. El servei 
de Transport Adaptat és aquell transport accessible i/o assistit que té 
per objecte garantir l’accés a serveis socials especialitzats d’atenció 
diürna de persones amb discapacitat, persones grans amb 

https://www.ajsolsona.cat/arees/serveis-socials/suport-als-col-lectius-amb-dependencia/servei-de-transport-adaptat
https://www.ajsolsona.cat/arees/serveis-socials/suport-als-col-lectius-amb-dependencia/servei-de-transport-adaptat
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dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que 
presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat 
d’acompanyant (barem d’acompanyant).   

https://www.segria.cat/arees/serveis-socials/transport-adaptat  

Servei de transport adaptat. Consell Comarcal de la Noguera. 
https://www.ccnoguera.cat/serveis-socials/contingut/8-transport-
adaptat/transport-adaptat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. 
Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.1. Serveis a la gent gran 

https://www.segria.cat/arees/serveis-socials/transport-adaptat
https://www.ccnoguera.cat/serveis-socials/contingut/8-transport-adaptat/transport-adaptat
https://www.ccnoguera.cat/serveis-socials/contingut/8-transport-adaptat/transport-adaptat
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SUPORT A LA CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA O ENTITAT 
DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN 

  
Objectius 

Promoure l’ocupació millorant els serveis adreçats a la població envellida del municipi 

 
Descripció 

La comarca del Pallars Jussà presenta uns indicadors d’envelliment força elevats i no n’és 
una excepció el municipi de la Pobla de Segur. Són indicadors que estan molt per sobre 
de la resta del Pirineu i Aran i també de la mitjana catalana. 

Davant d’aquest envelliment de la població, és important tenir present la necessitat de 
poder donar resposta a les necessitats que presenta el col·lectiu de gent gran del municipi 
i de la zona nord de la comarca ja que al centre de dia i a les residències de la Pobla hi ha 
persones usuàries també dels municipis veïns del Pobla, no només del propi municipi.  

Per aquest motiu, es planteja la possibilitat d’impulsar l’acompanyament a la creació 
d’una possible entitat o cooperativa orientada a l’economia de cures, especialment, en 
relació a les atencions i serveis que pugui necessitar el col·lectiu de la gent gran.  

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Activitat 1. Establir un marc de col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu 
i Aran i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per tal de poder identificar persones o 
col·lectius amb voluntat i interès d’emprendre en el sector de les cures, especialment, per 
atendre necessitats de persones grans. 

Activitat 2. Jornada formativa: eines i suport per a la creació d’una cooperativa en el 
sector de les cures al Pirineu que inclogui una taula d’intercanvi d’experiències amb 
cooperatives de serveis del món de les cures per tal de poder donar a conèixer iniciatives 
que puguin ser inspiradores per a les persones que estiguin valorant la possibilitat 
d’impulsar un negoci entorn d’aquest àmbit. 

Algunes possibles referències que es podrien convidar en aquesta jornada són: 

- Cuidem Lluçanès: serveis a les persones, acompanyament a la llar, servei de neteja, 
entre d’altres  

- Pepeta Vilaró: servei d’alimentació i nutrició a domicili per a gent gran, persones amb 
dependència, mobilitat reduïda, convalescència 

- La Sempreviva: cooperativa de cures de Ponent 

Activitat 3. Reunió de treball amb persones que hagin mostrat el seu interès en impulsar 
una iniciativa entorn el sector de les cures i la gent gran 
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S’analitzaran la situació de partida inicial, les motivacions per emprendre el negoci, els 
recursos necessaris i els suports que facin falta per al procés d’acompanyament si es veu 
interès. 

Activitat 4. Programa de suport i acompanyament en el procés de constitució de 
l’entitat i/o cooperativa de la mà de l’Ateneu i altres entitats del territori que ho puguin 
recolzar. 

 

Resultats 

Jornada d’experiències realitzada. 

Suport facilitat a persones que tinguin interès en emprendre en el 
sector de les cures adreçat a gent gran 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 

Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

  

Destinataris de 
l’acció 

Gent gran i les seves famílies 

Persones emprenedores en el sector de les cures 

  

Pressupost 
7.200€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 

Departament de Serveis Social de la Generalitat de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic al 20% de la seva dedicació durant 12 mesos, 
sempre i quan hi hagi un col·lectiu de persones interessades en 
emprendre, si no és així, l’activitat 4 no es duria a terme. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’experiències i referents identificades 

▪ Nombre de persones assistents a la jornada 

▪ Nombre de persones interessades en una iniciativa similar 
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▪ Grup motor identificat com a beneficiari del programa 
d’acompanyament 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ. 4             
             

 

  

Referències 

Cuidem Lluçanès. https://www.cuidemllucanes.cat/ 

 

Pepeta Vilaró. https://www.pepetavilaro.cat/ 

 

La Sempreviva, Cooperativa de Cures de Ponent.  

https://www.bellpuig.cat/actualitat/noticies/la-cooperativa-de-cures-
de-ponent-ja-es-una-realitat  

 

  

https://www.cuidemllucanes.cat/
https://www.pepetavilaro.cat/
https://www.bellpuig.cat/actualitat/noticies/la-cooperativa-de-cures-de-ponent-ja-es-una-realitat
https://www.bellpuig.cat/actualitat/noticies/la-cooperativa-de-cures-de-ponent-ja-es-una-realitat
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2.1.4. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.1. Serveis a la gent gran 

PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ENVELLIMENT ACTIU 

  
Objectius 

Oferir una oferta àmplia, variada i innovadora d’activitats per a la gent gran de La Pobla 
de Segur que afavoreixin un envelliment actiu i saludable. 

 
Descripció 

Per tal de fomentar l’envelliment actiu, es valora que un aspecte important és poder oferir 
un ventall ampli d’activitats que siguin un estímul per a la gent gran, que fomentin les 
relacions interpersonals, alhora que potencien el seu dinamisme i creativitat. 

En aquest sentit, s’ha identificat la necessitat d’establir criteris diferents a l’hora de 
proposar activitats adreçades al col·lectiu de gent gran, tenint en compte també altres 
perfils del col·lectiu de la gent gran. Per exemple, el que s’anomena col·lectiu sènior (els 
més joves d’entre els grans) tenen inquietuds molt diferents respecte a persones grans 
d’edat més avançada. També la condició física o psicològica influeix en la tipologia 
d’activitats més idònia. Per tant, la diversitat de propostes d’activitats es considera clau, 
així com que aquestes donin resposta a les necessitats i voluntats de perfils diferents dins 
del col·lectiu de gent gran del municipi.  

Aquestes propostes d’activitats es podrien compartir amb altres pobles de l’entorn i oferir-
los de forma mancomunada amb el suport també del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 
 
Fase 1. Realitzar una cerca d’activitats innovadores i estimulants que es podrien oferir 
en aquest programa per mitjà de la identificació de propostes que s’estiguin duent a terme 
en altres territoris i ciutats. 
 
Fase 2. Realitzar una consulta al col·lectiu de la gent gran per recollir propostes d’activitats 
noves. Consulta que es podria canalitzar per mitjà del casal de la gent gran. 
 
Fase 3. Elaborar un llistat inicial de les propostes que reculli les idees aportades pel 
col·lectiu de gent gran més la recerca d’activitats en altres zones.  
Es podrien organitzar les activitats segons grans tipologies. A tall d’exemple: 
 

▪ Activitats físiques (gimnàstica, aquagym, caminades, senderisme, esports, etc.) 
▪ Prevenció i salut (tallers d’estimulació neurocognitiva, tallers d’horticultura social i 

terapèutica, cursos de jardineria i hort ecològic, taller d’equilibri estàtic, taller de 
prevenció d’accidents domèstics i a l’entorn del domicili, taller de consum 
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responsable i lectura d’etiquetes de productes d’alimentació, tallers 
d’autoconeixement, taller en alimentació, taller en forma, etc.) 

▪ Formació (escacs, cinema, taller d’escriptura i expressió, idiomes, clubs de lectura, 
informàtica i xarxes socials). Tallers d’actualitat i debat entorn de notícies 

▪ Assistència a actes culturals, artístics, teatrals, musicals, etc. (descomptes i entrades 
gratuïtes). 

▪ Millorar equipaments o espais com ara un espai digne per jugar a la petanca. 
 
Fase 4. Validar el llistat si s’estableix col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà 
i/o amb els municipis de l’entorn per tal de consensuar les més idònies per la present 
anualitat i descartar, si és el cas, aquelles que es podrien oferir en anualitats futures. 
 
Fase 5. Establir contacte amb professionals i empreses que puguin coordinar i impartir 
les activitats del llistat. Consensuar acords en matèria de disseny de l’activitat, materials o 
equipaments necessaris, import per usuari/a i disponibilitat del professional i empresa per 
impartir l’activitat (a nivell setmanal, quinzenal o mensual, en funció de la tipologia 
d’activitat). 
 
Fase 6. Consensuar el programa final per la present anualitat. Redacció dels continguts i 
del disseny del document final. 
 
Fase 7. Donar a conèixer el programa entre les persones potencialment usuàries de les 
activitats proposades per tal de formalitzar les sol·licituds i cercar fórmules per coordinar-se 
conjuntament. 

 

Resultats 

Programa d’activitats regular per a la gent gran de la Pobla de Segur. 

Acords i convenis signats amb els municipis veïns i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per ampliar aquest programa de forma mancomunada 
a altres pobles de l’entorn. 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 

Municipis veïns interessats en mancomunar activitats per a la gent gran 

Associació d'Amics de la Gent Gran Santa Magdalena 

  
Destinataris 
de l’acció 

Col·lectiu de gent gran (sèniors i majors de 70 anys) 

  

Pressupost 
3.600€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis 
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Diputació de Lleida 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 

Departament de Serveis Social de la Generalitat de Catalunya 

Municipis veïns 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic al 10% de la seva dedicació durant 12 mesos.  

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’activitats que s’inclouran al programa 

▪ Nombre de professionals que hi participaran oferint activitats 

▪ Grau d’interès despertat per part del programa entre el col·lectiu de 
la gent gran del municipi 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ. 4             
Activ. 5             
Activ. 6             
Activ. 7             
             

 

  

Referències 

Guia d’activitats per a la gent gran. Ajuntament de Lleida.  
http://www.paeria.cat/actualitat/guia-activitats-gent-gran-2017-2018.pdf   

Catàleg d’activitats de socialització. Programa de reforç i estimulació 
de la memòria i la salut. Fundació Catalunya La Pedrera 
https://fundaciocatalunya-
lapedrera.com/sites/default/files/CAT%C3%80LEG_web%20%283%29.pdf 

Programes d’envelliment actiu. Fundació Salut i Envelliment UAB.   
Elaborem els programes d’envelliment actiu com un projecte a mida que 
pot incloure accions diverses com orientades a promoure la participació 
social i les relacions intergeneracionals, la promoció de la salut per 
exemple mitjançant l’activitat física , organització de cursos de formació i 
promoció de l’ús les noves tecnologies, entre d'altres. http://salut-
envelliment.uab.cat/envelliment-actiu/programes-envelliment-actiu/  

 

http://www.paeria.cat/actualitat/guia-activitats-gent-gran-2017-2018.pdf
https://fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/CAT%C3%80LEG_web%20%283%29.pdf
https://fundaciocatalunya-lapedrera.com/sites/default/files/CAT%C3%80LEG_web%20%283%29.pdf
http://salut-envelliment.uab.cat/envelliment-actiu/programes-envelliment-actiu/
http://salut-envelliment.uab.cat/envelliment-actiu/programes-envelliment-actiu/
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2.1.5. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.1. Serveis a la gent gran 

AVALUAR ELS SERVEIS ADREÇATS A LA GENT GRAN QUE 
ES PODRIEN OFERIR DES DEL CENTRE CÍVIC 

  
Objectius 

• Conèixer les necessitats de les persones grans del municipi i les seves famílies en 
matèria de serveis i activitats que s’adrecin a aquest col·lectiu. 

• Definir les pautes de funcionament i suport en la coordinació del model de gestió 
d’aquest equipament del municipi. 

 
Descripció 

S’ha de tenir present que es tracta d’un equipament no gestionat directament per 
l’Ajuntament de la Pobla de Segur sinó que depèn de la Generalitat i caldrà establir un 
marc de col·laboració entre administracions si cal replantejar el seu funcionament. 

Dit això, per poder avaluar quins serveis adreçats a la gent gran es podrien oferir des del 
Centre Cívic, caldria definir millor el model de funcionament d’aquest espai i, alhora, 
avaluar quins serveis podrien tenir una demanda més alta (com ara el servei de bar, de 
menjador o de perruqueria, entre d’altres). 

Per tant, és important conèixer les necessitats de la gent gran, per saber costos de 
manteniment, opcions de finançament del servei, opcions de gestió dels serveis i/o 
equipament), i considerar l’opció que sigui més viable i factible per al municipi. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 
Activitat 1. Elaborar una diagnosi de necessitats en matèria de serveis i activitats per 
part de les persones grans i les seves famílies residents al municipi. Aquesta diagnosi 
implicarà parlar amb diferents persones grans, amb l’associació de gent gran del poble i 
també l’elaboració d’una enquesta que es passaria a les diferents cases del poble. En 
definitiva, permetrà detectar necessitats socials de les unitats familiars més necessitades i 
d’edat avançada. 
 
Activitat 2. Fer l’exercici de traslladar les necessitats identificades en el format de 
serveis i activitats. Per tant, dissenyar un conjunt d’activitats i serveis dirigides a 
proporcionar atencions personals a les persones grans del municipi, per promoure la seva 
qualitat de vida i potenciar la seva autonomia personal, amb la finalitat de millorar el seu 
benestar diari i donar oportunitats per participar en la vida municipal i comarcal. Alguns dels 
possibles serveis i activitats que s’hi podrien oferir serien: 

▪ Visites a domicili de les persones grans. 
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▪ Acompanyament per a la realització de la compra, a la farmàcia, al consultori 
mèdic,.... 

▪ Activitats i tallers adaptats a les necessitats de la gent gran. 
▪ Gestió i tutela d’activitats al parc de la gent gran. 
▪ Activitats de difusió i sensibilització de la situació de les persones gran. 
▪ Suport i realització de programes de recolzament de la higiene i cura personals. 
▪ Programa de control de l’alimentació i si, s’escau, ajudar-los a preparar els àpats 

anuals. 
▪ Recomanacions de salut pública. Consells de prevenció de la salut per climatologia. 
▪ Coordinació amb els serveis sanitaris locals per control visites, acompanyament... 
▪ Sortides grupals en espais natural i culturals de la zona. 
▪ Servei de menjar en companyia o servei de carmanyola. 
▪ Servei de podologia, fisioteràpia, psicologia. 
▪ Servei de bugaderia 

 
Activitat 3. Estudi per dimensionar els espais necessaris del Centre Cívic com a centre 
de serveis en funció dels resultats de la Diagnosi per tal d’encaixar els serveis i activitats 
demandats per la població local amb els espais necessaris que haurà de poder habilitar el 
centre de serveis per poder impartir i oferir aquests serveis i activitats, sempre en 
coordinació amb la Generalitat de Catalunya, responsable de l’equipament. 
 
Orientar els serveis i activitats recollits sota uns criteris clars que vetllin millorar la qualitat de 
vida realitzant activitats que promocionin l’envelliment actiu. Accions encaminades a 
millorar els serveis bàsics de la gent gran, com ara, higiene corporal, acompanyament, 
cercant el nivell màxim d’autonomia possible. 
 
Activitat 4. Establir un marc de cooperació entre l’ajuntament, la gestió del centre i els 
serveis socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà per aconseguir una millor gestió i 
proximitat amb les tasques que es duguin a terme en l’àmbit dels serveis socials. 
 
Activitat 5. Gestionar la base de demandants de serveis per tal de poder-ho incorporar al 
futur centre de serveis municipal. 
 
Activitat 6. Definir el millor model de gestió i funcionament del centre de serveis a nivell 
d’organigrama de personal, costos de manteniment, costos dels serveis i les activitats, gestió 
directa o indirecta. En definitiva, elaborar el model de negoci del centre per tal d’assegurar 
la seva viabilitat futura. 

 

Resultats 
Estudi de viabilitat i funcionament del Centre Cívic com a possible 
centre de serveis redactat. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 
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Municipis veïns interessats en mancomunar activitats per a la gent 
gran 

  
Destinataris de 
l’acció 

Col·lectiu de gent gran i famílies 

  

Pressupost 
9.600€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 40% de la jornada durant 8 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Consell Comarcal del Pallars Jussà- Serveis socials 

Departament de Serveis Social de la Generalitat de Catalunya 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Municipis veïns 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic al 40% de la seva dedicació durant 8 mesos.  

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de serveis identificats 
▪ Nombre de persones participants en la diagnosi 
▪ Nombre d’agents públics i privats participants en el disseny 

d’aquest possible centre de serveis al Casal Cívic 

  

Cronograma 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Activ. 1         
Activ. 2         
Activ. 3         
Activ. 4         
Activ. 5         
Activ. 6         

 

  

Referències 

Plataforma EMPIC: www.empic.cat: 

✓ Centre de serveis de Vinaixa 
✓ SAIAR La Granadella Centre de serveis de la gent gran Anglesola 

Centre de Serveis per a Gent Gran. Viladrau 

http://www.empic.cat/
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https://www.viladrau.cat/ca/viuviladrau/equipaments/centre-de-
serveis-gent-gran  

https://www.viladrau.cat/ca/viuviladrau/equipaments/centre-de-serveis-gent-gran
https://www.viladrau.cat/ca/viuviladrau/equipaments/centre-de-serveis-gent-gran
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2.2.1. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.2. Formació i ocupació 

PROSPECCIÓ DE LES DEMANDES PROFESSIONALS DE LES 
EMPRESES UBICADES A LA POBLA DE SEGUR 

  
Objectius 

Conèixer les demandes de perfils professionals que tenen les empreses del municipi per 
donar-los un suport en la cerca de personal 

 
Descripció 

Arran de les entrevistes i qüestionaris realitzats durant la redacció del Pla de Dinamització 
Socioeconòmica de la Pobla de Segur s’ha identificat que un sector de les empreses del 
municipi, especialment, les que es troben ubicades al polígon industrial, presenten 
dificultats a l’hora de poder cobrir les seves demandes de personal.  Ara com ara,  no hi ha 
un servei de prospecció de demandes entre les empreses ni a nivell municipal (de la Pobla 
de Segur) ni tampoc a nivell comarcal que estigui en ple funcionament, 

Aquesta seria, però, una de les accions que figuren al Pla de Reactivació socioeconòmica 
del Pallars Jussà 2021-2026 on s’apunta l’acció 2.1. Detecció de necessitats de professionals 
a les empreses de la comarca.  Caldria establir contacte amb el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per tal de conèixer la previsió d’implementació d’aquesta mesura i de quina 
manera s’hi pot establir un marc de cooperació des de l’ajuntament de la Pobla en benefici 
de les seves empreses. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

Activitat 1. Reunió de coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Per tal de conèixer la seva previsió a l’hora d’impulsar una acció entorn de la detecció de 
les necessitats de perfils professionals que tinguin les empreses de la comarca i com des 
de la Pobla de Segur es pot participar i col·laborar en aquesta prospecció. 

Activitat 2. Definició del marc de col·laboració entre l’ajuntament de la Pobla de Segur 
i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per fer efectiu un suport a les empreses en la 
canalització de les seves demandes de personal que aquestes puguin fer arribar. 

Activitat 3. Elaboració d’un model de qüestionari per tal de poder recollir les 
demandes professionals de les empreses de la Pobla de Segur per tal de passar aquesta 
informació al Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Activitat 4. Entrevistes amb les empreses de la Pobla que tinguin demandes de 
professionals no cobertes per conèixer amb detall aquests perfils i característiques dels 
llocs de treball pendents de cobrir. 
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Activitat 5. Informe de resultats de les entrevistes realitzades a les empreses i 
establiment del canal de comunicació idoni per tal que les empreses vagin comunicant 
les necessitats de demandes laborals que puguin tenir. 

 

Resultats 

Marc de col·laboració establert per canalitzar el suport a les empreses 
que tenen dificultats per cobrir les seves demandes de personal. 

Demandes professionals més complexes de cobrir identificades. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Pallars Actiu 

Empreses de la zona 

  
Destinataris de 
l’acció 

 Empreses de la Pobla de Segur i de la resta de la comarca 

  

Pressupost 
5.400,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 9 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a al 20% de la seva dedicació durant 9 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de reunions amb el Consell Comarcal 
▪ Nombre d’entrevistes a empreses realitzades 
▪ Perfils de demandes laborals més sol·licitades 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Activ. 1          
Activ. 2          
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Activ 3          
Activ 4          
Activi 5          
          

 

  
Referències   
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2.2.2. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.2. Formació i ocupació 

IMPULS D’UNA TAULA DE FORMACIÓ COMARCAL 

  
Objectius 

Orientar les accions formatives necessàries al territori d’acord amb les necessitats laborals 
que presentin les empreses locals. 

 
Descripció 

Actualment, a la comarca del Pallars Jussà no hi ha una taula de formació que aglutini 
totes les accions formatives que es duen a terme al territori de forma coordinada amb les 
necessitats de les empreses locals. Hi ha entitats que sí que treballen en aquesta línia com 
podria ser l’Escola de Capacitació Agrària  del Pallars o l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu 
i Aran, entre d’altres. Tanmateix, es planteja d’interès anar un pas més enllà i estructurar 
un òrgan integrat per actors que participen en el disseny i organització d’accions 
formatives (administracions locals, centres educatius de diferents perfils, centres 
homologats, etc.) i agents socioeconòmics (associacions empresarials, sindicats i altres 
agents que es considerin adients). Es planteja que sigui un òrgan de participació sectorial, 
amb caràcter consultiu i amb la missió de millorar i impulsar la formació laboral a la 
comarca. 

La posada en marxa d’una Taula de formació comarcal al Pallars Jussà beneficiaria al 
municipi de la Pobla de Segur ja que un dels àmbits importants del municipi és la retenció 
de talent per mitjà de la formació especialitzada. Per tant, des de l’ajuntament es podria 
tenir un pes destacat dins d’aquesta Taula com un membre actiu i amb capacitat de 
lideratge. Alhora, els centres educatius de la Pobla seria important que s’integressin en 
aquesta Taula, especialment, l’ICEMP. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

Activitat 1. Disseny d’una proposta d’estructura de la Taula de formació del Pallars 
Jussà. 

Proposta d’organització i funcionament d’aquest òrgan aglutinador d’agents vinculats a 
l’entorn de la formació continuada i ocupacional: possibles membres integrants, dinàmica 
de reunions, comissions internes, lloc de realització de les reunions, etc. 

Activitat 2. Presentació de la proposta de la Taula de formació als possibles agents 
que podrien integrar aquesta taula 

Convocatòria d’una reunió de treball per presentar la proposta de la Taula de formació 
entre els agents per tal de consensuar el seu funcionament i organització.  Serà important 
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definir la missió, visió i valors d’aquesta taula, així com el seu model d’organització intern 
(assemblees territorials, comissions de treball, etc.) 

Activitat 3. Constitució de la Taula de Formació del Pallars Jussà.  

En funció del grau d’interès mostrat pels agents locals, determinar una estructura 
organitzativa de la Taula consensuada entre totes les entitats participants de cara a poder 
constituir la Taula de manera oficial. Un cop constituïda la Taula se’n faria ressò per anar 
ampliant l’adhesió de les entitats del territori que tinguessin interès en formar-n’hi part. 

Activitat 4. Posada en marxa de la Taula de Formació del Pallars Jussà 

Reunions de treball prèvies per a la definició d’un pla de treball de les línies d’actuació a 
les quals s’hauria d’orientar la taula i establiment d’un calendari de trobades almenys a sis 
mesos vista. 

 

Resultats Taula de Formació del Pallars Jussà constituïda. 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

Escola de Capacitació Agrària del Pallars 

ICEMP 

Pallars Actiu 

Centres educatius de la comarca 

Agents socioeconòmics de la comarca 

  

Destinataris de 
l’acció 

Població de la comarca  

Empreses de la comarca 

Centres educatius 

  

Pressupost 
4.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 8 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Departament d’Educació  
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Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran 

IDAPA 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a al 20% de la seva dedicació durant 8 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’agents present a la presentació de la proposta 
▪ Nombre d’agents adherits a la Taula de Formació 
▪ Nombre de participants a les reunions de treball prèvies a la 

posada en marxa de la Taula 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Activ. 1         
Activ. 2         
Activ 3         
Activ 4         
         

 

  

Referències 

Taula de Formació del Bages 

https://www.ccbages.cat/desenvolupamentcomarcal/promocio-
comarcal-i-dinamitzacio-socioeconomica/taula-de-la-formacio-del-
bages/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccbages.cat/desenvolupamentcomarcal/promocio-comarcal-i-dinamitzacio-socioeconomica/taula-de-la-formacio-del-bages/
https://www.ccbages.cat/desenvolupamentcomarcal/promocio-comarcal-i-dinamitzacio-socioeconomica/taula-de-la-formacio-del-bages/
https://www.ccbages.cat/desenvolupamentcomarcal/promocio-comarcal-i-dinamitzacio-socioeconomica/taula-de-la-formacio-del-bages/
https://www.ccbages.cat/desenvolupamentcomarcal/promocio-comarcal-i-dinamitzacio-socioeconomica/taula-de-la-formacio-del-bages/
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2.2.3. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.2. Formació i ocupació 

SESSIONS INFORMATIVES ADREÇADES A LES EMPRESES 
LOCALS PER CONÈIXER TOTS ELS SERVEIS DE SUPORT A 
LES EMPRESES EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ EXISTENTS A LA 
COMARCA 

  
Objectius 

Aproximar eines i informació a les empreses locals per facilitar els tràmits de contractació 
de personal. 

 
Descripció 

Actualment, existeixen a la comarca del Pallars Jussà diferents eines i dispositius a 
disposició de les empreses del territori en matèria de foment de l’ocupació. Des del servei 
que s’ofereix des de l’Oficina de Treball de Tremp (SOC), el servei de Pallarsactiu que té un 
portal on publica ofertes de treball d’empreses de tot el Pallars (Jussà i Sobirà), la borsa de 
treball de l’ajuntament de Tremp, Fem Pirineu, la borsa de treball de Sort (on també 
publiquen ofertes de treball del P. Jussà) i, en la vessant sanitària, la borsa de treball de 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) que porta la gestió de diferents dispositius assistencials 
de l’àmbit de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, o la borsa de treball de l’Institut Català de la Salut 
(ICS). 

Tanmateix, amb les entrevistes realitzades a diferents empreses de la Pobla de Segur, s’ha 
identificat la necessitat d’un major coneixement del funcionament d’aquests dispositius 
ja que constaten les grans dificultats que tenen a l’hora de poder cobrir vacants laborals o 
noves places de personal que requereixen. Per aquest motiu, es proposa la realització de 
sessions informatives adreçades al teixit empresarial de la Pobla de Segur per tal de donar-
los a conèixer aquests diferents serveis que estan a la seva disposició.  També seria 
d’interès una major informació entorn de mecanismes que afavoreixen la contractació: 
informació dels programes de pràctiques laborals existents,  suport i bonificacions a la 
contractació per reduir l'atur juvenil i retenir jovent al municipi, etc. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

Activitat 1. Identificació de totes les entitats, programes i suports existents a la 
comarca del Pallars Jussà en matèria de recolzament a les empreses per afavorir la 
contractació. Aquesta identificació ha de permetre tenir tot el ventall d’opcions que pot 
arribar a interessar a les empreses de la Pobla de Segur a l’hora de plantejar-se l’ampliació 
de les seves plantilles o la necessitat de cobrir vacants o baixes. 
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Activitat 2. Disseny de sessions informatives entorn dels dispositius, programes i ajuts 
per facilitar la contractació per part de les empreses del territori. Es preveu la realització 
d’entre 1 i 3 sessions informatives adreçades a les empreses de la Pobla de Segur per tal 
de fer-les coneixedores de les eines que tenen al seu abast quan tenen necessitats 
d’ampliar la plantilla i/o cobrir baixes o vacants temporals. 

Activitat 3. Enquestes de satisfacció adreçades a les empreses beneficiades per 
conèixer el grau d’utilitat de les sessions informatives rebudes. 

 

Resultats 
Empreses del municipi més informades i coneixedores de les 
possibilitats de suport al seu abast en matèria de contractació de 
personal. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Pallars Actiu 

Oficina Jove del Pallars Jussà 

Servei Pública d’Ocupació de Catalunya 

  
Destinataris de 
l’acció 

 Empreses de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 
3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 6 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a al 20% de la seva dedicació durant 6 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Entre 1 i 3 sessions informatives realitzades 
▪ Nombre d’empreses participants en aquestes sessions 
▪ Grau de satisfacció de les empreses respecte de la informació 

facilitada en matèria de contractació 
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Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Activ. 1       
Activ. 2       
Activ 3       
       

 

  
Referències   
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2.2.4. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.2. Formació i ocupació 

OFICINA D'ACOLLIDA A ESTUDIANTS I PROFESSORAT 
VINCULAT A L'ICEMP 

  
Objectius 

Donar suport integral als estudiants i professorat que es desplacen a estudiar a l’ICEMP 
en tots aquells aspectes que puguin necessitar per facilitar la seva adaptació al municipi 
i, de retruc, la seva estada  

 
Descripció 

L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEMP) va néixer com a tal el curs 2020-
2021 però està en funcionament des del curs 2009-2010, llavors formant part de l’Institut de 
la Pobla de Segur. És el centre públic de referència del departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya en cicles d’ensenyaments esportius, a la zona del Pirineu 
Occidental. 

És un centre de referència de l’estat espanyol en formació d’esports de muntanya. Ofereix 
el Cicle Formatiu de Grau Superior de Condicionament Físic, el curs de preparació per a la 
incorporació als cicles de grau superior, els cicles del règim especial d’esports: 

- Cicles de les especialitats de Muntanya i Escalada: muntanya mitjana, alta 
muntanya i esquí de muntanya, escalada i barrancs 

- Cicles de les especialitats d’Esports d’Hivern: esquí alpí, surf de neu i esquí de fons 

- Cicle de l’especialitat d’Espeleologia: espeleologia 

- Cicle de l’especialitat de Salvament i Socorrisme: Salvament i socorrisme 

- Cicle de l’especialitat de Busseig esportiu amb escafandre autònom: busseig 
esportiu amb escafandre autònom. 

- Cicles de l’especialitat de piragüisme: Piragüisme-1, piragüisme en aigües braves, 
piragüisme recreatiu en aigües braves 

 
A través del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), a l’ICEMP també es poden cursar els 
següents certificats: 
 
- Guia per barrancs secs o aquàtics 
- Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 
- Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables 
- Guia d’itineraris amb bicicleta 
 
I a través de la Fundació Paco Puerto es pot cursar certificat de professionalitat de Guia per 
itineraris de baixa i mitjana muntanya. 
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Cada curs passen pel centre uns 800 estudiants i hi ha 65 professors/es. 
L’ICEMP té com a prioritat treballar amb les empreses del sector del territori immediat, ja 
que d’aquesta manera faciliten la inserció laboral de l’alumnat. 
 
L’any 2019 es va signar un Protocol d’intencions entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació i la Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, la 
Diputació de Lleida, l’Ajuntament de La Pobla de Segur i l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, per promoure els ensenyaments professionals d’esports de muntanya a la 
comarca del Pallars Jussà. Actualment s’està pendent de signar el conveni que inclou la 
cessió d’un edifici per part de l’Ajuntament de la Pobla. 
 
S’ha de tenir en compte que la majoria dels 800 estudiants que passen cada curs per 
l’ICEMP són d’arreu de l’estat espanyol, i la majoria dels professors/es també. Per tant, és un 
potencial gran de població resident a la Pobla (encara que sigui de forma temporal) que 
pot contribuir a enfortir l’economia local i fer -la més resilient si és capaç de donar els serveis 
i productes que aquest alumnat i professorat pot necessitar durant la seva estava a la Pobla. 
 
A més a més, cal tenir present que potser alguns d’aquests alumnes poden plantejar-se 
l’opció quedar-se a treballar al territori, ja sigui a compte d’altri o muntat la seva pròpia 
empresa. 

 
Activitats i metodologia 
 
La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 
 
Activitat 1. Identificació dels serveis clau que podria oferir aquesta oficina d’acollida 
identificant àmbits d’especial interès per l’alumnat i el professorat que arriba de fora. 
D’entrada, s’identifiquen uns primers àmbits com són ofertes de treball compatibles amb 
els estudis, els serveis bàsics,  l’habitatge, la formació complementària, la mobilitat, el teixit 
associatiu local i l’oferta comercial i d’oci. De forma coordinada entre l’ajuntament i la 
direcció de l’ICEMP es realitzaria un diagnòstic dels diferents perfils de persones que es 
podrien beneficiar de l’oficina d’acollida determinant quin tipus de necessitats i inquietuds 
poden tenir. Aquesta anàlisi es faria estudiant les dades dels estudiants matriculats i amb 
entrevistes amb ells/elles. 
 
Activitat 2. Establiment de contacte amb entitats públiques i privades de l’entorn per 
tenir tota la informació del funcionament dels serveis que puguin necessitar alumnat i 
professorat. Contacte amb administracions locals (Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
municipis de l’entorn, borses de treball), així com amb empreses privades per tal de conèixer 
millor tots els serveis que puguin necessitar l’alumnat i el professorat i les condicions amb 
les quals se’ls hi poden oferir. Les entitats públiques a nivell de tràmits i també d’ajuts 
(habitatge, transport, ofertes laborals, etc.) i les empreses privades en temes com l’habitatge 
(immobiliàries) o allotjament temporal (allotjaments turístics) i també si hi ha demanda de 
contractació de perfils determinats per part d’algunes empreses del municipi en cas  
d’alumnes que volen estudiar i treballar alhora o per mitjà de contractes de pràctiques. Amb 
aquestes entitats públiques i privades es podria establir un marc de col·laboració estable per 
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facilitar els canals d’informació, els suports i els serveis que es podrien orientar cap a les 
persones usuàries de l’oficina d’acollida. 
 
Activitat 3. Posada en marxa de l’oficina d’acollida que podria constar d’un portal web 
amb tota la informació “Estudiar a la Pobla de Segur” i habilitació d’un espai físic ja sigui 
a l’ajuntament o a les instal·lacions de l’ICEMP per tal de poder atendre de forma 
personalitzada les persones que prefereixin fer-ho de forma presencial o tinguin dubtes de 
la informació penjada al portal web. 
 
Activitat 4. Campanya per donar a conèixer l’ICEMP i el perfil d’estudis que s’hi poden 
cursar i l’oficina d’acollida a disposició de l’alumnat i el professorat. Campanya de difusió 
conjunta entre l’ajuntament de la Pobla de Segur i l’ICEMP per difondre el diferents cicles i 
formacions especialitzades que s’hi ofereixen. Fer èmfasi per mitjà de les xarxes socials 
destacant les possibilitats de compaginar aquests estudis amb els estudis de batxillerat, fet 
que pot resultar atractiu per un ampli sector de jovent. En aquesta campanya s’hi podrà 
sumar els serveis que es podrien vehicular per mitjà de l’oficina d’acollida. 

 

Resultats 

Oficina d’acollida en funcionament 

Campanya de difusió realitzada 

Marcs de col·laboració estable generats entre entitats públiques i 
privades per mitjà de l’oficina d’acollida. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEMP) 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Empreses de la zona 

  

Destinataris de 
l’acció 

Alumnat i professorat de l’ICEMP, principalment, però també es poden 
arribar a beneficiar d’aquesta oficina d’acollida altre perfil de nova 
població que arribi al municipi per altres motius. 

  

Pressupost 
10.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 30% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Departament d’Educació  
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Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran 

IDAPA 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic/a al 30% de la seva dedicació durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de reunions amb ICEMP 

▪ Nombre d’entrevistes amb l’estudiantat/professorat  

▪ Nombre d’entitats públiques i privades identificades amb les quals 
establir un marc de cooperació a través de l’oficina d’acollida. 

▪ Grau de retorn de la campanya de difusió realitzada 

▪ Percentatge d’alumnat de l’ICEMP nascut al Pallars en comparació 
amb percentatge d’alumnat de l’ICEMP procedent d’altres indrets 
del territori català i/o espanyol. 

▪ Nombre de consultes rebudes a l’oficina d’acollida durant el curs 
2022-2023- com a període de proves mentre l’oficina estigui en 
construcció per tal de posar-la plenament en funcionament de 
cara al curs 2023-2024. 

▪ Tipologia de consultes més demandades 

▪ Grau de satisfacció de les persones ateses a l’oficina d’acollida (per 
mitjà d’enquestes de satisfacció) 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
Activ 4             
             

 

  

Referències 

Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars.   
https://icempallars.net/   
Programa Acollida Nou estudiantat UdL. 
https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/acollida/  

Oficina Municipal d’Acollida. Universitat de Vic. 
https://mon.uvic.cat/fetep/tag/oficina-municipal-dacollida/ 

Línia estratègica 

https://www.udl.cat/ca/serveis/seu/acollida/
https://mon.uvic.cat/fetep/tag/oficina-municipal-dacollida/
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2.2.5. 

L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.2. Formació i ocupació 

ESTUDI PER AVALUAR LA POSSIBILITAT DE CREAR UN 
CAMPUS D'ESTUDIANTS VINCULAT A L'INSTITUT CENTRE 
D'ESPORTS DE MUNTANYA DEL PALLARS (ICEMP) 

  
Objectius 

Avaluar la possibilitat de posar en marxa un campus d’estudiants de l’ICEMP al complex 
turístic del costat de l’estació de tren de la Pobla de Segur. 

 
Descripció 

Just davant de l’estació de tren de la Pobla de Segur i a pocs minuts del centre del poble, 
hi ha el que es coneixia com la ciutat de vacances de la Pobla. Es tracta d’un complex 
turístic integrat per 18 bungalows de 4, 6 i 8 places, construïts totalment d’obra. Estan 
equipats amb sala d’estar-menjador, bany complet, cuina, nevera, calefacció i televisió. 
Com a servei extern, el mesos de juliol i agost disposa de piscina exterior. 

Aquest complex turístic ha deixat de funcionar com a instal·lacions d’oci i s’ha dut a terme 
un canvi de gestió, de manera que des de l’ajuntament de la Pobla de Segur es pugui 
definir un nou plantejament d’aquest espai. 

La proposta que es planteja des de l’ajuntament és la de poder ubicar a aquest complex 
turístic les instal·lacions necessàries per a l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del 
Pallars (ICEMP). En aquest curs passat 2021-2022 ja s’han dut a terme algunes activitats 
(classes, principalment) en una part de les instal·lacions, però seria interessant poder 
avaluar l’estat dels diferents bungalows amb la possibilitat d’equipar-los com la finalitat 
de posar en marxa un campus d’estudiants vinculat a l’ICEMP que doni cabuda a una part 
de les necessitats d’allotjaments dels 800 alumnes que passen a l’any per aquest centre 
educatiu. La qüestió de l’habitatge a la Pobla de Segur és complexa ja que hi ha poca 
oferta d’habitatge de lloguer accessible i poder posar en marxa un campus en base a 
aquests bungalows podria ser una molt bona eina per allotjar alumnat i, fins i tot, 
professorat si s’escau. 

A més a més, aquest antic complex turístic també compta amb molt d’espai de zona verda 
que es podria reconvertir en equipament esportiu d’acord amb les necessitats de l’ICEMP. 

L’existència d’aquest campus estudiantil podria ser compatible, al seu torn, amb una 
oferta d’allotjament a nivell turístic durant els mesos d’estiu en què les classes ja hagin 
finalitzat i els alumnes hagin retornat als seus llocs d’origen. 

 
 
 
 
Activitats i metodologia 
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La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

Activitat 1. Avaluar l’estat dels diferents bungalows per tal de valorar quines necessitats 
de rehabilitació i/o millora són necessàries per tal de poder-ho oferir com a apartaments 
per allotjar alumnat de l’ICEMP. Caldrà elaborar un estudi detallat de les necessitats i del 
cost de tot el projecte de rehabilitació i reforma, així com els costos de manteniment de 
tot l’espai. 

Activitat 2. Elaborar un estudi del model de gestió més idoni en relació a aquest 
complex per tal de tenir clar quines entitats han de participar en la seva gestió i 
manteniment, quins recursos humans i econòmics seran necessaris per posar-lo en marxa 
i quin organigrama d’organització interna seria el més adient. Un cop es tingui clar el 
model de gestió i l’estudi de costos del seu manteniment, caldrà cercar el finançament 
necessari per poder dur a terme el projecte de rehabilitació i reforma necessari. 

Activitat 3. Projecte de rehabilitació i reforma dels bungalows per tal de poder-los 
oferir a l’alumnat. Realització de les intervencions necessàries per equipar i posar a punt 
els bungalows.  

Activitat 4. Posada en marxa del campus d’estudiants de l’ICEMP. Caldrà establir els 
canals de comunicació des dels quals es farà difusió de les condicions de funcionament i 
del preu de l’estada al campus. 

 

Resultats 
Model de gestió del campus definit 

Bungalows reformats i equipats per integrar-los al campus 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEMP) 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Municipis veïns 

  
Destinataris de 
l’acció 

 Alumnat i professorat de l’ICEMP 

  

Pressupost 

Import a concretar del cost de rehabilitació i reforma del complex per 
convertir-lo en un campus d’estudiants. 

Assessorament tècnic per avaluar el model de gestió i el projecte de 
rehabilitació i reforma: 10.000€ 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 
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Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Departament d’Educació  

Delegació del Govern a l'Alt Pirineu i Aran 

IDAPA 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Empresa externa per a l’assessorament tècnic per avaluar el model de 
gestió i el projecte de rehabilitació i reforma. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de mòduls/bungalows que finalment integraran el 
campus 

• Nombre de persones que es podran allotjar al nou campus 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
Activ 4             
             

 

  

Referències 
Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars 

https://icempallars.net/   
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2.3.1. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.3. Jovent i arrelament 

CREACIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT CONCEBUT COM UN ESPAI 
DE TROBADA PER ALS JOVES 

  
Objectius 

• Habilitar un espai adreçat als joves del municipi 

• Implicar els joves en la gestió d’aquest espai 

• Definir el funcionament d’aquest espai 

 
Descripció 

La pandèmia de la Covid-19 ha afectat tots els sectors de la societat però els/les joves han 
estat un dels col·lectius que han patit més les conseqüències d’aquesta crisi. En el cas de 
la Pobla de Segur ha suposat el tancament del Casal Cívic com a espai de trobada del 
jovent. 

En un primer moment, l’Espai Jove s’havia ubicat al Pavelló d’Esports i després es va 
reubicar al Casal Cívic (malgrat que la seva funcionalitat o ús no sigui el de l’Espai Jove).  

Per tant, tal com queda recollit al Pla Local de Joventut de la Pobla de Segur 2021-2025, 
com a document de referència pel que fa a les polítiques locals en matèria de joventut, es 
proposa l’acció de repensar quin és el millor lloc per ubicar l’espai jove i la necessitat de 
coordinar-lo i dinamitzar-lo, amb la implicació i participació de la joventut del municipi. 

L’objectiu d’aquest espai no és altra que convertir-lo en un espai de trobada entre els i les 
joves de la Pobla de Segur, com un lloc en el qual hi puguin desenvolupar activitats 
artístiques, culturals i d’oci tot fomentant la implicació dels i de les joves de la Pobla de 
Segur en la seva gestió. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, les fases de treball previstes en aquesta actuació serien les 
següents: 

Activitat 1. Cerca de referents d’altres municipis amb la mateixa problemàtica i que 
hagin habilitat espais com a locals pel jovent: identificació dels models i les experiències; 
establiment de contacte amb els consistoris per tal de conèixer l’èxit de les iniciatives per 
valorar els pros i els contres de cada una. 

Activitat 2. Definir quin dels espais del municipi poden ser més idonis per a les 
necessitats del jovent i condicionar-lo per a tal finalitat. La participació del jovent en 
aquest procés de cerca és indispensable ja que en seran els usuaris finals. Caldrà 
pressupostar si és necessari adequacions en l’edifici, compra d’equipaments i/o mobiliari, 
etc... 
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Activitat 3. Establir unes normes de funcionament i unes activitats pròpies per l’edat 
de l’espai adreçat al jovent que es determini. Es recomana  cercar suport a l’Oficina Jove 
del Pallars Jussà a l’hora de definir aquestes normes, el model de gestió i les funcions 
d’aquest espai jove així com valorar la necessitat de la figura del dinamitzador i 
coordinador de l’espai jove que vetlli pel bon funcionament d’aquest. 

Activitat 4. Posar en funcionament l’Espai Jove de la Pobla de Segur amb la complicitat 
i la col·laboració del jovent del poble per tal d’aconseguir que se’l facin seu i que en siguin 
responsables en la mesura que es determini en les atribucions, responsabilitats i funcions 
dels joves usuaris, de l’ajuntament, de les famílies i d’altres agents que es considerin 
adients que també hi participin. 

Activitat 5. Avaluació del funcionament de l’espai de forma regular per tal de veure 
l’èxit, així com la resposta i implicació en la gestió per part dels joves.  

 

Resultats Posada en marxa de l’espai jove a la Pobla de Segur. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Tècnic/a de joventut de la Pobla de Segur. 

Oficina Jove del Pallars Jussà. 

Jovent de la Pobla de Segur. 

  
Destinataris de 
l’acció 

 Jovent de la Pobla de Segur. 

  

Pressupost 

6.300,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 35% de la jornada durant 6 mesos. 

Costos de rehabilitació o equipament de l’espai final seleccionat 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

Diputació de Lleida 

Direcció General de Joventut 

  

Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona per la cerca de referents, anàlisi i 
acompanyament a l’ajuntament en la definició i condicionament i 
funcionament de l’espai. Dedicació d’un 35% de dedicació durant 6 
mesos. 

Costos de la posada en marxa de l’espai si són necessaris 
(adequacions de l’edifici, mobiliari, equipament, etc.) 
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Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de projectes similars identificats 
• Nombre de reunions amb els joves realitzades 
• Nombre de possibles emplaçaments per ubicar-hi l’espai jove 
• Valoració del funcionament de l’espai jove 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Activ. 1       
Activ. 2       
Activ. 3       
Activ. 4       
Activ. 5       
       

 

  

Referències 

Espai polivalent per als joves a Sant Fruitós de Bages. 
https://www.regio7.cat/bages/2020/09/14/sant-fruitos-estrena-nou-
espai-49969446.html 
 
El Casal Espai Jove de Polinyà. https://polinyajove.cat/el-casal/ 
 
Espai Jove de Caldes d’Estrac. https://caldetes.cat/7140 

 
  

https://www.regio7.cat/bages/2020/09/14/sant-fruitos-estrena-nou-espai-49969446.html
https://www.regio7.cat/bages/2020/09/14/sant-fruitos-estrena-nou-espai-49969446.html
https://polinyajove.cat/el-casal/
https://caldetes.cat/7140
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2.3.2. 

Línia estratègica 
L.E.2. Serveis a les persones 
Projecte 
P.2.3. Jovent i arrelament 

OFICINA JOVE D’ATENCIÓ AL JOVENT I DESPLEGAMENT 
D’UN PROGRAMA D’ACTIVITATS DISSENYAT EN 
COL·LABORACIÓ AMB ELS I LES JOVES DEL PROPI 
MUNICIPI 

  
Objectius 

• Engegar l’Oficina Jove de la Pobla de Segur com a referent d’informació dels joves del 
municipi. 

• Implementar el Pla Local de Joventut de la Pobla de Segur 2021-2025 pel que fa a les 
accions relacionades amb activitats culturals, esportives i d’oci adreçades al jovent, tot 
fomentant la seva participació i màxima implicació.  

• Generar activitats d’interès per al col·lectiu de joves de la Pobla de Segur. 

• Potenciar la cohesió del jovent així com el sentiment d’identitat i arrelament al territori. 

 
Descripció 

El Pla local de joventut és una eina de planificació estratègica de les polítiques adreçades 
als i a les joves del municipi durant 4 anys. Es tracta doncs, d’un instrument que permet 
planificar de manera anticipada les accions en funció de les necessitats existents i recursos 
disponibles i de manera participada amb la població jove del municipi ja que són les 
persones destinatàries d’aquestes polítiques. 

Pel que fa a la Pobla de Segur, l’any 2021 es va redactar el Pla Local de Joventut de la Pobla 
de Segur 2021-2025. Donada la situació de crisi arran de la pandèmia i l’afectació d’aquesta 
sobre el col·lectiu dels joves, ha obligat a potenciar les polítiques per a joves tot ajudant-
los a trobar la millor sortida. 

L’objectiu d’aquesta acció no és altra que crear una oficina jove d’atenció al jovent en el 
qual s’ofereixi un servei integral d’informació, orientació, assessorament i 
acompanyament que permeti implementar projectes i activitats tot tenint en compte la 
vessant educativa, laboral, residencial, familiar i ciutadana; i des de la qual es coordini i 
implementi el programa d’accions en matèria d’activitats culturals, esportives i d’oci 
adreçades al jovent, tot fomentant la seva participació i implicació. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, les fases de treball previstes en aquesta actuació serien les 
següents: 

• Activitat 1. Creació de l’Oficina Jove de la Pobla de Segur. Definir les funcions de 
la persona que la coordinarà, serveis que s’hi oferiran, les àrees de treball així com 
els horaris. 
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• Activitat 2. Cerca d’activitats innovadores i estimulants per al jovent que es fan a 
d’altres municipis i es puguin replicar a la Pobla de Segur. 

• Activitat 3. Reunió inicial entre l’ajuntament, el tècnic de joventut i el jovent de 
la Pobla de Segur. En aquesta primera reunió s’ha de donar a conèixer la creació de 
l’oficina jove i els serveis que s’hi ofereixen, així com fer un procés participatiu sobre 
les activitats a organitzar proposades pel jovent de la Pobla de Segur. 

• Activitat 4. Definir el programa d’activitats adreçades al jovent de la Pobla de 
Segur a partir de les aportacions del procés participatiu amb el jovent i el recull 
d’activitats realitzades en altres municipis i que poden ser interessants pel jovent de 
la Pobla de Segur. 

• Activitat 5. Contactar amb els professionals i empreses que puguin coordinar i 
impartir les activitats  escollides pels joves. Consensuar acords en matèria de 
disseny de l’activitat, materials o equipaments necessaris, import per usuari/a i 
disponibilitat del professional i empresa per impartir l’activitat (a nivell setmanal, 
quinzenal o mensual, en funció de la tipologia d’activitat). 

• Activitat 6. Consensuar el programa final per l’anualitat. Redacció dels continguts 
i disseny del document final. 

• Activitat 7. Presentació del programa al jovent de la Pobla de Segur. 
• Activitat 8. Inici de les activitats del programa. Desplegament de les accions 

dissenyades conjuntament amb el jovent. 
• Activitat 9. Avaluació de les activitats realitzades entre el jovent de la Pobla de 

Segur. 
 

Resultats 

Implementació de les accions del Pla Local de Joventut de la Pobla de 
Segur en matèria d’activitats culturals, esportives i d’oci. 

Programa d’activitats planificades adreçades al jovent de la Pobla de 
Segur. 

Jovent de la Pobla de Segur més implicat amb el municipi i les 
activitats que s’hi desenvolupen. 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Tècnic/a de joventut de la Pobla de Segur. 

Oficina Jove del Pallars Jussà 

  
Destinataris de 
l’acció 

 Jovent de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 
10.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 30% de la jornada durant 12 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 
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Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic el 30% de la jornada durant 12 mesos. 

Costos derivats de les activitats finals programades. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de joves que han fet ús de l’Oficina Jove. 
▪ Nombre de joves participants cada reunió. 
▪ Nombre d’activitats interessants identificades en altres 

municipis. 
▪ Nombre d’activitats proposades pel jovent de la Pobla de Segur 

en el procés participatiu. 
▪ Nombre d’activitats finals proposades. 
▪ Nombre d’activitats realitzades. 
▪ Nombre de participants en les activitats realitzades. 
▪ Valoració del funcionament de l’oficina jove. 
▪ Valoració de les activitats realitzades. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ. 4             
Activ. 5             
Activ. 6             
Activ. 7             
Activ. 8             
Activ. 9             
             
 

  
Referències  
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3.1.1. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.1. Habitatge 

CENS D’HABITATGES BUITS DE LA POBLA DE SEGUR 

 
Objectius 

• Conèixer de forma exhaustiva els habitatges desocupats existents a la Pobla de Segur 
per tal d’emprendre accions adreçades a promoure que els seus propietaris els hi 
donin un ús i així contribuir al progressiu despoblament del municipi. 

 
Descripció  

La realitat de l’habitatge a la Pobla de Segur, com en d’altres municipis amb uns índex 
d’envelliment i de despoblament més elevats, és que té un parc d’habitatge molt envellit 
a banda que també està sobredimensionat pel volum de població actual del municipi. Hi 
ha molt habitatge desocupat de persones que ja no resideixen a la localitat i que, en 
alguns casos, han deixat deteriorar les cases amb el conseqüent risc i, alhora, 
deteriorament del nucli urbà. 

A aquesta situació cal afegir-hi el fet que, generalment, els propietaris d’aquests 
habitatges desocupats no tenen el propòsit de vendre’ls o llogar-los, limitant així l’accés a 
l’habitatge dels joves i nova població interessats en establir-se al municipi.  

Per aquest motiu, es planteja la necessitat d’enfocar un projecte estratègic entorn de 
l’habitatge a la Pobla de Segur, per conèixer la dimensió real del parc d’habitatges buits 
existents i analitzar i fomentar fórmules que incentivin als propietaris a dur a terme 
accions de millora i condicionament de les seves cases, fomentar el lloguer segur i social i 
millorar la seguretat i la imatge del nucli. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, les fases de treball previstes en aquesta actuació serien les 
següents: 

Fase 1. Diagnòstic de la situació dels habitatges a la Pobla de Segur: elaborar un llistat 
de tots els habitatges del nucli urbà identificant el seu propietari/ària i l’estat actual 
(ocupat/desocupat) i si és 1a o 2a residència. Caldrà comunicar-se amb les diferents 
persones propietàries per poder obtenir aquesta informació ja sigui mitjançant la 
realització d’enquestes personals, telefòniques o online. 

Fase 2. Anàlisi de la situació del parc d’habitatge desocupat: estat de conservació, 
necessitats de millores estructurals, façana, teulat, interiors, etc.  

Fase 3. Conèixer les intencions de cada persona propietària en relació al seu habitatge 
buit: interès en condicionar-lo o no, previsió de fer les millores en breu o no, interès en 
lloguer, compra o altra fórmula d’accés a l’habitatge. Necessitat o no de tenir més 
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informació de models alternatius a la compra o al lloguer. Limitacions o frens que tenen 
les persones propietàries. 

Fase 4. Informe final de l’estat dels habitatges a la Pobla de Segur, cens dels habitatges 
buits i nombre d’habitatges disponibles per posar-los a disposició de llogar, vendre o 
qualsevol altra fórmula alternativa. 

  

Resultats Cens dels habitatges buits de la Pobla de Segur. 

  
Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Destinataris 
de l’acció 

Persones propietàries d’habitatges desocupats de la Pobla de Segur.  

  

Pressupost 
7.200,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 40% de la jornada durant 6 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona al 40% de la seva jornada durant 6 mesos. 

  

Indicadors 
de 
seguiment 

▪ Nombre d’habitatges diagnosticats 
▪ Nombre d’habitatges disponibles per posar-los al mercat (lloguer, 

venda o model alternatiu) 
▪ % d’habitatges buits respecte habitatges ocupats 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Fase 1       
Fase 2       
Fase 3       
Fase 4       
       

 

  

Referències Cens d’habitatges buits a Les Borges Blanques (Les Garrigues). La 
iniciativa és el primer pas per a l’elaboració d’un cens d’habitatges buits 
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que estan duent a terme els 24 municipis de les Garrigues. Aquesta 
acció pretén afavorir l'accés a l'habitatge a les persones joves. Els 
impulsors de la proposta és el Consell de Joves de la comarca i compta 
amb la col·laboració de l’Oficina Jove.  

https://garriguestv.cat/ca/turisme/garriguestv/actualitat/47710/les-
borges-blanques-elabora-un-cens-dhabitatges-buits/5092.html  

Cens d’habitatges buits i registre de demandants d’habitatge a la Vall de 
Cardós. Degut a la situació de despoblament que estan patint els pobles 
de la Vall de Cardós i amb la intenció d’intentar revertir aquesta situació, 
han engegat el projecte “Reviscolem els pobles de les Valls de Cardós”, ja 
que per revitalitzar la zona és necessari ampliar l’oferta d’habitatges 
disponibles per llogar o vendre. 

https://joves.pallarssobira.cat/habitatgecardos/ 

 
  

https://garriguestv.cat/ca/turisme/garriguestv/actualitat/47710/les-borges-blanques-elabora-un-cens-dhabitatges-buits/5092.html
https://garriguestv.cat/ca/turisme/garriguestv/actualitat/47710/les-borges-blanques-elabora-un-cens-dhabitatges-buits/5092.html
https://joves.pallarssobira.cat/habitatgecardos/
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3.1.2. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.1. Habitatge 

BORSA D’HABITATGE DE LLOGUER DE LA POBLA DE 
SEGUR 

 
Objectius 

• Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones interessades en residir a la Pobla de Segur.  

• Mobilitzar el parc d’habitatges en desús per al seu lloguer.  

• Donar seguretat als propietaris  que vulguin posar en lloguer el seu habitatge. 

• Garantir preus de mercat pels llogaters. 

 
Descripció  

La manca d’habitatge accessible i digne de lloguer a la Pobla de Segur frena les 
possibilitats del jovent que es vol emancipar o de noves famílies interessades en residir al 
municipi d’establir-s’hi. Alhora, les persones propietàries són reticents a llogar el seu 
habitatge per la manca de seguretat que genera el desconeixement i la manca 
d’informació.  

La creació d’una borsa d’habitatge local pot ser una eina per facilitar la mobilització 
d’aquest parc d’habitatge en desús i oferir garanties tant a les persones propietàries com 
a les llogateres.   

Per articular la creació d’aquesta borsa d’habitatge local es proposa demanar el suport a 
l’Agència Catalana de l’Habitatge i també es pot contactar amb el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà que compta amb la Borsa d’Habitatge del Pallars Jussà.  

Aquesta acció està relacionada amb l’acció 3.1.1. sobre el cens d’habitatges buits de la 
Pobla de Segur  i també amb les accions 3.1.3 i 3.1.4 d’aquesta mateixa línia estratègica. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Fase 1. Establiment de contacte amb l’Agència Catalana de l’Habitatge i amb el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. Es tracta de contactar amb aquests organismes per 
conèixer el tipus de suport i col·laboració que hi pot arribar a haver per articular la borsa 
d’habitatge local a la Pobla de Segur.  

Fase 2. Disseny del funcionament de la borsa d’habitatge local. Cal definir el 
funcionament d’aquesta borsa d’habitatge i el rol que vol o pot assumir l’ajuntament. La 
borsa pot ser un espai on es recullin les peticions de persones interessades en llogar i les 
ofertes d’habitatge i posar-ho a disposició de les persones interessades. O bé pot oferir 
més serveis fins arribar a oferir algun tipus de garantia en el lloguer o facilitar el servei dels 
contractes. Amb la col·laboració per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o del 
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Consell Comarcal del Pallars Jussà, hi ha més possibilitat de poder oferir més serveis. 
També pot tenir una vocació més social i estar dins la Xarxa de Mediació per al lloguer 
Social http://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/mon-local/oficines-locals-i-borses-
dhabitatges/. 

Fase 3. Difusió, recollida d’ofertes i demandes i posada en marxa del servei. Per tal de 
donar a conèixer el nou servei i començar a recollir ofertes i demandes.  Es pot donar a 
conèixer físicament a l’ajuntament i també a la web de l’ajuntament, així com a les 
diferents xarxes socials del consistori.  

Fase 4. Seguiment del servei i valoració continuada. Un cop posat en marxa el servei, al 
cap d’uns mesos caldrà fer-ne una valoració per avaluar l’assoliment dels objectius i el seu 
funcionament, així com esmenar o ajustar determinats aspectes que es considerin. 
Aquesta revisió cal que sigui continuada. 

  

Resultats Borsa local d’habitatge creada. 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

  

Destinataris 
de l’acció 

Persones propietàries d’habitatges buits o en desús de la Pobla de 
Segur.  

Persones interessades en accedir a un habitatge de la Pobla de Segur. 

  

Pressupost 

a) 4.500,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb 
una dedicació del 30% de la jornada durant 5 mesos per al disseny 
del servei. 

b) 5.250,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb 
una dedicació del 25% de la jornada durant 7 mesos per oferir el 
servei. 

Total: 9.750,00€ 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Diputació de Lleida 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

  

http://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/mon-local/oficines-locals-i-borses-dhabitatges/
http://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/mon-local/oficines-locals-i-borses-dhabitatges/
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Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona un 30% de la jornada durant 5 mesos per 
al disseny del servei. 

 

Dedicació tècnica d’1 persona un 25% de la jornada durant la durada del 
servei que s’encarregui de recollir les ofertes i demandes, així com la 
intermediació. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’habitatges posat a disposició de lloguer. 
▪ Nombre d’habitatges llogats mitjançant el servei de la borsa 

d’habitatge. 
▪ Resultats de la valoració del servei. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Fase 1             
Fase 2             
Fase 3             
Fase 4             
             

 

  

Referències 

Cercador de borses d’habitatge local a municipis de Catalunya. 
http://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/mon-local/oficines-locals-i-borses-
dhabitatges/  

Borsa d’habitatge de Solsona. 
https://www.ajsolsona.cat/arees/habitatge/borsa-dhabitatge-de-lloguer 

Borsa d’habitatge dels municipis de la Comunitat del Segrià Sec. 
http://segriasec.org/habitatge/  

Montgai crea una borsa d’habitatge per evitar el despoblament. 
http://www.montgai.cat/actualitat/borsa-dhabitatge  

Funcionament de la borsa d’habitatge social d’Artés. 
https://www.artes.cat/sites/default/files/documents/PROTOCOL-
FUNCIONAMENT-BORSA-HABITATGE-ARTES.pdf  

Formulari de l’ajuntament de Penelles per recollir ofertes de propietaris 
amb cases buides. http://www.penelles.cat/actualitat/avisos-
pregons/formulari-per-la-borsa-de-lloguer-dels-habitatges-buits-del-
poble  

 
 

 

Línia estratègica 

http://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/mon-local/oficines-locals-i-borses-dhabitatges/
http://habitatge.gencat.cat/ca/Perfils/mon-local/oficines-locals-i-borses-dhabitatges/
https://www.ajsolsona.cat/arees/habitatge/borsa-dhabitatge-de-lloguer
http://segriasec.org/habitatge/
http://www.montgai.cat/actualitat/borsa-dhabitatge
https://www.artes.cat/sites/default/files/documents/PROTOCOL-FUNCIONAMENT-BORSA-HABITATGE-ARTES.pdf
https://www.artes.cat/sites/default/files/documents/PROTOCOL-FUNCIONAMENT-BORSA-HABITATGE-ARTES.pdf
http://www.penelles.cat/actualitat/avisos-pregons/formulari-per-la-borsa-de-lloguer-dels-habitatges-buits-del-poble
http://www.penelles.cat/actualitat/avisos-pregons/formulari-per-la-borsa-de-lloguer-dels-habitatges-buits-del-poble
http://www.penelles.cat/actualitat/avisos-pregons/formulari-per-la-borsa-de-lloguer-dels-habitatges-buits-del-poble
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3.1.3. 

L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.1. Habitatge 

JORNADA D’EXPERIÈNCIES ENTORN DE DIFERENTS 
MODELS D’ACCÉS A L’HABITATGE 

 
Objectius 

• Donar a conèixer diferents models d’accés a l’habitatge existents, tenint en compte 
aquells que són més solidaris i sostenibles.  

• Sensibilitzar els propietaris dels habitatges en desús per tal de posar-los a disposició 
de persones interessades amb altres modalitats d’accés diferents a les habituals com 
el lloguer o la venda.  

• Afavorir la mobilització del parc d’habitatges desocupat de la Pobla de Segur per a la 
seva ocupació.  

 
Descripció  

L’acció consisteix en organitzar una jornada en la qual es donin a conèixer les diferents 
modalitats d’accés a l’habitatge, com per exemple les contemplades en la publicació 
Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge editada pel Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya i redactada per Celobert. Algunes de les modalitats a presentar en 
el marc d’aquesta jornada són:  

- La masoveria urbana. Modalitat d’accés a l’habitatge fonamentada en un acord entre 
la propietat i les persones arrendatàries (els masovers/es) en la qual es pacten uns 
compromisos mínims (temps, materials i recursos) basats en que les persones 
arrendatàries es comprometen a reformar i/o mantenir l’edifici en bones condicions. 

- El cooperativisme d’habitatge o l’habitatge cooperatiu i el cohabitatge o 
cohousing.  En aquesta modalitat, la iniciativa no és particular, sinó que és 
comunitària. Un grup de persones amb una mateixa inquietud, accedir a un habitatge 
però d’una manera col·lectiva i comunitària. La propietat és d’una cooperativa 
d’habitatge que compra l’edifici o de l’administració que el cedeix, però els usuaris 
poden fer-ne ús indefinidament (o durant 75 anys si és propietat pública) i el preu és 
més assequible que el d’un lloguer convencional. 

- Dret de superfície. Aquesta modalitat garanteix el dret a disposar d’un habitatge o 
edifici durant un període de temps acordat, sobre un sòl propietat d’una altra persona, 
com pot ser l’Administració.  

Alhora, en aquesta jornada també es vol donar a conèixer les modalitats de contracte que 
permeten aquestes opcions i les garanties que donen tant a la part propietària com a la 
part arrendatària.   

En la jornada es contempla comptar amb experiències reals i obrir un debat amb les 
persones assistents.  
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Per a la realització de la jornada, es pot mirar d’aconseguir la col·laboració del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà o també del Consorci Leader Pirineu Occidental o de l’Ateneu 
Cooperatiu Alt Pirineu i Aran com a entitats territorials d’abast supralocal que poden 
abordar temàtiques similars.  

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Fase 1. Preparació de la jornada: identificació dels models i les experiències, establiment 
de contacte i confirmació de l’assistència per part de les experiències convidades, 
determinació de la data i lloc de realització i tancament del programa definitiu.  

Fase 2. Difusió de la jornada: edició d’un cartell amb el programa i difusió entre la 
població local, així com també es pot fer extensiu als ajuntaments, Consell Comarcal i 
altres ens com el Consorci Leader Pirineu Occidental o l’Ateneu Cooperatiu Alt Pirineu i 
Aran.  

Fase 3. Realització de la jornada, debat entre els assistents i valoració. 

  

Resultats 
Jornada realitzada 

Valoració per part de les persones assistents 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Consorci Leader Pirineu Occidental 

Ateneu Cooperatiu Alt Pirineu i Aran 

  

Destinataris 
de l’acció 

Persones propietàries d’habitatges buits de la Pobla de Segur.  

Persones interessades en accedir a un habitatge de la Pobla de Segur. 

  

Pressupost 
3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 6 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona d’un 20% de dedicació durant 6 mesos. 
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Indicadors de 
seguiment 

Nombre de persones assistents a la jornada d’experiències. 

Valoració de les persones assistents a la jornada d’experiències. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Fase 1       

Fase 2       

Fase 3       

       
 

  

Referències 

Prova pilot de masoveria urbana a Maldà: 
https://comarquesdeponent.com/urgell/malda-acull-la-primera-
prova-pilot-de-masoveria-urbana-a-lurgell/ 

Ordenança reguladora de la masoveria urbana a Bellpuig: 
https://www.bellpuig.cat/actualitat/noticies/nova-ordenanca-
que-regula-la-masoveria-urbana-a-bellpuig-1/ordenanca-
reguladora-de-masoveria-urbana-bellpuig.pdf  

La Closca. Impuls al projecte d’habitatge cooperatiu a Lleida: 
https://ponentcoopera.cat/ca/b/blog/cooperatives/p/impulsem-un-nou-
projecte-dhabitatge-cooperatiu-a-lleida-93-6  

Projecte de masoveria urbana a Calaf per rehabilitar les casetes dels 
mestres, de propietat municipal, i posar-los en règim de lloguer: 
http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-treballa-
per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-casetes-dels-
mestres.html   

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge. 
https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/models-alternatius-
dacces-i-tinenca-de-lhabitatge/index.html 

 
  

https://comarquesdeponent.com/urgell/malda-acull-la-primera-prova-pilot-de-masoveria-urbana-a-lurgell/
https://comarquesdeponent.com/urgell/malda-acull-la-primera-prova-pilot-de-masoveria-urbana-a-lurgell/
https://www.bellpuig.cat/actualitat/noticies/nova-ordenanca-que-regula-la-masoveria-urbana-a-bellpuig-1/ordenanca-reguladora-de-masoveria-urbana-bellpuig.pdf
https://www.bellpuig.cat/actualitat/noticies/nova-ordenanca-que-regula-la-masoveria-urbana-a-bellpuig-1/ordenanca-reguladora-de-masoveria-urbana-bellpuig.pdf
https://www.bellpuig.cat/actualitat/noticies/nova-ordenanca-que-regula-la-masoveria-urbana-a-bellpuig-1/ordenanca-reguladora-de-masoveria-urbana-bellpuig.pdf
https://ponentcoopera.cat/ca/b/blog/cooperatives/p/impulsem-un-nou-projecte-dhabitatge-cooperatiu-a-lleida-93-6
https://ponentcoopera.cat/ca/b/blog/cooperatives/p/impulsem-un-nou-projecte-dhabitatge-cooperatiu-a-lleida-93-6
http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-treballa-per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-casetes-dels-mestres.html
http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-treballa-per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-casetes-dels-mestres.html
http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-treballa-per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-casetes-dels-mestres.html
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3.1.4. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.1. Habitatge 

ANÀLISI DE DIFERENTS OPCIONS PER INCENTIVAR LA 
REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES I PROMOURE 
LA MOBILITZACIÓ DE SOLARS EDIFICABLES 

 
Objectius 

• Conèixer diferents opcions a nivell d’ens local per promoure la rehabilitació dels edificis 
en desús així com la mobilització dels solars edificables.  

• Valorar si alguna de les opcions pot ser aplicada per part de l’ajuntament. 

 
Descripció  

L’acció consisteix en identificar i fer un recull de les diferents opcions que estan impulsant 
i/o aplicant alguns ajuntaments del territori català per fomentar que els propietaris 
d’edificis en desús del seu municipi els rehabilitin i adeqüin per tal de posar-los al mercat 
i també perquè els propietaris de solars edificables els posin a disposició de la gent 
interessada en construir-hi un habitatge de primera residència.  

La publicació Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge, editada pel Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya i redactada per Celobert, recull algunes mesures que 
es poden impulsar com a ens local, i que es citen a continuació:  

- Gravar l’Impost de Béns Immobles o generar taxes municipals als habitatges buits 
ja siguin de particulars o d’entitats financeres. 

- Bonificar l’Impost de Béns Immobles dels habitatges que s’ocupin per mitjà 
d’algun règim alternatiu d’accés i tinença. 

- Es poden establir diferents nivells de bonificació en funció de l’accessibilitat del 
model que s’apliqui. 

- Reduir o bonificar l’Impost de Construccions i Obres  (ICIO) i les taxes de les obres 
de rehabilitació i adequació d’habitatges desocupats en el cas d’habitatges als 
quals s’accedeix a partir de models alternatius d’accés i tinença. 

- Negociar el pagament de tributs amb els propietaris o propietàries deutors que 
ofereixin l’habitatge. 

- Establir ajudes específiques a les obres de rehabilitació d’habitatges i edificis que 
s’ocupin per mitjà d’algun règim alternatiu d’accés i tinença. 

- Cedir habitatges públics per aplicar models alternatius d’accés i tinença. 
- Transformar promocions d’habitatges de protecció oficial de compra en models 

alternatius d’accés i tinença. 
- Ajudar entitats i col·lectius que promoguin i gestionin contractes de masoveria 

urbana o cessió d’ús. 
- Avalar masoveries i cooperatives que sol·licitin crèdits o hipoteques per fer obres 

de rehabilitació. 
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Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Fase 1. Identificació d’ajuntaments que estan abordant aquesta temàtica i recull de les 
mesures que adopten.  

Fase 2. Valoració de les diferents mesures recollides i debat amb l’equip de govern sobre 
la seva idoneïtat d’aplicació a la Pobla de Segur.  

Fase 3. Adopció de la mesura o mesures identificades com a més idònies per la Pobla de 
Segur, en el cas que se n’hagi identificat alguna.  

Fase 4. Difusió entre la població local i, especialment, entre els propietaris de la mesura o 
mesures adoptades. 

  

Resultats 

Recull de mesures per fomentar la rehabilitació d’edificis i/o la 
mobilització de solars urbans no edificats.  

Adopció d’alguna mesura aplicable per la Pobla de Segur. 

  
Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris 
de l’acció 

Persones propietàries d’habitatges buits i/o solars no edificats de la 
Pobla de Segur. 

  

Pressupost 
1.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 3 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona d’un 20% de dedicació durant 3 mesos 

Costos de la mesura que s’acordi, si és que aquesta mesura pot tenir 
algun cost. 

  

Indicadors de 
seguiment 

Nombre de mesures identificades per incentivar la rehabilitació del 
parc d’habitatges i promoure la mobilització de solars edificables. 

Nombre de mesures aplicades per l’Ajuntament. 

Import de les mesures aplicades. 
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Cronograma 

 
 M1 M2 M3 
Fase 1    
Fase 2    
Fase 3    
Fase 4    

 
 

  

Referències 

Guia de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge: 
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/guia_habitatg
e_web-min.pdf  

 

Solsona apuja un 50% l’IBI dels edificis propietats de bancs: 
https://www.lleida.com/noticia_canal/solsona-apuja-un-50-libi-als-pisos-
buits-de-bancs  

 

Maldà apuja un 50% l’IBI de les cases buides si no estan dins una borsa 
de lloguer municipal: 
https://www.novatarrega.cat/noticia/47925/malda-apujara-un-50-libi-
de-les-cases-buides  

 

Programa Cases Buides de Montgai: ofereix un any d'habitatge gratuït 
a famílies amb nens que s'instal·lin al municipi. Actualment, tots els 
immobles de la iniciativa estan ocupats. 
https://www.ua1.cat/articles/281187/malda-i-montgai-demanen-als-
propietaris-de-cases-buides-que-en-facilitin-el-lloguer-o-la-venda  

 

Cardona aprova unes ordenances per afavorir la rehabilitació 
d’habitatge: https://www.regio7.cat/bages/2018/10/30/cardona-aprova-
ordenances-incentivar-rehabilitacio/506760.html   

 
  

https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/guia_habitatge_web-min.pdf
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/guia_habitatge_web-min.pdf
https://www.lleida.com/noticia_canal/solsona-apuja-un-50-libi-als-pisos-buits-de-bancs
https://www.lleida.com/noticia_canal/solsona-apuja-un-50-libi-als-pisos-buits-de-bancs
https://www.novatarrega.cat/noticia/47925/malda-apujara-un-50-libi-de-les-cases-buides
https://www.novatarrega.cat/noticia/47925/malda-apujara-un-50-libi-de-les-cases-buides
https://www.ua1.cat/articles/281187/malda-i-montgai-demanen-als-propietaris-de-cases-buides-que-en-facilitin-el-lloguer-o-la-venda
https://www.ua1.cat/articles/281187/malda-i-montgai-demanen-als-propietaris-de-cases-buides-que-en-facilitin-el-lloguer-o-la-venda
https://www.regio7.cat/bages/2018/10/30/cardona-aprova-ordenances-incentivar-rehabilitacio/506760.html
https://www.regio7.cat/bages/2018/10/30/cardona-aprova-ordenances-incentivar-rehabilitacio/506760.html
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3.1.5. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.1. Habitatge 

CAMPANYA PER CONSCIENCIAR ALS PROPIETARIS 
D’HABITATGES DESOCUPATS PER ACTIVAR EL MERCAT 
D’HABITATGE LOCAL 

 
Objectius 

• Generar consciència entre les persones propietàries d’habitatges buits sobre la 
conveniència de posar-los a lloguer i/o arranjar-los.  

• Mobilitzar el parc d’habitatges buits per posar-los a lloguer, venda o altres models 
alternatius. 

 
Descripció  

 
L’acció consisteix en realitzar una campanya adreçada a les persones que tenen algun 
edifici en propietat desocupat per incentivar-los a posar-lo en règim de lloguer, compra o 
algun dels models alternatius d’accés a l’habitatge (masoveria urbana, per exemple).  
El contingut d’aquesta campanya pot girar entorn als següents temes:  

- Donar a conèixer els problemes que genera tenir habitatges buits: deteriorament de 
l’habitatge, amenaça de ruïna, imatge d’abandonament del nucli urbà del poble, etc.  

- Donar a conèixer els avantatges que suposa tenir l’habitatge ocupat: dones opció a 
alguna família de quedar-se a viure al poble i facilites l’accés a l’habitatge (dret 
essencial), l’habitatge no es deteriora, i fins i to (cas de masoveria urbana) el poden 
millorar, obtens una renda derivada del lloguer, embelliment del poble, etc.  

- Donar a conèixer les mesures que ofereix l’ajuntament per incentivar el lloguer o la 
compra, en el cas que n’ofereixi alguna, o bé incentius que hi pugui haver procedents 
de la Generalitat de Catalunya (per exemple, els ajuts a la rehabilitació que ofereix la 
Generalitat de Catalunya: http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/mantenir-o-
rehabilitar-un-habitatge/Ajuts-a-la-rehabilitacio-/  

 
Aquesta acció es podria impulsar després d’haver-se realitzat alguna de les accions 
anteriors d’aquest pla d’acció: 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4. 
 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Fase 1. Disseny de la campanya. Identificar els objectius, els destinataris, el missatge que 
es vol comunicar, el format (en digital, per exemple, vídeo, o en paper, per exemple, 
fulletó), la durada de la campanya i l’època de l’any, els canals que s’utilitzaran per a 
difondre-la (xarxes socials, web, mailing, etc.) i els resultats que es desitgen obtenir (a curt 

http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge/Ajuts-a-la-rehabilitacio-/
http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/mantenir-o-rehabilitar-un-habitatge/Ajuts-a-la-rehabilitacio-/
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i mig termini). També caldrà decidir si es vol comptar amb algun extern (empresa de 
disseny gràfic, o empresa de comunicació, per exemple) o bé es vol assumir amb recursos 
propis de l’ajuntament.  

Fase 2. Realització de la campanya. D’acord amb el que s’ha dissenyat a la fase 1.  

Fase 3. Valoració de la campanya realitzada. Valorar l’abast que ha tingut la campanya, 
els resultats si se n’han obtingut i la satisfacció dels actors i destinataris implicats.. 

  

Resultats Campanya realitzada 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Persones propietàries d’habitatges buits i/o solars no edificats de la 
Pobla de Segur. 

  

Pressupost 
2.400,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 40% de la jornada durant 2 mesos, en el cas que l’acció 
es dugui a terme amb recursos propis de l’Ajuntament. 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona un 40% de la jornada durant 2 mesos, 
en el cas que es vulgui fer amb recursos propis. També es pot 
externalitzar el servei amb la contractació externa per al disseny de la 
campanya.  

  

Indicadors de 
seguiment 

Nombre de suports de difusió realitzats. 

Nombre d’accions de difusió realitzades. 

Valoració de la campanya pels actors i destinataris de la campanya. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 
Fase 1   
Fase 2   
Fase 3   
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Referències 

Campanya de Maldà per fomentar el lloguer d’habitatges buits. 
https://comarquesdeponent.com/urgell/campanya-a-malda-per-
fomentar-el-lloguer-dhabitatges-buits/  

  
Campanya de Manresa per incentivar els petits propietaris a posar en 
lloguer els habitatges buits 
https://www.regio7.cat/manresa/2019/02/18/manresa-posa-marxa-
campanya-incentivar/527993.html  

 
Campanya de captació de pisos buits per a la borsa de lloguer de Castelló 
d’Empúries 
https://www.emporda.info/comarca/2017/05/30/lajuntament-
castello-inicia-campanya-captacio-dhabitatge-buit/356992.html  

 
  

https://comarquesdeponent.com/urgell/campanya-a-malda-per-fomentar-el-lloguer-dhabitatges-buits/
https://comarquesdeponent.com/urgell/campanya-a-malda-per-fomentar-el-lloguer-dhabitatges-buits/
https://www.regio7.cat/manresa/2019/02/18/manresa-posa-marxa-campanya-incentivar/527993.html
https://www.regio7.cat/manresa/2019/02/18/manresa-posa-marxa-campanya-incentivar/527993.html
https://www.emporda.info/comarca/2017/05/30/lajuntament-castello-inicia-campanya-captacio-dhabitatge-buit/356992.html
https://www.emporda.info/comarca/2017/05/30/lajuntament-castello-inicia-campanya-captacio-dhabitatge-buit/356992.html
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3.1.6. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.1. Habitatge 

ADEQUACIÓ D’HABITATGE DE PROPIETAT MUNICIPAL PER 
A LLOGUER SOCIAL 

 
Objectius 

• Millorar l’habitabilitat dels habitatges de titularitat municipal.  

• Facilitar l’accés a l’habitatge assequible i digne a les persones que ho necessiten (joves, 
famílies, gent gran, afectades per violència de gènere, ingressos baixos, etc. ) amb 
habitatge municipal. 

 
Descripció  

L’ajuntament de la Pobla de Segur compta amb immobles amb possibilitats d’ésser 
convertits en habitatges socials i ampliar així el parc d’habitatge social existent. Un 
d’aquests edificis és l’hospital vell. Així doncs, l’acció consisteix en fer una reforma d’aquest 
edifici i posar-los a disposició de famílies que ho puguin necessitar en un règim de lloguer 
social. També es pot contemplar la possibilitat de fer un projecte de masoveria urbana o 
l’autoconstrucció, en què les persones interessades en accedir a l’habitatge, poden 
comprometre’s a assumir les reformes pertinents, prèviament definides i pactades, a canvi 
del lloguer. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Fase 1. Fer un projecte de reforma i rehabilitació interior de l’edifici. Definir què s’ha de 
reformar i demanar els pressupostos corresponents. Si cal, fer projecte de reforma interior.  

Fase 2. Realització de les obres de reforma pertinents, per tal d’adequar els habitatges. O 
bé valorar la possibilitat de fer un contracte de masoveria urbana (es pot demanar 
assessorament a Sostre Cívic, amb experiència en aquest tipus de contractes) o altres 
fórmules com l’autoconstrucció.  

Fase 3. Assessorament amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Es pot fer la consulta 
amb aquest organisme per rebre assessorament i suport en matèria de lloguer social.  

Fase 4. Establir uns criteris per poder accedir a aquest habitatge de propietat municipal 
per a lloguer social. Consensuar els criteris i requisits que s’han de complir per poder 
accedir a aquest habitatge de propietat municipal. Cal definir el perfil o perfils dels 
destinataris dels pisos (rendes baixes, jovent, famílies amb nens, gent gran, violència de 
gènere, etc.) així com els mecanismes que cal seguir per poder optar a un d’aquests 
habitatges i redactar-ho en unes bases.  
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Fase 5. Posar a disposició l’habitatge municipal en règim de lloguer social. Donar a 
conèixer que hi ha aquests habitatges, els requisits i condicions, i si s’escau, procedir a fer 
la recollida de sol·licituds de persones interessades i la posterior adjudicació. 

  

Resultats 
Habitatges reformats. 

Habitatges disponibles en règim de lloguer social. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

  
Destinataris de 
l’acció 

Persones que compleixin els requisits per accedir a habitatge social 

  

Pressupost 

1.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 30% de la jornada durant 2 mesos per definir els criteris 
d’accés a l’habitatge en règim de lloguer social. 

 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

PUOSC 

Fons Europeus Next Generation 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Costos de la reforma que s’hagi de realitzar a cada habitatge. 

Dedicació tècnica d’1 persona al 30% durant 2 mesos per definir els 
criteris d’accés a l’habitatge en règim de lloguer social. 

  

Indicadors de 
seguiment 

Nombre d’habitatges socials reformats. 

Nombre de sol·licituds d’accés a l’habitatge social rebudes. 

Nombre de persones beneficiàries del lloguer social. 

  
Cronograma  
  

Referències 
Anunci de licitació de dos habitatges de titularitat municipal a 
Tremp https://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/noticies/dos-
habitatges-de-titularitat-municipal-a-licitacio  

https://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/noticies/dos-habitatges-de-titularitat-municipal-a-licitacio
https://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/noticies/dos-habitatges-de-titularitat-municipal-a-licitacio
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Convocatòria de l’ajuntament de Cardona per al lloguer de 3 
casetes recuperades de l’antiga colònia minera 
http://www.cardona.cat/ajiiyvwn.html/destacats/noticies/cardona-
obre-la-convocatoria-dels-primers-habitatges-de-lloguer-a-les-
colonies-arquers  

Projecte de masoveria urbana a Calaf per rehabilitar les casetes 
dels mestres, de propietat municipal, i posar-los en règim de 
lloguer. 

http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-
treballa-per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-
casetes-dels-mestres.html  

 
  

http://www.cardona.cat/ajiiyvwn.html/destacats/noticies/cardona-obre-la-convocatoria-dels-primers-habitatges-de-lloguer-a-les-colonies-arquers
http://www.cardona.cat/ajiiyvwn.html/destacats/noticies/cardona-obre-la-convocatoria-dels-primers-habitatges-de-lloguer-a-les-colonies-arquers
http://www.cardona.cat/ajiiyvwn.html/destacats/noticies/cardona-obre-la-convocatoria-dels-primers-habitatges-de-lloguer-a-les-colonies-arquers
http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-treballa-per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-casetes-dels-mestres.html
http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-treballa-per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-casetes-dels-mestres.html
http://www.calaf.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-calaf-treballa-per-promoure-un-projecte-de-masoveria-urbana-a-les-casetes-dels-mestres.html
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3.1.7. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.1. Habitatge 

ASSESSORAMENT JURÍDIC PER DISPOSAR D’EINES DE 
GESTIÓ DES DE L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB ELS 
HABITATGES EN DESÚS PROPIETAT D’ENTITATS 
BANCÀRIES 

 
Objectius 

• Conèixer els mecanismes de què disposa l’ajuntament per poder actuar davant els 
edificis i solars que actualment són propietat d’entitats bancàries.  

• Valorar la possibilitat d’actuar, d’acord amb els mecanismes que s’hagin pogut 
conèixer. 

 
Descripció  

A la Pobla de Segur hi ha edificis que es troben en mans d’entitats bancàries, arribant a 
comptabilitzar-se fins a més de 60 pisos distribuïts per tot el nucli urbà propietat de la 
SAREB. Des de l’ajuntament es voldria poder recuperar aquests edificis per al poble i 
poder-los destinar a lloguer social i també habilitar-los per a habitatge per a persones 
grans amb serveis complementaris com poden ser perruqueria, podologia, fisioteràpia, 
etc. No obstant això, es desconeixen les possibles eines existents per poder recuperar 
aquests edificis donada la dificultat de contactar-hi.  

L’acció consisteix en rebre l’assessorament d’alguna entitat experta en aquesta matèria 
per conèixer els possibles mecanismes als quals es pot acollir l’ajuntament amb la finalitat 
de poder mobilitzar aquests actius i posar-los a disposició de les persones que ho sol·licitin. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Fase 1. Identificar l’entitat o entitats que poden prestar aquest assessorament jurídic. 
Es poden valorar diferents opcions: des de l’administració pública (agència de l’habitatge 
de Catalunya) fins a entitats privades (despatxos d’advocats) o fins i tot la societat civil 
(plataforma d’afectats per la hipoteca, per exemple). 

Fase 2. Rebre l’assessorament.  

Fase 3. Valorar les possibles mesures que hi pugui haver i escollir aquella que es 
consideri més oportuna.  

Fase 4. Actuar amb la mesura que s’hagi consensuat. 
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Resultats 
Mesures que l’ajuntament pot adoptar per adquirir aquestes 
propietats de titularitat bancària. 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 

  
Destinataris de 
l’acció 

Població de la Pobla de Segur 

  
Pressupost  
  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Honoraris de l’assessorament 

  

Indicadors de 
seguiment 

Nombre d’entitats a consultar. 

Nombre de mesures disponibles per fer-se amb la propietat dels 
habitatges en propietats d’entitats bancàries. 

Nombre d’habitatges implicats en la mesura adoptada. 

  
Cronograma  
  

Referències 

Reportatge de La Directa BANCS, SAREB I FONS D'INVERSIÓ 
ACAPAREN MILERS DE PISOS BUITS 
https://directa.cat/bancs-sareb-i-fons-dinversio-acaparen-milers-de-
pisos-buits/ 

 

La PAH de Lleida recupera un edifici propietat del banc dolent 
https://lleidadiari.cat/lleida/pah-lleida-recupera-edifici-banc-dolent  

 

El Vendrell negocia amb la Sareb 
https://elvendrell.net/informacio/6653-l-ajuntament-del-vendrell-es-
reuneix-amb-la-sareb-per-a-la-cessio-d-immobles-per-destinar-los-a-
habitatge-social  

https://directa.cat/bancs-sareb-i-fons-dinversio-acaparen-milers-de-pisos-buits/
https://directa.cat/bancs-sareb-i-fons-dinversio-acaparen-milers-de-pisos-buits/
https://lleidadiari.cat/lleida/pah-lleida-recupera-edifici-banc-dolent
https://elvendrell.net/informacio/6653-l-ajuntament-del-vendrell-es-reuneix-amb-la-sareb-per-a-la-cessio-d-immobles-per-destinar-los-a-habitatge-social
https://elvendrell.net/informacio/6653-l-ajuntament-del-vendrell-es-reuneix-amb-la-sareb-per-a-la-cessio-d-immobles-per-destinar-los-a-habitatge-social
https://elvendrell.net/informacio/6653-l-ajuntament-del-vendrell-es-reuneix-amb-la-sareb-per-a-la-cessio-d-immobles-per-destinar-los-a-habitatge-social
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3.2.1. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.2. Mobilitat  

DIFUSIÓ SOBRE EL SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA  

 
Objectius 

Ampliar la difusió del servei de transport a la demanda que s’ofereix des del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà perquè se n’assabenti el màxim de població possible. 

 
Descripció  

El servei de transport en autobús regular no dona cobertura a la totalitat dels municipis 
de la comarca i per aquest motiu, des del Consell Comarcal del Pallars Jussà ja fa un temps 
que es va posar en marxa un servei de transport de viatgers a la demanda. Es tracta d’un 
servei que funciona per mitjà de diferents línies que connecten determinades poblacions 
amb Tremp, la Pobla de Segur i Isona, les quals permeten l'afluència cap als mercats més 
rellevants de la comarca, al metge, a l'hospital, entre altres gestions. 

Per tal de poder fer ús dels serveis, cal que totes les persones interessades truquin el dia 
abans del viatge, abans de les 12 del migdia, al Consell Comarcal del Pallars Jussà per tal 
de reservar el seu viatge. El servei es realitza per mitjà de taxis privats autoritzats 
expressament per poder oferir aquest servei. El preu és únic i costa 1'5 € per persona i 
viatge (s’entén viatge per trajecte, que pot ser tant d’anada com de tornada). Aquest 
import està subvencionat per part de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya.  

Hi poden optar els pobles que no tenen cap servei de transport regular i, actualment, hi 
ha les següents línies:  

DILLUNS HORARI ANADA HORARI 
TORNADA 

ARANSÍS-ST. SALVADOR DE TOLÓ-OBACHS-SUTERRANYA-ST. SERNI-
GAVET DE LA CONCA-FONTSAGRADA - TREMP 

  10 MATÍ 3 TARDA 

VILELLA-ERDO-BUIRA-LES IGLÈSIES-XERALLO-SARROCA DE BELLERA-LA 
POBLA DE SEGUR-TREMP 

9,30 MATÍ 1 MIGDIA 

LLUSSÀ-PUIGCERVER-SERRADELL-ERINYÀ-TORALLA-LA POBLA DE 
SEGUR-TREMP 

10 MATÍ 1 MIGDIA 

TALARN-TREMP 9'15 MATÍ 12'45 MIGDIA 

ESPLUGA DE SERRA-LA TORRE DE TAMÚRCIA-ELS MASOS DE TAMÚRCIA-
CASTISSENT-PUENTE DE MONTAÑANA-FÍGOLS-TREMP 

8 MATÍ 1 MIGDIA 
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  DIMARTS HORARI ANADA HORARI 
TORNADA 

SANTA ENGRÀCIA-TREMP 9 MATÍ 1 MIGDIA 

ORCAU-BASTÚS-ST. ROMÀ D'ABELLA-ISONA-TREMP 10 MATÍ 1 MIGDIA 

DIMECRES HORARI ANADA HORARI 
TORNADA 

CAPDELLA-AIGUAVELLA-MONTRÓS-POBELLÀ-PAÜLS-ASTELL-GUIRÓ-
OVEIX- ANTIST-CASTELL-BERANUI - LA POBLA DE SEGUR-TREMP 

8'10 MATÍ 1 MIGDIA 

PESSONADA-ST. MARTÍ DE CANALS-ARAMUNT-EL PONT DE CLAVEROL-LA 
POBLA DE SEGUR 

10 MATÍ 3 TARDA 

HORTONEDA-CLAVEROL-SOSSÍS-LA POBLA DE SEGUR 9'15 MATÍ 2 TARDA 

RIVERT-LA POBLA DE SEGUR-TREMP 8'30 MATÍ 1 MIGDIA 

LLUSSÀ-PUIGCERVER-SERRADELL-ERINYÀ-TORALLA-LA POBLA DE 
SEGUR-TREMP 

10 MATÍ 1 MIGDIA 

MATASOLANA-ST. MIQUEL DE LA VALL-ST. CRISTÒFOL-ST. MARTÍ DE 
BARCEDANA-LLIMIANA-MASOS DE LLIMIANA-TREMP 

10 MATÍ 1 MIGDIA 

VILELLA-ERDO-BUIRA-LES IGLÈSIES-XERALLO-SARROCA DE BELLERA  - LA 
POBLA DE SEGUR 

9,30 MATÍ 1 MIGDIA 

DIJOUS HORARI ANADA HORARI 
TORNADA 

LA CLUA-CASTELLNOU-ALSAMORA-ST. ESTEVE DE LA SARGA 

BENIURE-ALZINA-ESTORM-MOROR-GUÀRDIA-TREMP 

10 MATÍ 1 MIGDIA 

DIVENDRES HORARI ANADA HORARI 
TORNADA 

MATASOLANA-ST. MIQUEL DE LA VALL-ST. CRISTÒFOL-ST. MARTÍ DE 
BARCEDANA-LLIMIANA-MASOS DE LLIMIANA-TREMP 

10 MATÍ 1 MIGDIA 

PESSONADA-ST. MARTÍ DE CANALS-ARAMUNT-EL PONT DE CLAVEROL-LA 
POBLA DE SEGUR 

10 MATÍ 3 TARDA 

SANTA ENGRÀCIA-TREMP 9 MATÍ 1 MIGDIA 

DISSABTE  HORARI ANADA HORARI 
TORNADA 

BÓIXOLS-ABELLA DE LA CONCA-ISONA-TREMP 8'30 MATÍ 1 MIGDIA 
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CAPDELLA-AIGUAVELLA-MONTRÓS-POBELLÀ-PAÜLS-ASTELL-GUIRÓ-
OVEIX    LA POBLA DE SEGUR-TREMP 

8'10 MATÍ 1 MIGDIA 

RIVERT-LA POBLA DE SEGUR-TREMP 8'30 MATÍ 1 MIGDIA 

 

Els perfils d’usuaris d’aquest servei és divers; des de gent gran, jovent, estiuejants, 
estudiants i persones que no tenen carnet de conduir o no tenen vehicle propi. La 
demanda va fluctuant en funció dels mesos de l’any (disminueix a l’hivern i s’incrementa 
a l’estiu). 

Tanmateix, des de la Pobla de Segur es considera que aquest és un servei que es podria 
donar a conèixer més per tal que se’n pogués fer una major difusió. Val a dir, però, que la 
Pobla com a tal no podria gaudir d’aquest servei ja que segons indicacions de la Direcció 
General de Transports i Mobilitat tan sols en poden gaudir els pobles sense cap 
combinació de transport regular. No obstant, la població del que es podria considerar 
l’àrea d’influència  de la Pobla (els municipis del nord de la comarca) sí que se’n poden 
beneficiar, i aquest servei pot facilitar les comunicacions amb la Pobla com a segona 
capital a l’hora de poder donar resposta a les necessitats de serveis que tenen les persones 
que viuen en aquests municipis propers. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació és la següent: 

• Activitat 1. Reunió entre l’ajuntament de la Pobla de Segur i el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per conèixer de primera mà el funcionament del transport de viatgers a la 
demanda. 

• Activitat 2. Disseny d’accions informatives i comunicatives  per ampliar el ressò 
d’aquest servei entre les poblacions dels municipis veïns de la Pobla com a àrea 
d’influència.  

• Activitat 3. Posada en pràctica de les accions comunicatives dissenyades per ampliar 
el nombre de població assabentada d’aquest servei. Aquestes accions poden ser des 
d’ubicar cartells informatius del servei a les cartelleres dels ajuntaments, un programa de 
les rutes en format paper i digital, sessions informatives pels pobles donant a conèixer el 
servei, entre d’altres. Actualment, la difusió del servei es realitza tan sols a través de la 
pàgina web del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb un format poc visual. 

  

Resultats 
Servei de transport de viatgers a la demanda difós entre major població 
potencialment usuària. 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Municipis de l’entorn de la Pobla de Segur 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

206 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  

Destinataris de 
l’acció 

Població dels pobles de l’entorn de la Pobla que no tenen servei de 
transport regular 

  

Pressupost 

900,00€ corresponents als costos salarials d’un/a tècnic/a mig amb una 
dedicació del 5% de la jornada durant 6 mesos . 

Costos dels materials de difusió: 1500€ 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Direcció General de Transports i Mobilitat 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’una persona un 5% de la jornada durant 6 mesos. 

Costos dels materials de difusió. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Valoració del grau de satisfacció del servei per part de les 
persones usuàries. 

▪ Número d’accions de comunicació per difondre el servei 
realitzades. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Activ. 1       
Activ. 2       
Activ. 3       
       

 

  

Referències 

Servei de transport de viatgers a la demanda: Consell Comarcal del 
Pallars Jussà . 
https://www.pallarsjussa.cat/component/content/article/36-serveis/80-
transport-a-la-  

Servei de transport a la demanda. Consell Comarcal del Berguedà: 
http://www.bergueda.cat/samplia-transport-demanda-bergueda/  

Servei T’acompanyem: Programa entre el Centre Sanitari del Solsonès, 
els Serveis Socials Bàsics del Solsonès i amb el suport econòmic de la 

https://www.pallarsjussa.cat/component/content/article/36-serveis/80-transport-a-la-
https://www.pallarsjussa.cat/component/content/article/36-serveis/80-transport-a-la-
http://www.bergueda.cat/samplia-transport-demanda-bergueda/
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Diputació de Lleida que consisteix en el pagament del 50% del cost del 
taxi de les persones que hagin d'anar als serveis sanitari públics i que 
reuneixen els següents requisits: majors de 70 anys, certificat de 
minusvalidesa com a mínim del 33%, valoració de dependència Grau III 
(1,2) i Grau II (1,2) 
http://solsones.ddl.net/secciodinamica.php?id=3919&id_seccio=8226 

 

 

  

http://solsones.ddl.net/secciodinamica.php?id=3919&id_seccio=8226
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3.2.2. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.2. Mobilitat  

FOMENT DE L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC I DE LA MOBILITAT 
COMPARTIDA  

 
Objectius 

• Impulsar la mobilitat compartida, especialment en l’ús del cotxe elèctric com a 
mitjà de transport més sostenible i responsable. 

• Contribuir a la reducció de la contaminació ambiental i les emissions de CO2. 

 
Descripció  

L’actual situació d’emergència climàtica fa imprescindible avançar cap a un model de 
mobilitat més eficient i que contribueixi a una reducció efectiva de les emissions 
contaminants, tenint en compte que el transport és un dels sectors més contaminants 
(segons un estudi de l’Agència Europea de Medi Ambient aporta més d’una quarta part 
de les emissions de gasos efecte hivernacle).  

En aquest sentit, des de l’ajuntament de la Pobla de Segur es vol fer la transició cap a un 
model de mobilitat que permeti desplaçar-se d’una manera més sostenible i que 
contribueixi a reduir les emissions contaminants, i per això vol treballar en dues línies: 

- Foment del vehicle elèctric com a substitut del vehicle de combustió fòssil, tot 
conscienciant i implicant els diferents agents del territori, des de la ciutadania al sector 
privat.  

- Foment de la mobilitat compartida (en vehicles elèctrics i no elèctrics) 

Pel que fa el foment de l’ús de vehicles elèctrics, l’ajuntament de la Pobla de Segur està 
en contacte amb Som Mobilitat, una cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de 
lucre i l’objecte de la qual és impulsar totes aquelles accions o projectes que contribueixin 
a que tots els desplaçaments dels seus socis siguin més sostenibles i contaminin menys 
el medi ambient, reduint el número de vehicles acumulats a les nostres ciutats. El que es 
pretén des del consistori és disposar de vehicles elèctrics que es puguin utilitzar per 
aquelles persones que arribin a la Pobla ja sigui com a turistes, nouvinguts, i fins i tots 
ciutadans habituals per fer els seus trajectes d’una manera més respectuosa amb el medi 
ambient i eficaç, així com també pels empleats de l’Ajuntament en funció de la demanda 
i disponibilitat d’aquests. 

En relació al foment de la mobilitat compartida, l’acció consisteix en impulsar el 
transport compartit amb cotxes particulars mitjançant l’ús de plataformes i tecnologies 
de l’economia col·laborativa, com poden ser la plataforma bla bla car 
https://www.blablacar.es/, o bé d’altres com el www.compartir.org, o www.carpooling.es. 
Per aconseguir portar a la pràctica l’acció, es planteja la idea d’analitzar les diferents 
plataformes tecnològiques per escollir aquella que és més funcional i té una major 
usabilitat, i donar-ho a conèixer i impulsar-ne el seu ús tot fent-ne difusió a través de xarxes 

https://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-progress-of-europe2019s-transport/monitoring-progress-of-europes-transport
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socials, el web de l’Ajuntament o bé realitzant xerrades informatives a la ciutadania i/o 
centres de treball. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació és la següent: 

• - Activitat 1. Identificació i presa de contacte amb territoris que hagin implantat projectes 
de foment del vehicle elèctric 

• - Activitat 2. Valoració  per part de l’Ajuntament de la Pobla de Segur de la implantació 
del transport amb cotxe elèctric al municipi així com definició dels usos que se li podrien 
donar (turístic com a foment d’un model de transport sostenible tot enllaçant-ho amb l’ús 
del tren, per als treballadors de l’ajuntament, etc.) 

• - Activitat 3. Treball amb Som Mobilitat per recollir tota la informació necessària per posar 
en marxa el projecte.  

• - Activitat 4. Posada en marxa del projecte d’ús del vehicle elèctric compartit. 

• - Activitat 5. Anàlisi de les diferents plataformes de mobilitat compartida i campanya de 
promoció del vehicle compartit -elèctric i no elèctric-. 

  

Resultats 
Projecte d’ús del vehicle elèctric compartit amb finalitats turístiques i 
per a les persones treballadores de la Pobla de Segur en marxa. 

  
Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

  

Destinataris de 
l’acció 

Turistes de la Pobla de Segur. 

Treballadors de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Ciutadania de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 

4.050,00€ corresponents als costos salarials d’un/a tècnic/a mig amb 
una dedicació del 15% de la jornada durant 9 mesos . 

Costos de la implantació del vehicle elèctric compartit.  

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 

Dedicació tècnica d’una persona un 15% de la jornada durant 9 mesos. 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

210 

de serveis 
necessaris 
  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Exemples d’ús del vehicle elèctric compartits identificats. 
▪ Nombre de reunions amb Som Mobilitat per engegar el 

projecte de vehicle elèctric compartit. 
▪ Nombre de vehicles elèctrics posats a disposició dels usuaris. 
▪ Nombre d’usuaris del vehicle elèctric compartit. 
▪ Nombre d’activitats de difusió per al foment de la mobilitat 

compartida  

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Activ. 1          
Activ. 2          
Activ. 3          
Activ. 4          
Activ. 5          
          

 

  

Referències 

Ús del vehicle elèctric compartit a Ripoll: https://ripoll.cat/vehicle-
electric-compartit-ripoll/ 

Ajuntament de la Cellera de Ter. https://lacelleradeter.info/servei-de-
vehicle-electric-compartit-festes-del-roser-2022 

Bla bla car. https://www.blablacar.es/  

Fesedit. http://www.fesedit.cat/section/edit/wedo  

Compartir. http://compartir.org/  

Car pooling. https://www.europe-carpooling.es/  

 

 

  

https://ripoll.cat/vehicle-electric-compartit-ripoll/
https://ripoll.cat/vehicle-electric-compartit-ripoll/
.%20https:/lacelleradeter.info/servei-de-vehicle-electric-compartit-festes-del-roser-2022
.%20https:/lacelleradeter.info/servei-de-vehicle-electric-compartit-festes-del-roser-2022
https://www.blablacar.es/
http://www.fesedit.cat/section/edit/wedo
http://compartir.org/
https://www.europe-carpooling.es/
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3.2.3. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.2. Mobilitat  

ANÀLISI I FOMENT D’UN MAJOR APROFITAMENT DEL TREN  

 
Objectius 

• Promoure una mobilitat sostenible a través del foment de l’ús del tren. 
• Contribuir a un canvi de paradigma sobre la necessitat d’avançar cap a un 

model de mobilitat més sostenible. 
• Conscienciar dels avantatges socials i personals de fer ús del tren de la Pobla 

de Segur. 

 
Descripció  

La Pobla de Segur consta d’una peculiaritat poc habitual en un municipi pirinenc, que és 
el fet de disposar de transport ferroviari. A més a més, es tracta d’un transport amb una 
doble funció: turística i de mobilitat. Per una banda, el Tren dels Llacs i el Tren Panoràmic 
consisteixen una experiència turística i; per altra banda,  la línia de transport regular de 
Ferrocarrils de Catalunya connecta la Pobla de Segur amb la ciutat de Lleida, i d’aquí cap 
a altres ciutats importants com Tarragona, Barcelona o fins i tot des de Lleida cap a Madrid. 

El fet d’haver apostat per aquest mitjà de transport malgrat ser una línia amb poc volum 
de passatgers és un avantatge i una finestra d’oportunitats per a la Pobla de Segur, que la 
singularitza respecte altres municipis pirinencs. Si tenim en compte que de cara al futur 
proper, la mobilitat sostenible serà un element clau en les polítiques locals, el fet de 
disposar de transport ferroviari, més sostenible que el transport privat per carretera, 
aporta una diferència competitiva a tenir present.  

Tot i això, des del mateix consistori municipal, es valora que a hores d’ara l’ús del tren 
encara podria ser molt major que l’actual i seria necessari que la població de la Pobla i dels 
municipis de l’entorn (àrea d’influència del nord de la comarca) tingués en compte els 
avantatges que li pot aportar viatjar en tren per davant del transport per carretera (ja sigui 
amb autobús o cotxe particular).  

Per aquest motiu, la present acció està orientada a impulsar una campanya a favor de la 
mobilitat sostenible i d’un major aprofitament del tren. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica per dur a terme aquesta actuació és la següent: 

Activitat 1. Conceptualització del pla de comunicació sobre els avantatges del tren. Es 
concretaran els missatges a transmetre, el públic destinatari, així com també els mitjans 
a través dels quals es comunicaran per tal d’arribar al públic destinatari. Es proposa posar 
èmfasi en els elements diferenciadors de l’ús d’aquest transport respecte el transport 
particular, a través de missatges senzills i propers que interpel·lin a la ciutadania a 
plantejar-se el fet de fer un major ús d’aquesta infraestructura existent. Alguns d’aquests 
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elements diferenciadors poden ser: major sostenibilitat ambiental; temps per a llegir, 
pensar o parlar; rapidesa en arribar de manera còmoda a destins com Lleida, Barcelona o 
Madrid. També es suggereix contactar amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
per establir una estratègia conjunta per potenciar i reforçar el coneixement de la línia del 
tren entre la població local i reforçar d’aquesta manera la campanya de comunicació 

Activitat 2. Realització de la campanya de comunicació, a través dels missatges i canals 
definits en el pla de comunicació. Per a la realització de la mateixa, s’identificaran agents 
clau que puguin actuar de prescriptors de la mateixa i fer-ne ressò, com poden ser 
persones mediàtiques, etc; que es posicionin a favor de l’ús d’aquest mitjà de transport.  

Dissenyar materials de comunicació fàcils d’interpretar com ara horaris de butxaca per les 
persones grans o en format digital fàcil d’imprimir o consultar. 

Activitat 3. Valoració de l’impacte de la campanya, a través de l’anàlisi del volum 
d’usuaris de la línia durant els mesos posteriors a la seva realització.  

  

Resultats 

Pla de comunicació redactat 

Campanya de sensibilització realitzada 

Ciutadania de la Pobla i rodalies sensibilitzada sobre els avantatges 
personals i socials de fer un major ús del tren 

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Ferrocarrils de Catalunya 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur i dels municipis veïns 

  

Pressupost 

2.700 €, corresponent als costos salarials d’un/a tècnic/a mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 9 mesos 

Per la campanya de comunicació, 7.000 € 

  
Fonts de 
finançament 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Una persona dedicada al 10% durant 9 mesos 

Empresa externa especialitzada en comunicació 

  
Indicadors de 
seguiment 

 Nombre d’accions de sensibilització realitzades 
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Increment del nombre d’usuaris del tren els mesos  posteriors a la 
realització de la campanya 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Activ. 1          
Activ. 2          
Activ 3          
          

 

  

Referències 
Campanya a favor del tren a Alcúdia i Artà (Mallorca) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qlp6Gi4llWY  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qlp6Gi4llWY
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3.3.1. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.3. Infraestructures i equipaments  

IMPULS I EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PISCINA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 
Objectius 

• Disposar d’una piscina pública municipal que permeti la realització d’activitats d’oci i 
salut.  

• Millorar la qualitat de vida dels habitants de la Pobla i els municipis veïns de Sant Joan 
de Vinyafrescal i Pumanyons.  

 
Descripció  

La Pobla de Segur no disposa de cap piscina pública municipal. Si bé hi havia hagut una 
piscina privada d’estiu de la qual en feia ús la ciutadania, aquesta va tancar. L’estiu del 
2022, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania la possibilitat de banyar-se, s’ha obert una 
piscina a la zona vacacional. Es tracta, però, d’una piscina de dimensions petites, amb 
prestacions limitades per al nombre d’habitants de la Pobla de Segur i que resol la 
necessitat de manera puntual. 

L’acció consisteix en fer els passos per impulsar un projecte de piscina municipal, 
desitjablement coberta, per tal de poder oferir servei durant tot l’any i fins i tot donar-li 
usos terapèutics. Es podria analitzar la possibilitat de plantejar el projecte de manera 
conjunta, tenint en compte la funció de “segona capitalitat” que exerceix la Pobla de Segur 
en els municipis del nord de la comarca; o fins i tot amb caràcter supracomarcal ja que no 
hi ha cap equipament d’aquestes característiques a la zona. 

A més a més, es preveu poder emprar criteris de sostenibilitat reflectits en el projecte de 
la nova piscina ja que si, finalment, s’aconsegueix que pugui ser piscina coberta i 
descoberta, a l’hivern es podria escalfar l’aigua per mitjà d’una caldera de biomassa 
alimentada amb material procedent de la gestió forestal dels boscos de la Pobla.  

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació és la següent: 

1- Presa de contacte amb els Ajuntaments del nord de la comarca i comarca del Pallars 
Sobirà per a valorar el seu interès en participar en el projecte de piscina pública.  

2- Definició dels municipis interessats en l’impuls d’aquest equipament i de l’estratègia 
d’impuls i de cogestió de l’equipament. 

3- Cerca de finançament per a la redacció del projecte tècnic. 
4- Redacció del projecte tècnic. 
5- Cerca de finançament per a la realització de les obres. 
6- Realització de les obres. 
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7- Gestió de la piscina d’acord amb el sistema prèviament definit. 

  

Resultats 
Piscina municipal pública disponible per a la ciutadania de la Pobla de 
Segur i els municipis veïns. 

  
Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur i municipis veïns hi tenen interès. 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur i de les poblacions veïnes.  

  

Pressupost Segons projecte executiu 

  

Fonts de 
finançament 

PUOSC 

Diputació de Lleida 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

3.600,00 €, corresponent a la dedicació tècnica d’1 persona al 10% de la 
seva jornada durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Estratègia per a l’impuls i cogestió de la piscina pública 
definida. 

▪ Projecte tècnic redactat. 
▪ Piscina construïda. 
▪ Nombre de municipis involucrats en el projecte. 

  

Cronograma 

En aquesta acció no s’hi presenta el cronograma, atès que la seva 
implementació anirà condicionada a l’obtenció de finançament per a la 
construcció de la piscina. Sí que es proposa que les fases 1-4 es puguin 
realitzar en el marge de 12 mesos.  

  
Referències  
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3.3.2. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.3. Infraestructures i equipaments 

PROJECTE D’EMBELLIMENT URBÀ MUNICIPAL  

 
Objectius 

• Enfortir el vincle identitari i potenciar l’autoestima dels veïns i veïnes envers al seu 
poble. 

• Embellir els espais comuns del municipi de manera col·laborativa.  

• Implicar els veïns i veïnes en la cura i manteniment del poble. 

 
Descripció  

A la fase de diagnosi s’ha identificat la necessitat per una banda, d’enfortir el vincle 
emocional cap al propi poble i, per l’altra, la necessitat d’adoptar mesures que afavoreixin 
l’embelliment de tot el municipi ja que s’han identificat algunes mancances al respecte. 
En aquest sentit, alguns de les aspectes que s’han identificat en el sí del procés participatiu 
són: poca cura en la imatge d’algunes zones de la Pobla de Segur,  incivisme d’alguns veïns 
o veïnes amb els excrements de gos o en  malmetre les decoracions i mobiliari urbà.  

Per aquest motiu, es planteja la present acció, per tal de poder fer un esforç col·lectiu, tant 
des de l’ajuntament com des de la població local per tal de posar en pràctica actuacions 
encaminades a embellir el municipi per tal de fer-lo més atractiu per a la mateixa població 
resident i, alhora, per donar una millor imatge de cara enfora, quan hi arribin visitants o 
fins i tot, persones foranes que estiguin valorant la possibilitat de venir a viure a la Pobla 
de Segur. En aquest sentit cal destacar que es de l’ajuntament ja s’estan fent accions 
d’embelliment del municipi, com per exemple els treballs d’enjardinament de rotondes 
duts a terme per la brigada municipal. 

L’acció consisteix en fer activitats periòdiques d’embelliment urbà, dutes a terme 
conjuntament entre el consistori i els veïns i veïnes de la Pobla de Segur, per tal que 
prenguin consciència de la importància de tenir un espai públic i els espais comuns nets 
i endreçats, i de la responsabilitat que cada persona té i el paper que poden jugar, com a 
veí/ïna del poble, per mantenir el poble bonic i net. Ja s’ha iniciat alguna acció en aquest 
sentit, que consisteix en què els veïns i veïnes d’alguns carrers del casc antic tinguin cura 
de les flors que els han facilitat des del consistori que ha proporcionat testos d’exterior i la 
primera plantada de flors. 

Les activitats poden abordar diferents temàtiques: mantenir els habitatges en bon estat 
(façanes, teulades, etc.), mantenir els solars desbrossats i nets, posar plantes i flors als 
balcons i/o tenir cura de les jardineres que hi pugui haver properes en els espais comuns, 
de manera compartida amb l’ajuntament, fer un bon ús de les papereres i contenidors, 
tenir un comportament cívic recollint els excrements dels animals domèstics i fent un bon 
ús dels equipaments públics, etc. 
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Es fa la següent proposta d’activitats: 

1. Plantar flors i traure les torretes al balcó. Concurs de balcons florits. Si es vol, des de 
l’ajuntament es poden arreglar alguns espais públics, i alhora, incentivar els veïns i 
veïnes perquè posin ells també plantes i facilitar vals descompte per comprar plantes.  
 

2. Fer una excursió popular i neteja d’algun espai públic en situació d’abandonament. 
L’acte pot cloure amb un pica-pica per a les persones assistents. Aquesta acció de 
neteja es podria emmarcar dins la iniciativa europea Let’s Clean Up que a Catalunya 
coordina l’Agència de Residus de Catalunya i en la qual les poblacions catalanes poden 
inscriure la seva activitat a realitzar durant aquell dia o dies. 
http://www.arc.cat/agendalcue/  

 
3. Accions per conscienciar sobre el civisme (excrements d’animals domèstics, 

escombraries, solars nets, etc.) amb vídeos, cartells informatius, cartes informatives als 
domicilis, en un sentit propositiu, identificant bones pràctiques que són les que ens 
agraden i embelleixen el poble. 
 

4. Es pot valorar la possibilitat que la Pobla de Segur pugui ser una vila florida (vegeu 
criteris https://vilesflorides.cat/el-projecte/#participa).    

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Activitat 1. Cerca d’activitats d’embelliment urbà. Fer una cerca d’activitats que s’hagin 
dut a terme en altres municipis per fomentar la sensibilització en quant a l’embelliment 
dels municipis i el manteniment dels espais públics. 

Activitat 2.  Disseny calendari d’activitats. Determinar els tipus d’activitats que es volen 
fer (concurs, campanya fotogràfica, entrega de material, vals-descompte, etc.) i 
determinar el seu funcionament (durada, mecanisme per participar, acció a realitzar, 
difusió que es vol utilitzar per donar-la a conèixer, etc.) i els resultats que es volen 
aconseguir. També caldrà preparar els materials, en el cas que es requereixi (fulletó, val, 
etc.) 

Activitat 3. Realització de les activitats escollides. D’acord amb el dissenyat a l’activitat 
2.  

Activitat 4. Valoració de cada una de les activitats realitzades. Un cop realitzades les 
activitats, caldrà valorar si s’han assolit els objectius i els resultats inicialment previstos, 
aspectes a millorar i quina és la valoració per part de la ciutadania.  

  

Resultats 
Activitats d’embelliment urbà i sensibilització ambiental posades en 
marxa. 

  

http://www.arc.cat/agendalcue/
https://vilesflorides.cat/el-projecte/#participa
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Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Ciutadania de la Pobla de Segur. 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur. 

  

Pressupost 

5.400,00€ corresponents als costos salarials d’un/a tècnic/a mig amb 
una dedicació del 20% de la jornada durant 9 mesos . 

Costos de la realització de les activitats, si n’hi poden haver (per ex, 
disseny d’un fulletó, cartell, etc.). 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona per al disseny de la campanya al 20% de la 
seva jornada durant 9 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’activitats d’embelliment urbà identificades. 
▪ Nombre d’activitats d’embelliment urbà escollides. 
▪ Nombre d’activitats d’embelliment urbà realitzades. 
▪ Valoració de les activitats realitzades. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Activ. 1          
Activ. 2          
Activ. 3          
Activ. 4          
          

 

  

Referències 

Viles Florides  

El moviment Viles Florides promou la transformació de racons, pobles 
i ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais verds urbans i 
enjardinats. Viles Florides vol posar en valor la riquesa natural i 
paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic d’aquells 
projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà 
que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a 
seguir https://vilesflorides.cat/    

https://vilesflorides.cat/
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Les Garrigues en flor.  

Concurs comarcal per embellir els pobles de la comarca en la qual 
l’edició de 2019 va comptar amb 23 municipis participants. 
https://www.turismegarrigues.com/blog/arriba-la-3a-edicio-de-les-
garrigues-en-flor/  

 

“Montclar floreix” (Berguedà). Fira de la flor, l’ajuntament reparteix 
vals de descompte per comprar flors a les parades de plantes de la fira. 

 

Campanya a Riudoms de recollida dels excrements de gossos amb 
la participació de propietaris de gossos de Riudoms. Els propietaris 
de gossos de Riudoms han participat en el disseny de la campanya, 
fent-se fotos de bones pràctiques.  
http://www.riudoms.cat/noticies/campanya-civica-jo-li-ho-
recullo-i-tu  

 

https://www.turismegarrigues.com/blog/arriba-la-3a-edicio-de-les-garrigues-en-flor/
https://www.turismegarrigues.com/blog/arriba-la-3a-edicio-de-les-garrigues-en-flor/
http://www.riudoms.cat/noticies/campanya-civica-jo-li-ho-recullo-i-tu
http://www.riudoms.cat/noticies/campanya-civica-jo-li-ho-recullo-i-tu
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3.4.1. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.4. Connectivitat i digitalització 

REDEFINICIÓ DE L’ESPAI DE COWORKING LO NIU D’IDEES 

 
Objectius 

• Promoure el coworking entre la població de la Pobla de Segur com a estratègia per al 
foment de l’emprenedoria al municipi. 

• Redefinir l’espai actual del coworking i el seu model de gestió.  

 
Descripció  

L’ajuntament de la Pobla de Segur compta amb un espai de coworking des de l’any 2019 
anomenat “Lo Niu d’idees”, ubicat al telecentre municipal, amb l’objectiu de fomentar  la 
col·laboració, cooperació, interacció de contactes i l’intercanvi d’idees i experiències entre 
els seus usuaris, que ajudi a la consolidació d’un projecte professional o empresarial.  

Tanmateix, durant aquest 2022 està previst que, gràcies a una subvenció del PUOSC, 
l’espai del telecentre quedi integrat en el nou projecte de biblioteca que es farà a l’actual 
sala polivalent Anna Maria Janer. Llavors, l’espai de coworking no podria continuar en la 
seva ubicació actual i cal cercar una nova ubicació. 

Al mateix temps, es considera que seria oportú redefinir no només l’espai sinó també el 
model de gestió i de funcionament per tal que sigui més atractiu i respongui millor a les 
necessitats d’empreses i d’emprenedors que en  vulguin fer ús. 

 
Activitats i metodologia 
El procés metodològic per dur a terme aquesta acció és el següent:  
 
Activitat 1. Avaluació del funcionament de l’espai fins al moment 
 
Per a aquesta activitat, cal seguir els següents passos:  
-  Anàlisi del perfil d’usuaris que han fet ús de l’espai de coworking des del 2019 a l’actualitat. 
Realitzar entrevistes amb cadascun d’ells per tal de poder valorar la seva experiència i 
conèixer amb profunditat les seves necessitats i demandes, així com propostes de millora 
de funcionament de l’espai. 
 
. Prospecció d’altres potencials usuaris que hi pugui haver a la Pobla de Segur o als 
municipis de l’entorn que puguin tenir interès en el cowrking Lo niu d’idees. Es proposa fer 
un contacte inicial amb aquells emprenedors i empresaris que es considera que poden ser 
més proactius per prendre part en l’espai de cowork. Amb aquests, es proposa fer una 
primera trobada per identificar quines necessitats tenen i que hauria de donar resposta 
aquest espai de coworking replantejat. Es podran dur a terme més reunions si es considera 
necessari. 
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. Establiment de contacte amb l’Oficina Tècnica de la Xarxa de Cowocat Rural per tal de 
rebre assessorament a l’hora de seleccionar l’espai més adequat així com les seves 
característiques bàsiques. L’ajuntament de la Pobla de Segur ja és té integrat el seu espai de 
coworking dins d’aquesta xarxa, per tant, seria adient poder demanar suport i orientació en 
aquest procés de replantejament per tal de poder reobrir l’espai amb majors garanties d’èxit. 
 
Activitat 2. Posada de nou en marxa de l’espai de coworking 
 
. Anàlisi dels locals municipals disponibles per part de l’ajuntament per trobar aquell més 
idoni que s’adeqüi a les necessitats manifestades. 
 
. Selecció de l’espai més idoni, segons les possibilitats actuals dels espais que tingui el 
consistori. 
 
. Estudi de costos del manteniment de l’espai per determinar els preus dels serveis que s’hi 
ofereixen o d’altres de nous que es podrien arribar a oferir. 
 
. Adequació del local com a Espai de coworking rural. A partir dels resultats de les reunions 
amb els actuals i els potencials usuaris de l’espai i de l’assessorament des de Cowocat Rural, 
es procedirà a la seva adequació d’acord amb les seves demandes en relació a l’equipament 
i el plantejament de l’espai (equipament, sales comunes i espais reservats, nombre d’usuaris 
màxim i mínim, serveis, preus, activitats complementàries, figura del dinamitzador/a). 
 
. Definició d’una figura del dinamitzador/a de l’espai, així com del programa d’activitats que 
es podrien oferir a l’espai de coworking per fer-lo més atractiu.  
 
. Avaluar la possibilitat que l’espai també es pugui orientar a oferir activitats per empreses 
i organitzacions que vulguin realitzar reunions de planificació interna, disseny de noves 
estratègies, entre d’altres activitats de perfil empresarial en grup i, alhora, accions de “team 
building”, per exemple. Es podria oferir packs que combinessin el lloguer de l’espai de 
cowork (si no hi ha usuaris emprant-lo) amb servei de càtering o dinar en col·laboració amb 
restaurants del municipi i opció de dormir amb els allotjaments de la Pobla, així com sortides 
pel terme municipal. Fins i tot, es podria posar en valor el tren com a mitjà per arribar amb 
transport públic fins a la Pobla. 
 
Activitat 3. Revisió i avaluació del funcionament del servei. Es proposa una revisió 
semestral del servei per tal d’anar incorporant millores continuades en el servei. En finalitzar 
el primer any de funcionament de l’espai es proposa fer una altra reunió per planificar les 
temàtiques i activitats complementàries de l’any següent.   
  

Resultats 
Espai de coworking Lo Niu d’idees reubicat i de nou en funcionament 
que pugui ser un espai de referència en l’àmbit de l’Alt Pirineu. 

  
Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 
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Destinataris de 
l’acció 

Emprenedors/es del municipi i de municipis veïns que vulguin emprar 
l’espai de coworking  

  

Pressupost 

Cost de readequació del nou local (pendent de comptabilitzar) 

Cost de l’estudi i acompanyament de l’acció: 3.600,00€ corresponents 
als costos salarials d’un tècnic mig amb una dedicació del 10% de la 
jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Fons Next Generation EU via Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

  

Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic mig amb una dedicació del 10% de la jornada 
durant 12 mesos per l’acompanyament tècnic i l’avaluació del 
funcionament actual i futura. 

Costos de material i mobiliari per a la readequació en un nou espai. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre d’entrevistes a usuaris que hagin passat pel coworking des 
del 2019. 

▪ Nombre de potencials usuaris identificats amb la prospecció. 

▪ Nou espai en funcionament durant el 2023. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
             

 

  

Referències 
Xarxa Cowocat Rural: 
 https://www.cowocatrural.cat/ 

 

3.4.2. Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 

https://www.cowocatrural.cat/
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Projecte 
P.3.4. Connectivitat i digitalització 

CAMPANYA D’ATRACCIÓ DE NOUS USUARIS A L’ESPAI DE 
COWORKING LO NIU D’IDEES 

 
Objectius 

• Atraure nous usuaris/es a l’espai de coworking a partir d’un model més atractiu i 
dinamitzat tant a nivell local com també de la resta de municipis de l’entorn 

 
Descripció  

Actualment, l’espai de coworking Lo Niu d’idees que impulsa l’ajuntament de la Pobla de 
Segur ofereix un servei adreçat a persones emprenedores que volen iniciar una nova 
activitat econòmica o es troben en la fase de consolidació. Així mateix, poden sol·licitar l’ús 
de les sales i aules empreses alienes al servei de coworking. 

L’espai ofereix a les empreses dues modalitats de serveis: 

. Empresa en residència: utilitza un dels espais compartits coworking i la resta 
d’instal·lacions a disposició de les empreses que hi ha al Telecentre. 

. Empresa en itinerància: utilitza puntualment alguns dels espais a disposició de les 
empreses que hi ha al Telecentre. 

A més a més, l’espai coworking de la Pobla de Segur presta els següents serveis: connexió 
a Internet, servei de reprografia, neteja i manteniment, calefacció i sala de reunions. 

Un altre aspecte que s’ofereix és la possibilitat d’estar connectats amb altres espais de 
coworking que siguin també membres de la xarxa Cowocat_Rural que té per objectiu 
potenciar l’atracció i la retenció de talent, la creació d’ocupació i activitat econòmica en 
zones rurals, i difondre els valors del coworking i del teletreball dels territoris adherits. Una 
de les iniciatives interessants del Cowocat_Rural és el Rural Pass que et permet treballar 
3 dies al trimestre en un altre espai rural de Catalunya, o en algun dels Espais Amics 
(urbans), si ets, és clar, coworker d'algun dels espais de la xarxa Cowocat_Rural o d'aquests 
Espais Amics (urbans). Dins aquesta iniciativa hi ha coworkings al Pirineu i a Girona, a la 
plana de Lleida, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i a les Terres de l’Ebre. Són 
públics i privats, petits i grans, ubicats en capitals de comarca o en poblets tranquils i 
discrets. 

L’espai de coworking Lo Niu d’idees de la Pobla de Segur està integrat en el projecte Rural 
Pass i seria interessant explorar i explotar totes les oportunitats que se’n poden derivar. 

 
Activitats i metodologia 

El procés metodològic per dur a terme aquesta acció és el següent: 

Activitat 1. Disseny d’una campanya de difusió de l’Espai de coworking Lo Niu d’idees. 
Per tal de donar a conèixer el nou espai, es proposa realitzar una campanya de 
comunicació, amb enviament de correus electrònics, anuncis als mitjans de comunicació, 
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banners a les webs i ús de les xarxes socials. També amb aquesta acció de difusió, es 
pretén donar a conèixer el calendari d’activitats complementàries que es poden oferir des 
d’aquest espai que estaria reformulat. 

Activitat 2. Establiment de contacte amb altres espais de cowork al territori que siguin 
propers i que estiguin dins la xarxa de Cowocat-Rural. Hi ha un altre espai de coworking 
a Tremp (Pallars Jussà) i un altre a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), tot i que aquest ja queda 
més allunyat.  L’activitat consisteix en mantenir-hi una reunió per a conèixer les accions 
que s’hi desenvolupen i poder identificar possibles sinèrgies que donin suport a les 
persones emprenedores de l’àmbit dels dos pallarsos: organització de xerrades, cursos, 
etc. 

Activitat 3. Establiment de contacte amb l'Institut Centre d'Esports de Muntanya del 
Pallars (ICEMP) per tal de donar a conèixer l’espai de coworking entre l’alumnat i el 
professorat per si els hi pots ser d’interès emprar aquest espai i també per facilitar que si 
des del ICEMP es deriven idees de noves iniciatives emprenedores, puguin tenir una 
acollida a l’espai de coworking. 

Activitat 4. Valorar la possibilitat de sol·licitar participar al programa Catalunya Rural 
Hub que impulsa el Departament de Polítiques Digitals  de la Generalitat de Catalunya  
que promou la deslocalització parcial o indefinida de professionals digitals que puguin 
treballar en remot a través de la tecnologia cap a entorns rurals i menys poblats de 
Catalunya. L’edició del 2022 (la segona) ha tingut lloc en paral·lel a Tremp i a Móra d’Ebre. 
Es podria valorar si en una propera edició, la Pobla de  Segur hi pogués participar i acollir  
professionals digitals durant uns dies al seu municipi. 

  

Resultats 
Campanya de comunicació realitzada  

Major interès entre persones que podrien estar interessades en l’espai. 
  
Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Emprenedors/es del municipi i de municipis veïns que vulguin emprar 
l’espai de coworking 

Alumnat i professorat de l’ICEMP que puguin tenir interès en l’espai de 
coworking 

  

Pressupost 

Cost dels materials de comunicació de la campanya: 2.000,00€ 

Assessorament tècnic i acompanyament: 1.800,00€ 

Total: 3.800,00€ 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis 
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Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Fons Next Generation EU via Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

Edició dels materials de comunicació 

Dedicació d’un tècnic mig amb una dedicació del 5% de la jornada 
durant 12 mesos 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de materials de comunicació dissenyats 
• Nombre de mitjans de comunicació partícips a la campanya 
• Nombre de reunions realitzades amb altres espais de coworking 

propers 
• Nombre de reunions realitzades amb l’ICEMP per explorar 

sinergies. 
• Contacte establert amb el programa Catalunya Rural Hub. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
Activ 4             
             

 

  

Referències 

Campanya “Adopta un coworker!”  

Comunidad Coworking, la plataforma que agrupa bona part dels espais 

de tot l'Estat, ha engegat una campanya de promoció del coworking 

entre professionals i treballadors autònoms. 

https://punttic.gencat.cat/article/en-marxa-la-campanya-adopta-un-
coworker  
 
Catalunya Rural Hub 
https://barcelonadigitaltalent.com/ca/catalunya-rural-hub/  

 

  

https://punttic.gencat.cat/article/en-marxa-la-campanya-adopta-un-coworker
https://punttic.gencat.cat/article/en-marxa-la-campanya-adopta-un-coworker
https://barcelonadigitaltalent.com/ca/catalunya-rural-hub/
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3.4.3. 

Línia estratègica 
L.E.3. Urbanisme, habitatge i infraestructures 
Projecte 
P.3.4. Connectivitat i digitalització 

AMPLIACIÓ I MILLORA DEL SERVEI DE FIBRA ÒPTICA A TOT 
EL MUNICIPI 

 
Objectius 

• Millorar el servei d’internet al polígon industrial i als nuclis de població del municipi 
més enllà del casc urbà de la Pobla de Segur. 

 
Descripció  
Pel que fa a les comunicacions digitals, a la Pobla de Segur arriba la fibra òptica, mentre que 
a la resta de nuclis hi ha la possibilitat que aquesta arribi mitjançant un sistema d’ones que 
ofereix l’empresa Wicat. No obstant, a Sant Joan de Vinyafrescal hi ha demanda de més 
banda de connexió, petició en la qual s’hi està treballant per poder fer-hi arribar la fibra 
òptica.  
 
A nivell empresarial, totes les empreses disposen de servei de fibra òptica, però les empreses 
ubicades al polígon industrial reclamen un servei de major capacitat perquè els hi resulta 
insuficient per algunes de les tasques que requereixen. 

 
Activitats i metodologia 

El procés metodològic per dur a terme aquesta acció és el següent: 

Activitat 1. Cerca d’empreses proveïdores de fibra òptica i sol·licitud de pressupostos. 
Actualment, el servei de fibra òptica al polígon l’ofereix l’empresa Ádamo, però també 
s’està amb negociacions amb Movistar per millorar el desplegament de la fibra en aquesta 
part del nucli. 

Activitat 2. Seguiment per part de l’ajuntament per intentar accelerar el desplegament 
de la fibra per part de proveïdors que millorin el servei actual. 

  

Resultats Servei de fibra òptica millorat a tot el municipi  

  

Actors 
responsables 
de l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Proveïdors del servei de fibra òptica 

  

Destinataris de 
l’acció 

Població del municipi incloent tots els nuclis de població 

Empreses del municipi 
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Pressupost A determinar per les empreses que facin el desplegament 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

Fons Next Generation EU via Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i 
de serveis 
necessaris 

 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Grau de satisfacció de les persones i empreses usuàries del 
servei de fibra òptica 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
             

 

  
Referències   
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4.1.1. 

Línia estratègica 
L.E.4. Transició ecològica 
Projecte 
P.4.1. Transició energètica 

IMPULS DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A LA POBLA DE 
SEGUR, DES DEL PUNT DE VISTA MUNICIPAL 

 
Objectius 

• Millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle com 
a mitigació dels efectes del canvi climàtic. 

• Potenciar l’ús de fonts d’energia renovables i impulsar-ne la seva generació a la Pobla 
de Segur com a estratègia d’adaptació al canvi climàtic. 

 
Descripció  

Un dels grans reptes que cal afrontar com a societat és la transformació del model 
energètic actual, per motius energètics, mediambientals i especialment, per motius 
socials. A nivell català, el Pacte Nacional per a la transició energètica a Catalunya neix 
d’aquesta necessitat de construir un nou model energètic més net, distribuït i democràtic, 
que defineix com a objectiu un escenari energètic català basat al cent per cent en 
energies renovables en l’horitzó 2050. Així, la transició energètica representa 
principalment un canvi en la producció de l’energia, substituint els combustibles fòssils 
per fonts renovables i locals. Però també és un procés de canvi progressiu en la manera 
de gestionar i utilitzar l’energia, incrementant-ne l’ús compartit i fent-ho d’una manera 
més eficient. 

Aquesta transició energètica requereix de l’adopció de mesures i accions a diferents 
nivells: administració pública, empreses, societat civil. L’administració pública pot ser un 
agent tractor de la transició energètica, incorporant canvis que suposen una millora en 
l’eficiència energètica dels equipaments municipals i de l’espai públic municipal i, alhora, 
donant bon exemple amb la seva pràctica. 

En aquest sentit, es proposa que la Pobla de Segur faci un pas decidit per a l’impuls de la 
transició energètica al municipi. Es proposa desenvolupar aquest procés a través de 
l’impuls i coordinació de diverses activitats. 

 
Activitats i metodologia 

Les activitats que es proposen són les següents: 

• Activitat 1. Assessorament energètic a la ciutadania per tal que conegui al detall els 
seus contractes, entengui les seves factures i realitzi els tràmits més adients per 
millorar l’estalvi energètic i l’eficiència de la seva llar. 

• Activitat 2. Incorporació de fiscalitat incentivadora per a transició energètica. 
Existeixen possibilitats de modificar ordenances per tal de promoure la transició 
energètica, a través de, per exemple, rebaixes en l’IBI o en la llicència d’obres si 
s’incorporen sistemes de generació d’energia renovable. L’acció consistiria en cercar 
exemples d’ordenances existent, adequar-la a la realitat de la Pobla de Segur i aprovar-
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les. En aquest sentit, es pot contactar amb el municipi berguedà d’Avià, que va 
impulsar un decidit projecte en matèria de transició energètica que li ha permès 
l’obtenció de diversos premis i reconeixements. 

• Activitat 3. Contractació d’energia 100% verda a l’Ajuntament de la Pobla de Segur. 
S’entén per Energia Verda quan el 100% de l'energia consumida ha estat produïda per 
fonts d’energia renovables o de cogeneració d’alta eficiència a qualsevol punt de 
l’estat. A dia d’avui existeixen diverses empreses comercialitzadores d’aquest tipus 
d’energia. La present acció consisteix en que l’Ajuntament aposti en la contractació 
d’aquest tipus d’energia a nivell local, i en la posterior comunicació a la població local 
sobre aquesta decisió, informant-los de la importància de consumir aquest tipus 
d’energia i animant-los a contractar-la. 

• Activitat 4. Creació de xarxa amb municipis petits interessats en la transició 
energètica. El repte de la transició energètica és comú a diversos municipis i és 
convenient abordar-lo de forma conjunta amb altres municipis que vulguin avançar 
en aquesta línia. En aquest sentit, l’activitat consisteix en teixir aliances amb altres 
municipis que estiguin treballant en aquesta línia (com per exemple Avià), com també 
establint contactes amb l’Associació de Micropobles, especialment sensibilitzada amb 
aquesta temàtica. 

  

Resultats 

Ciutadania assessorada en la interpretació de la factura elèctrica i en 
les possibilitats d’estalvi energètic. 

Fiscalitat incentivadora de la transició energètica incorporada a les 
ordenances. 

Contractació d’energia verda per part de l’Ajuntament de la Pobla de 
Segur. 

Xarxa creada amb municipis petits que treballen en l’àmbit de la 
transició energètica.  

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur 

Altres municipis que treballen en l’àmbit de la transició energètica 

  

Pressupost 
13.500€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 45% de la jornada durant 10 mesos . 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

Diputació de Lleida 

  
Recursos 
humans, 

Dedicació d’un tècnic al 45% de la seva jornada durant 10 mesos. 
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tecnològics i de 
serveis 
necessaris 
  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de persones que han rebut assessorament quant a la 
interpretació de la factura elèctrica  i possibilitats d’estalvi 
energètic. 

▪ Nombre d’ordenances identificades i aprovades en matèria de 
fiscalitat incentivadora a projectes de transició energètica que 
garanteixen un estalvi fiscal. 

▪ Import de l’estalvi fiscal aplicat en els projectes de transició 
energètica duts a terme. 

▪ Nombre de reunions o sessions a les quals s’ha assistit per crear 
xarxa amb altres municipis interessats en la transició energètica. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Activ. 1           
Activ. 2           
Activ. 3           
Activ. 4           
           

 

  

Referències 

- Servei d’assessorament energètic del Berguedà. 
https://www.bergueda.cat/pobresaenergetica/ 

- Experiència transició energètica municipi d’Avià. 
https://www.sostenible.cat/noticia/avia-posa-en-marxa-diverses-
mesures-destalvi-energetic 

  

https://www.bergueda.cat/pobresaenergetica/
https://www.sostenible.cat/noticia/avia-posa-en-marxa-diverses-mesures-destalvi-energetic
https://www.sostenible.cat/noticia/avia-posa-en-marxa-diverses-mesures-destalvi-energetic
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4.1.2. 

Línia estratègica 
L.E.4. Transició ecològica 
Projecte 
P.4.1. Transició energètica 

SUPORT A PROJECTES COL·LECTIUS DE TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA  

 
Objectius 

• Impulsar projectes col·lectius centrats en un model energètic i de gestió més net, 
distribuït i democràtic. 

• Promoure l’ús d’energies renovables i els sistemes de gestió energètica compartits.  

 
Descripció  

Les comunitats energètiques són un dels instruments que estan prenent més força els 
darrers anys per a fer  realitat la transició energètica a nivell local, desenvolupant 
generació distribuïda i renovable en el territori, empoderant al ciutadà i involucrant a les 
entitats municipals en aquesta transformació. Aquestes comunitats són l’eina creada per 
la Comissió Europea per a fer possible que la ciutadania sigui al centre de la transició 
energètica, com a participants actius, amb veu i vot.  

Al Pallars Jussà s’ha creat la “Comunitat ciutadana d’energia- Energia Pallars Jussà SCCL”, 
a través de la qual s’implantaran plaques solars a teulades de propietat municipal, que 
subministraran electricitat a unes 400 llars, que representen una mica més del 10% de les 
llars familiars de la Comarca. 

Durant 25 anys, es preveu que aquestes famílies gaudeixin d’electricitat de generació 
renovable, de proximitat i a un preu fix, cobrint la majoria de les seves necessitats 
elèctriques durant les hores solars del dia, i participant en un projecte que ajudarà a reduir 
les emissions de CO2 i mitigar l’escalfament global. 

Es preveu que al llarg de 14 mesos, entre l’1 de juliol de 2022 i el 31 d’agost de 2023 
s’instal·laran les plaques solars i es connectaran les famílies, comerços i indústries que 
s’interessin, fins al màxim de 400 i es posaran a punt els sistemes per optimitzar l’ús de 
l’energia, de manera que sigui molt més rendible que no pas posar plaques a la pròpia 
teulada. Qui participi rebrà informes personalitzats que l’ajudaran a millorar l’ús dels seus 
electrodomèstics i estalviar encara més. El projecte és impulsat per KM0 Energy, compta 
amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i ha rebut cofinançament del 
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur participa en aquest projecte a través de la posada a 
disposició de 3 teulades municipals per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques: la 
de la Llar d’Infants, l’Edifici Espai Raier i l’Edifici Estació.  

La present acció consisteix en donar suport al present projecte, a través de diferents 
tasques, com per exemple la cerca d’espais per a ubicar-hi plaques solars, la difusió del 
projecte a la ciutadania, la cerca de finançament; o altres accions. L’objectiu de l’acció és 
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implicar la ciutadania en aquest projecte, així com també col·laborar per a estendre’l a 
altres espais, com per exemple el polígon industrial.  

 
Activitats i metodologia 

• Activitat 1. Difusió entre la ciutadania del projecte “Comunitat ciutadana d’energia- 
Energia Pallars Jussà SCCL”. Es preveu fer una xerrada informativa el 19 de juliol de 
2022, i se’n podran realitzar més en un futur.  
 

• Activitat 2. Col·laboració en altres aspectes per a l’impuls de la “Comunitat 
ciutadana d’energia- Energia Pallars Jussà SCCL”: cerca d’espais per a ubicar 
plaques solars, cerca de finançament, entre altres. 
 

• Activitat 3. Suport a altres projectes col·lectius de transició energètica que puguin 
sorgir al territori  

  

Resultats 

Plaques solars instal·lades als 3 edificis municipals de la Pobla de 
Segur. 

Connexió de famílies, comerços i indústries a  la comunitat energètica 
Energia Pallars Jussà SCCL. 

Augment de la generació d’energia renovable al territori. 

Avenç del territori cap a la sobirania energètica i cap a un model 
energètic i de gestió més net, distribuït i democràtic.  

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Km0 Energy 

Ajuntament de la Pobla de Segur, d’Isona i Tremp 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania, comerç i indústries de la Pobla de Segur, Isona i Tremp 

  

Pressupost 

Per a la difusió i suport en projectes col·lectius: una persona al 15% de 
la seva dedicació durant 12 mesos. 5.400 € 
 
Per a l’execució del projecte “Energia Pallars Jussà SCCL”, pressupost 
segons projecte 

  

Fonts de 
finançament 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
Fons privats 
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Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Una persona al 15% de la seva dedicació durant 12 mesos 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de famílies, comerços i indústries connectats a la 
Comunitat Energètica 

▪ KWh d’energia renovable produïda a través de comunitats 
energètiques  

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
             

 

  

Referències 

- Comunitat ciutadana d’energia Energia del Pallars Jussà. 
https://pallars.comunitatsenergetiques.com/  

- Nota de premsa sobre la comunitat energètica. 
https://www.pallarsdigital.cat/noticia/16816/neix-comunitat-
energetica-pallars-jussa-per-impulsar-participacio-ciutadana-
energies-renovables 

- Guia per a l’impuls de les comunitats energètiques amb 
perspectiva municipal. 
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/comunitats-
energ%C3%A8tiques 

- Seminari sobre comunitats energètiques. 
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/-/comunitats-
energetiques-maig2021 

 

  

https://pallars.comunitatsenergetiques.com/
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/comunitats-energ%C3%A8tiques
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/comunitats-energ%C3%A8tiques
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4.1.3. 

Línia estratègica 
L.E.4. Transició ecològica 
Projecte 
P.4.1. Transició energètica 

CICLE DE VISITES SOBRE COM FER UN HABITATGE 
SOSTENIBLE 

 
Objectius 

• Donar a conèixer referents en matèria de sostenibilitat aplicables als habitatges de la 
Pobla de Segur. 

 
Descripció  

L’arquitectura sostenible és una realitat cada vegada més necessària a l’hora de construir 
o reformar un habitatge per tal d’abordar el repte del canvi climàtic  i fer la transició cap a 
un model energètic i de gestió dels recursos més net, distribuït i democràtic. 

A diferència de la tradicional, l’arquitectura sostenible té en compte l’impacte de la 
construcció sobre el medi ambient i intenta minimitzar-lo el màxim possible. El principal 
objectiu és optimitzar l’eficiència energètica, aprofitant al màxim els recursos de l’entorn 
i fomentant el reciclatge de materials. 

Un bon exemple és la iniciativa Masies + Sostenibles a Catalunya, que va néixer al 2009, 
impulsada pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, amb el nom de 
MASOVERA (Masies Sostenibles. Viure en Explotacions Rurals Aïllades), sota l’objectiu de 
conèixer la situació actual dels habitatges rurals aïllats i dels seus habitants, per millorar-
ne les seves condicions vida, mitjançant alternatives de desenvolupament sostenibles. 

MASOVERA ha estat un projecte que no només ha impactat a les comarques adherides al 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (Solsonès, Anoia, Segarra i 
Bages), sinó que s’ha estès i difós a altres territoris rurals de Catalunya, aconseguint 
sinèrgies, com també la sensibilització de la població urbana interessada i/o experta d’ 
aquesta temàtica. 

En aquest sentit, es proposa fer un cicle de sessions informatives i visites sobre com fer un 
habitatge sostenible, per informar i donar a conèixer diferents exemples d’habitatges 
sostenibles ja construïts. 

Es proposa organitzar un cicle de 2-3 visites a habitatges que destaquin per haver 
impulsat accions en aquesta matèria, i així poder conèixer de primera mà els reptes que 
aquest canvi suposa. També es proposa que pugui assistir a aquest cicle un responsable 
del projecte, que pugui exposar els principals resultats del projecte, així com també 
aquelles eines o recursos que puguin ser d’interès als propietaris/àries interessats en 
aquesta temàtica (llistats proveïdors, contactes, etc). 

 
Activitats i metodologia 
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La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

• Activitat 1. Conceptualitzar un cicle de 2-3 visites a habitatges sostenibles construïts o 
en construcció que destaquin per haver impulsat accions de sostenibilitat. Concertar 
les visites amb els propietaris dels habitatges seleccionats i elaborar un programa de 
cada sortida. 

• Activitat 2. Difusió del cicle de visites per tal de donar-ho a conèixer entre la població 
de la Pobla de Segur. Accions de difusió: flyer del programa, whatsApps, cartells, 
mailing, etc. 

• Activitat 3. Coordinar la realització del cicle de visites als habitatges seleccionats. 
Inscripcions, logística, acompanyament, assistència. 

• Activitat 4. Avaluació del cicle de visites per tal de valorar quines de les iniciatives que 
s’han pogut conèixer són traslladables als habitatges de la Pobla e Segur i es poden 
replicar. 

  

Resultats 

- Coneixements ampliats entorn de la millora en la sostenibilitat en 
habitatges. 

- Mesures concretes ampliades que poden ser replicades als 
habitatges de la Pobla de Segur. 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 
4.500,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 25% de la jornada durant 6 mesos . 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 
Diputació de Lleida 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic al 25% de la seva jornada durant 6 mesos 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de sessions informatives realitzades. 
▪ Nombre de visites a habitatges sostenibles realitzades. 
▪ Nombre de persones que han participat en les sessions 

informatives. 
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▪ Nombre de persones que han participats en el cicle de visites. 
▪ Nombre d’iniciatives engegades en matèria d’habitatges 

sostenibles. 
▪ Valoració de les sessions i cicle de visites realitzats. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Activ. 1       
Activ. 2       
Activ. 3       
Activ. 4       
       

 

  

Referències 

- “Masies més sostenibles”: masiessotenibles.cat 
- Tremolina de Muntanya: cooperativa d’habitatges en cessió a 

Gerri de la Sal. https://tremolinacoop.cat/ 
- Recull de notícies: http://www.bunyesc.com/noticies.html 

✓ https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-
construeixen-pallars-jussa-casa-produeix-mes-energia-
consumeix-20190219060343.html 

✓ https://ja.cat/TlzaB 
- Bones pràctiques en la gestió de masies de Montclar 

https://www.montclar.cat/actualitat/hemeroteca/com-fer-de-
la-masia-un-habitatge-sostenible-.html 

 

  

https://tremolinacoop.cat/
http://www.bunyesc.com/noticies.html
https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-construeixen-pallars-jussa-casa-produeix-mes-energia-consumeix-20190219060343.html
https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-construeixen-pallars-jussa-casa-produeix-mes-energia-consumeix-20190219060343.html
https://www.aldia.cat/catalunya/territori/noticia-construeixen-pallars-jussa-casa-produeix-mes-energia-consumeix-20190219060343.html
https://ja.cat/TlzaB
https://www.montclar.cat/actualitat/hemeroteca/com-fer-de-la-masia-un-habitatge-sostenible-.html
https://www.montclar.cat/actualitat/hemeroteca/com-fer-de-la-masia-un-habitatge-sostenible-.html
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4.1.4. 

Línia estratègica 
L.E.4. Transició ecològica 
Projecte 
P.4.1. Transició energètica 

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ I PEDAGOGIA ENTRE ELS 
VEÏNS I VEÏNES PER FOMENTAR UN ÚS RESPONSABLE DE 
L’ENERGIA 

 
Objectius 

• Informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’adoptar hàbits d’estalvi i 
eficiència energètica. 

• Donar a conèixer hàbits que fan possible l’estalvi i l’eficiència energètica a les llars. 
• Reduir les emissions de gasos efecte hivernacle associades al consum elèctric.  

 
Descripció  

El consum domèstic és un dels principals sectors consumidor d’energia a Catalunya, 
precedit del sector industrial i els transports. D'acord amb el balanç energètic de 
Catalunya de l'any 2019, segons l’Institut Català de l’Energia, el consum d’energia del 
sector domèstic representa el 14,7% del consum d’energia final a Catalunya. A més, si es 
té en compte que tan sols el 3,9% del consum final prové d’energies renovables és evident 
que cal fer una tasca important de conscienciació i pedagogia. 

Així doncs, a nivell domèstic es poden adoptar un seguit de mesures per aconseguir  
optimitzar el consum energètic. En aquest sentit, l’acció consisteix en realitzar una 
campanya d’estalvi i eficiència energètica a les llars amb la finalitat d’orientar les famílies 
per ser més eficients i reduir consums. 

La campanya consisteix en una campanya informativa i de sensibilització, consistent en 
la realització de xerrades obertes a la ciutadania amb un format pràctic i dinàmic. Els 
continguts d’aquestes xerrades poden ser els següents: 

✓ Explicació sobre el consum d’energia elèctrica a la llar i la seva distribució. 

✓ Explicació sobre la procedència de l’energia que consumim donant a 
conèixer també les fonts d’energies renovables. 

✓ Consells per reduir el consum energètic i possibles opcions per adoptar un 
consum energètic procedent de fonts d’energia renovables (com poden ser 
les operadores elèctriques comercialitzadores d’energia verda o 
l’autoconsum amb plaques fotovoltaiques, entre altres opcions). 

Una segona fase d’aquesta campanya de conscienciació podria consistir en un programa 
de visites a les llars per donar consells per aconseguir una millor eficiència energètica, 
que es podria realitzar en col·laboració amb la futura Oficina Comarcal per a la Transició 
Energètica, en cas que la sensibilització ciutadana estigui dins de les seves funcions. 
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Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

- Fase 1. Preparació i disseny de la campanya. Preparació dels continguts de les 
xerrades informatives, identificació dels espais on realitzar-les, concreció del 
calendari de xerrades, disseny d’un fulletó informatiu i difusió de la campanya. 

- Fase 2. Realització de les xerrades: Realització de les xerrades d’acord amb el 
programa i els continguts previstos. En el marc d’aquestes xerrades, es donarà a 
conèixer el programa de visites a les llars i el procediment per fer la sol·licitud de 
visita. 

  

Resultats 
2 xerrades realitzades 

Entre 10 i 20 persones assistents a cada xerrada  

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 

3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 6 mesos per a la preparació i 
coordinació de les xerrades  
 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic al 20% de la seva jornada durant 6 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de xerrades realitzades 
▪ Nombre de persones assistents a cada xerrada 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Activ. 1       
Activ. 2       
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Referències 

- A la llar. Institut Català de l’Energia. Espai web amb informació 
sobre el consum d’energia a la llar i recomanacions per a l’estalvi 
energètic.           
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/llar/  

- Programa Llar Eficient Vilawatt de Viladecans. Projecte europeu 
de transició energètica, en el qual l’ajuntament de Viladecans 
n’ha estat seleccionat amb el seu projecte. Consisteix en la 
creació d’una nova estructura conjunta formada per ciutadania, 
empreses i Ajuntament amb l’objectiu de crear un operador 
energètic integral per a una gestió energètica més eficient. En el 
marc d’aquest projecte, una de les accions que s’ofereixen és la 
d’aconseguir una llar eficient. 
http://www.viladecans.cat/ca/llareficient  

- Consells d’estalvi energètic a les llars. Diputació de Barcelona. 
Eines i publicacions per reduir el consum energètic a les llars. 
https://www.diba.cat/web/mediambient/consells-d-estalvi-
energetic-a-les-llars  

- Campanya d'estalvi i eficiència energètica a les llars de Sant Adrià 
de Besòs. Aquesta campanya s'ha dut a terme des del mes 
d'octubre de 2010 fins al maig de 2011, com una de les accions del 
PAES. L'objectiu d'aquesta campanya es fomentar l'estalvi i 
l'eficiència energètica a les llars del municipi amb mesures 
senzilles i de baix cost. http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-
temes/medi-ambient/energia/energies-renovables/campanya  

- Consells d’estalvi energètic a les llars. Agència de 
Desenvolupament del Ripollès. Publicació amb consells senzills 
per reduir la despesa energètica. 
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-
content/uploads/2018/03/Consells-estalvi-energ%C3%A8tic-
ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed.pdf 

- Assessorament energètic a comunitats de veïns. Paeria de Lleida. 
Campanya adreçada a comunitats de veïns per facilitar l’estalvi 
energètic de consums que afecten a tota la comunitat (espais 
comunitaris, ascensors, llums d’escala, etc.). Aquest programa es 
finança a través dels ingressos que produeix les diferents plantes 
fotovoltaiques municipals. http://sostenible.cat/article/lleida-
ofereix-assessorament-energetic-a-comunitats-de-veins  

 

  

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/llar/
http://www.viladecans.cat/ca/llareficient
https://www.diba.cat/web/mediambient/consells-d-estalvi-energetic-a-les-llars
https://www.diba.cat/web/mediambient/consells-d-estalvi-energetic-a-les-llars
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/medi-ambient/energia/energies-renovables/campanya
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/medi-ambient/energia/energies-renovables/campanya
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2018/03/Consells-estalvi-energ%C3%A8tic-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2018/03/Consells-estalvi-energ%C3%A8tic-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-content/uploads/2018/03/Consells-estalvi-energ%C3%A8tic-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed.pdf
http://sostenible.cat/article/lleida-ofereix-assessorament-energetic-a-comunitats-de-veins
http://sostenible.cat/article/lleida-ofereix-assessorament-energetic-a-comunitats-de-veins
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4.1.5. 

Línia estratègica 
L.E.4. Transició ecològica 
Projecte 
P.4.1. Transició energètica 

COORDINACIÓ AMB LA FUTURA OFICINA COMARCAL PER 
A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA PER A APROPAR A LA 
CIUTADANIA LA INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ D’AJUTS EN 
MATÈRIA ENERGÈTICA  

 
Objectius 

•  Apropar la informació sobre ajuts en matèria energètica a la ciutadania i facilitar-ne la 
seva tramitació. 

• Donar suport i facilitar la transició energètica a ciutadania, comerços i empreses. 

 
Descripció  

Actualment existeixen diverses línies d’ajuda  a les quals la ciutadana i empreses pot optar 
per tal de millorar l’eficiència energètica de la seva llar/negoci o bé avançar cap a l’ús 
d’energies renovables. En són alguns exemples: 

• PROGRAMA PREE5000. rehabilitación energética de edificios en municipios de 
reto demográfico. Ministerio para la transición ecològica y el reto demográfico 

• PROGRAMA PREE. Rehabilitació energètica d'edificis. Ministerio para la transición 
ecològica y el reto demográfico 

• Ajuts a renovables. ICAEN 
• Ajudes en matèria de rehabilitació residencial y vivenda social del Pla de 

Recuperació, Transformació i resiliència. Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

Es tracta d’ajudes que, si bé poden ser rellevants econòmicament i poden incentivar un 
canvi de model, són complexes d’interpretar i impliquen un gran volum de documentació 
a presentar per par de la persona sol·licitant. Aquesta realitat representa, a efectes pràctics, 
un fre per a la sol·licitud d’aquests ajuts i per tant, al necessari procés de transició 
energètica que cal dur a terme, 

En aquests moments no s’ofereix des de l’Ajuntament cap servei per a orientar aquestes 
persones, ni tampoc des del Consell Comarcal. 

Properament es crearà, però, les Oficines Comarcals per a la transició energètica, 
impulsades pels Consells Comarcals catalans amb el  finançament de la Generalitat de 
Catalunya,  i que seran creades en el marc de l’estratègia SOLARCAT a fi de preparar 
Catalunya per a la captació, l’aprofitament i l’emmagatzematge elèctric de l’energia solar; i 
prioritzar el model de generació renovable distribuïda i participativa. 

El treball d'aquestes oficines es realitzarà en coordinació amb la Direcció General d'Energia 
i l'Institut Català d'Energia, ambdós organismes del Departament d'Acció Climàtica, 
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Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Tindran una vigència de 2 anys, 
que podrà ser prorrogable en un futur.  

Les accions que es desenvoluparan des d’aquestes oficines comarcals són: 

• Suport i de creació de criteri comarcal pel que fa a la planificació i el disseny de la 
implantació de les energies renovables al territori en el marc del desenvolupament 
del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a 
Catalunya (PLATER), i d'acompanyament integral als projectes de generació 
d'energia a partir de fonts renovables. 

• Actuacions de comunicació, formació, difusió i publicitat relacionades amb les 
actuacions del paràgraf anterior. 

• També des d’aquesta oficina es podran externalitzar altres accions que contribueixin 
a l’assoliment d’aquest objectiu, com poden ser: despeses de professionals extern, 
despeses de difusió i comunicació. 

L’acció consisteix en coordinar-se amb aquesta Oficina comarcal per a la Transició 
Energètica, analitzar les oportunitats d’establir una col·laboració pel que fa la informació-
tramitació d’ajudes a la ciutadania, així com definir el protocol de comunicació entre 
ambdós ens. 

 

 
Activitats i metodologia 

• Activitat 1. Establir contacte amb les persones responsables de l’Oficina Comarcal 
de Transició Energètica del Pallars Jussà, amb l’objectiu de conèixer amb 
profunditat les seves funcions i valorar com hauria de ser la coordinació entre 
ambdues  institucions en matèria energètica.  

• Activitat 2. Definir com l’Oficina de l’Energia pot contribuir a prestar 
assessorament a la ciutadania i empreses en matèria de transició energètica en 
general, i de tramitació d’ajuts en particular, i com es pot vehicular aquesta 
informació des de l’Ajuntament de la Pobla de Segur. Algunes de les accions en 
que seria desitjable que es pogués prestar aquest  suport és: 

o Informació a la ciutadania sobre els ajuts existents, via correu electrònic, 
comunicació en mitjans i xerrades informatives 

o Suport per a interpretar les convocatòries d’ajuda i orientació en com 
sol·licitar-les. En aquest punt, es podria  establir col·laboració amb 
professionals experts per a que puguin oferir un assessorament complet a 
la ciutadania i empreses (arquitectes, enginyers, etc). 

• Activitat 3. Inici de la col·laboració i realització de reunions de seguiment per a la 
valoració de la mateixa.  

  

Resultats 

Estratègia de col·laboració entre l’Ajuntament de la Pobla de Segur i 
l’Oficina Comarcal per la transició Energètica definida i consolidada. 

Ciutadania i empreses orientades en matèria energètica en general, i 
en els ajuts energètics en particular.  
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Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Oficina Comarcal de l’Energia per a la transició energètica del Pallars 
Jussà (Consell Comarcal) 

Professionals vinculats a l’assessorament en matèria energètica: 
arquitectes, enginyers, etc.  

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania i empreses de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 

• Per a l’Oficina Comarcal per a la transició energètica, l’ajuda 
cobreix  el 90% del sou de la persona contractada, el restant 10% 
l’han d’assumir el Consell Comarcal o altres entitats del territori 

• Per a la coordinació amb l’Oficina Comarcal per a la transició 
energètica, assumible amb recursos propis. 
 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 
Servei d’Ocupació de Catalunya 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Assumible amb recursos propis 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de xerrades informatives  realitzades 
▪ Nombre de persones i empreses de la Pobla orientades en 

matèria energètica i d’ajuts energètics 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
             

▪  
  

Referències 

- Ajuts per a la creació d’oficines comarcals d’impuls de la 
transició energètica. 
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/sector-public/ajuts-per-
a-la-creacio-doficines-comarcals-dimpuls-de-la-transicio-
energetica/ 

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/sector-public/ajuts-per-a-la-creacio-doficines-comarcals-dimpuls-de-la-transicio-energetica/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/sector-public/ajuts-per-a-la-creacio-doficines-comarcals-dimpuls-de-la-transicio-energetica/
https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/sector-public/ajuts-per-a-la-creacio-doficines-comarcals-dimpuls-de-la-transicio-energetica/


                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

247 

- Agència de l’Energia d’Osona. 
https://www.ccosona.cat/serveis/serveis-ccosona/agencia-local-
de-l-energia 

- Agència de l’Energia de Lleida. 
https://lleidaenverd.paeria.cat/agencia-energia-lleida/ 

 

  

https://www.ccosona.cat/serveis/serveis-ccosona/agencia-local-de-l-energia
https://www.ccosona.cat/serveis/serveis-ccosona/agencia-local-de-l-energia
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4.2.1. 

Línia estratègica 
L.E.4. Transició ecològica 
Projecte 
P.4.1. Gestió de recursos 

INCORPORACIÓ DE COMPTADORS D’AIGUA I CAMPANYA 
DE CONSCIENCIACIÓ 

 
Objectius 

• Incorporar comptadors d’aigua a les llars de la Pobla de Segur com a mesura de 
control dels usos de l’aigua i de canvi cap a un model d’usos més eficient, en 
consonància a la situació d’urgència climàtica. 

• Informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’adoptar hàbits de canvi i 
d’estalvi . 

• Donar a conèixer hàbits que fan possible l’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua a 
les llars. 

 
Descripció  

El consum domèstic és el principal tipus de consum d’aigua a la Pobla de Segur segons 
les dades obtingudes de l’ACA. A aquest fet s’hi afegeix que el consum domèstic per càpita 
al municipi és de 246,22 litres per persona i dia, un 48,4% superior al consum domèstic per 
persona i dia que presenta el conjunt de la comarca del Pallars Jussà (165,89 litres per 
persona i dia) i un 102,66% superior al consum domèstic per persona i dia que presenta el 
conjunt de Catalunya (121,49 litres per persona i dia). 

Així doncs, a nivell domèstic es poden adoptar un seguit de mesures per aconseguir un 
model de gestió de l’aigua més eficient. En aquest sentit, l’acció consisteix per una banda 
en fer una valoració i estudi de canvi del model actual de gestió de l’aigua, cap a un model 
més eficient i que permeti controlar els usos de l’aigua, i de l’altra, fer una campanya de 
conscienciació entre la població per fer pedagogia amb la finalitat de sensibilitzar les 
famílies sobre la necessitat d’adoptar canvis i donar a conèixer hàbits que permetin ser 
més eficients i reduir els consums d’aigua. 

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

• Activitat 1. Valoració i estudi per part del consistori sobre quin és el millor model 
de canvi cap a una gestió de l’aigua més eficient per la Pobla de Segur. 

• Activitat 2. Organització i implementació del canvi de model de gestió de l’aigua 
acordat amb la instal·lació de comptadors a les llars de la Pobla de Segur.  

• Activitat 3. Disseny i preparació d’una campanya publicitària per sensibilitzar les 
famílies sobre la necessitat d’adoptar canvis respecte el consum d’aigua i donar a 
conèixer hàbits que permetin ser més eficients i reduir-ne el consum. 

• Activitat 4. Posada en marxa de la campanya de sensibilització i canvi d’hàbits 
respecte el consum actual d’aigua. 
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• Activitat 5. Valoració del procés de canvi cap a un model de gestió de l’aigua més 
eficient i de la campanya de sensibilització i canvi d’hàbits. 

  

Resultats Comptadors d’aigua instal·lats a les llars de la Pobla de Segur.  

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 
10.800€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 30% de la jornada durant 12 mesos . 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic al 30% de la seva jornada durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de comptadors d’aigua instal·lats. 
• Satisfacció dels ciutadans del procés de canvi de model de gestió 

de l’aigua. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ. 3             
Activ. 4             
Activ. 5             
             

▪  
  
Referències Ajuntament de Sarral. https://ja.cat/Ei8FF 

  

https://ja.cat/Ei8FF
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4.2.2. 

Línia estratègica 
L.E.4. Transició ecològica 
Projecte 
P.4.1. Gestió de recursos 

REDACCIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL NOU PROJECTE D’ORDENACIÓ DE 
LES FORESTS COMUNALS DE LA POBLA DE SEGUR  

 
Objectius 

• Fer un aprofitament responsable dels boscos comunals de la Pobla de Segur, que 
garanteixi una reducció del risc dels incendis forestals, tot ajudant a la mitigació i 
regulació el canvi climàtic. 

• Vetllar per la implementació del pla de gestió forestal. 

 
Descripció  

La planificació forestal engloba diferents figures d’ordenació i aquestes poden ser tant 
públiques com privades. En aquests instruments s’hi planifiquen les actuacions que cal 
dur a terme en els terrenys forestals durant un període superior a 10 anys, temps en el qual 
s’han  d’assolir els objectius bàsics proposats. 

En el cas de la Pobla de Segur es tracta d’un projecte d’ordenació, el qual sintetitza 
l’organització en el temps i en l’espai  de la utilització sostenible dels recursos forestals 
amb una descripció del terreny forestal i inventari forestal a un nivell de detall que ha de 
permetre decidir quin model de silvicultura aplicar així com l’estimació precisa de les 
seves rendes. 

En el cas de la Pobla de Segur, actualment s’està duent a terme el procés de licitació per 
a la redacció del nou projecte d’ordenació que ha de substituir el que es va redactar l’any 
2009.  

Segons les dades del projecte d’ordenació de l’any 2009, la Pobla de Segur té una 
superfície de forest de 1.713,45 ha de les quals un 75% (1.293,9 ha) es troben en Espais 
d’Interès Natural (EIN) i espais de Xarxa Natura (XN2000), tal i com es mostra a la taula 1.1.  

Aquesta planificació ha de permetre regular els usos d’aquests espais així com de la seva 
gestió econòmica, que el 2009 era deficitària i calia cercar fonts de finançament per dur a 
terme les activitats proposades. Al mateix temps es considera important aprovar una 
ordenança reguladora, que d’acord al que es determini en el projecte d’ordenació de les 
forest, que permeti el repartiment de les pastures comunals sota els criteris d’afavorir 
l’arrelament del joves als territori i lluitar contra el despoblament. 
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•  

 
Activitats i metodologia 

La proposta metodològica a emprar per dur a terme aquesta actuació seria la següent: 

- Activitat 1. Donar suport a l’empresa licitadora del projecte en la redacció del nou 
projecte d’ordenació. 

- Activitat 2. Cerca d’opcions de diferents opcions de finançament per dur a terme 
les activitats proposades en el projecte. 

- Activitat 3. Crear una ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys 
comunals per a pastures, afavorint, per exemple, els joves agricultors tot generant 
arrelament al territori i lluitar contra el despoblament.  

- Activitat 4. Coordinació i implementació del nou projecte d’ordenació forestal. 

  

Resultats 
Nou projecte d’ordenació forestal redactat. 

Ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys comunals per a 
pastures aprovat. 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur 

  

Pressupost 

2.700,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 9 mesos . 
Redacció del projecte d’ordenació. Segons característiques del 
projecte.  
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Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur. 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un tècnic al 10% de la seva jornada durant 9 mesos per al 
seguiment i acompanyament a l’empresa redactora del Pla 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Projecte d’ordenació redactat. 
▪ Nombre de reunions amb l’empresa que redactarà el projecte. 
▪ Nombre de joves agricultors que han sol·licitat utilitzar els 

terrenys comunals per a pastures. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Activ. 1          
Activ. 2          
Activ. 3          
Activ. 4          
          

▪  
  

Referències 
• Ordenança especial per l’aprofitament de les forest 

comunals a Llavorsí. https://ja.cat/aLVSi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ja.cat/aLVSi
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5.1.1. 

Línia estratègica 
L.E.5. Governança, cohesió social i treball en xarxa 
Projecte 
P.5.1. Cohesió social i associacionisme 

DEFINIR UN MODEL DE GOVERNANÇA MUNICIPAL 
ESTRUCTURAT EN COMISSIONS DE BARRIS  

 
Objectius 

Millorar la coordinació i la comunicació amb la població local tant del nucli urbà de la Pobla 
com amb els nuclis de població de la resta del municipi. 

 
Descripció  

El municipi està constituït, a més del nucli urbà de la Pobla de Segur, per Sant Joan de 
Vinyafrescal (segon nucli amb més població del municipi), Puimanyons (només té una 
casa habitada), Montsor (nucli despoblat) i Gramuntill (antic nucli dispers format per tres 
masos, dels qual només queda aquest amb funcions d’agroturisme). 

El 97,7 % de la població del municipi és al nucli de la Pobla de Segur; mentre que només 
el 2,3% es distribueix en els altres 3 nuclis (Sant Joan de Vinyafrescal, Puimanyons i 
Montsor).  

Per altra banda, la vila de la Pobla de Segur té zones molt diferenciades pel seu caràcter i 
usos: en destaquen les zones de caràcter residencial, industrial i de serveis. La zona 
residencial està conformada pes barris de la Vila Closa, El Raval i l’Eixample. La vila closa, 
situada al centre sud-est del nucli de La Pobla de Segur, es considera una antiga vila 
medieval. La zona de l’Eixample és la part del nucli que s’ha desenvolupat al nord, 
principalment. En aquesta àrea les dimensions dels carrers són més amples. 

Després hi hauria la zona sud del municipi, a l’altra banda del riu, que seria la zona de 
l’estació on hi ha diversos habitatges, oferta de restauració i allotjament i el polígon 
industrial. 

Tenint en compte aquest tipus de poblament que té la Pobla, repartit en nuclis i en zones 
poc homogènies genera una complexitat afegida per a la gestió municipal a l’hora 
d’establir canals bidireccionals d’informació, tant des de l’ajuntament cap a la ciutadania 
com a l’inrevés, per part de la població local cap al consistori. Per tant, l’objectiu d’aquesta 
acció seria afavorir aquesta comunicació amb la ciutadania des del govern local i, alhora 
contribuir a transmetre millor aquelles informacions d’interès que arriben a l’ajuntament 
cap a la població local. Cal no oblidar que la comunicació interna entre la ciutadania i el 
consistori municipal és un aspecte determinant per aconseguir complicitats, 
compromisos i participació activa de la població en les iniciatives que es proposin des de 
l’ajuntament. 

La transparència i la informació accessible han de ser dues premisses bàsiques que 
determinin aquesta relació entre l’ajuntament i la població local per tal d’aconseguir crear 
un marc de confiança mutu i de suport, al mateix temps que es recullen les inquietuds, 
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necessitats i propostes que tinguin els ciutadans en relació al poble,  la seva situació 
personal i/o familiar o a la creació de noves activitats econòmiques. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, es proposen els següents passos: 

Activitat 1. Dissenyar una proposta d’estructuració de comissions de barris per donar 
resposta a les particularitats de la població resident al terme municipal de la Pobla de 
Segur. Caldrà analitzar amb detall el repartiment de la població per nuclis i per barris per 
tal de poder apuntar quantes taules de treball per barris o comissions caldria posar en 
marxa. 

Activitat 2. Identificar quins són els temes de major interès per als habitants de la Pobla 
de Segur per estar informats regularment i llavors establir una classificació de temes a 
l’hora de destriar les informacions de subvencions, ajudes, programes, canvis de 
normativa, etc. 

Per exemple: en temes de creació d’empreses, en temes d’ocupació, en accions o 
programes formatius, en àmbits concrets com tercera edat o famílies, joves, associacions, 
etc. 

Aquesta identificació es pot realitzar per mitjà d’una reunió participativa amb la 
ciutadania en el marc del seguiment del Pla de Dinamització Socioeconòmica de la Pobla 
de Segur i es pot complementar amb una bústia (en paper o via mail) on recollir propostes 
de temes d’interès per estar informats que manifesten els habitants del municipi. 

Activitat 3. Determinar qui fa la selecció de les informacions d’interès i per quines fonts 
es poden obtenir les dades (webs oficials de diferents administracions o entitats, 
fundacions, etc.) 

Activitat 4. Identificar per quins canals es donarà a conèixer aquesta informació a la 
ciutadania (les diferents opcions són compatibles entre elles) i complementàries a les 
Taules de treball per barris que es constituiran:  

• Cartellera d’anuncis física a la seu de l’Ajuntament. 
• Servei de consultes d’informacions d’acord amb un horari d’atenció al públic. 
• Cartellera d’anuncis de les informacions d’interès en un apartat del nou web 

de la Pobla de Segur 
• Trobades informals per anar recollint idees de la ciutadania i explicar 

projectes del poble, per ex. cafè amb l’ajuntament 

Activitat 5. Posar en marxa de les Taules de treball per barris i dinamització del canal o 
canals escollits per donar-ho a conèixer entre la població de la Pobla de Segur.  

  

Resultats • Model de governança municipal participatiu estructurat 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 
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Destinataris de 
l’acció 

Població del municipi 

  

Pressupost 
3.600,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 10% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Diputació de Lleida 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació d’un 10% de dedicació durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Número de comissions per barris o taules de treball per barris 
constituïdes. 

• Número de trobades d’aquestes comissions de barris 
realitzades durant 1 any. 

• Número de persones participants en les comissions de barris 
realitzades durant 1 any. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             
Activ 4             
Activ 5             
             

 

  

Referències 

Comissió de Barris de Sant Martí Sarroca. 
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/101020/la-comissio-de-barris-de-
sant-marti-sarroca-compleix-dos-anys-i-mig-de-funcionament.html  

Pla de Barris de Barcelona. 
https://www.pladebarris.barcelona/ca/participacio-i-treball-
comunitari  

 

  

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/101020/la-comissio-de-barris-de-sant-marti-sarroca-compleix-dos-anys-i-mig-de-funcionament.html
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/101020/la-comissio-de-barris-de-sant-marti-sarroca-compleix-dos-anys-i-mig-de-funcionament.html
https://www.pladebarris.barcelona/ca/participacio-i-treball-comunitari
https://www.pladebarris.barcelona/ca/participacio-i-treball-comunitari
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5.1.2. 

Línia estratègica 
L.E.5. Governança, cohesió social i treball en xarxa 
Projecte 
P.5.1. Cohesió social i associacionisme 

PROGRAMA DE SUPORT I ASSESSORAMENT AL TEIXIT 
ASSOCIATIU DE LA POBLA 

 
Objectius 

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. 

 
Descripció  

Durant la fase de diagnosi, s’han identificat diferents associacions a la Pobla de Segur que 
mostren un fort dinamisme malgrat els efectes de la crisi derivada de la Covid-19.  Des de 
l’ajuntament, donen molt suport a les entitats del municipi i intenten respondre a les seves 
necessitats, especialment, a nivell d’espai. 

Tanmateix, per poder mantenir el dinamisme de les associacions i la dinamització de les 
activitats que organitzen, s’ha considerat adient incloure aquesta actuació orientada a 
posar en marxa un programa de suport i assessorament al teixit associatiu de la Pobla de 
forma estructurada i organitzada. Un teixit associatiu ric i fort és un element clau per 
treballar el sentiment de comunitat i d’identitat d’un poble, per aquest motiu és important 
continuar donant suport a les entitats del municipi des de l’ajuntament. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, s’han identificat les següents fases de treball: 

Activitat 1. Realitzar un taller de diagnosi grupal de les necessitats de les associacions 
de la Pobla de Segur. En aquest taller s’hi convidaria a les diferents entitats del poble per 
tal de recollir inquietuds, necessitats i interessos no coberts per part de cada una d’elles, 
així com d’aspectes compartits. 

Activitat 2. Elaborar un diagnòstic global de les necessitats de totes les associacions 
de la Pobla per saber quins són els aspectes claus en què requereixen suport. En algunes 
d’elles potser són suports molt puntuals (espais, activitats, infraestructures, informació 
específica d’algun tema, etc.), però en d’altres és possible que el suport s’hagi d’orientar 
vers un assessorament estratègic i personalitzat (relleu de la junta, atracció de nous socis, 
voluntariat, pla de treball, etc.) 

Activitat 3. Implementar un Programa de suport i dinamització de les associacions en 
funció del diagnòstic de necessitats, determinar les actuacions de recolzament que són 
requerides per cada una de les entitats. Aquesta dinamització s’enfocarà des d’una 
vessant oberta, plural i participativa per tal de contribuir a apoderar a les persones del 
poble que liderin cada una de les associacions. 
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Resultats Teixit associatiu local enfortit i dinamitzat. 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Associacions del municipi 

Població local en general que vulgui formar part d’alguna de les 
entitats del poble 

  

Pressupost 
5.400,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 15% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida 

  

Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona en la realització del diagnòstic i en ser la 
figura de dinamització del programa de suport. Dedicació d’un 15% de 
dedicació durant 12 mesos. 

Costos de la posada en marxa d’alguna activitat o costos 
d’equipaments o serveis que necessitin les associacions. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre d’entitats i associacions contactades per conèixer les 
seves necessitats respecte al nombre total d’associacions del 
municipi. 

• Nombre d’entitats i associacions que participen al programa 
de suport i dinamització 

• Grau de satisfacció de les entitats i associacions respecte al 
programa de suport i dinamització 

  

Cronograma 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Activ. 1             
Activ. 2             
Activ 3             

 

  

Referències 
Torre Jussana: centre de serveis a les associacions 
https://www.tjussana.cat/  

  

https://www.tjussana.cat/
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5.1.3. 

Línia estratègica 
L.E.5. Governança, cohesió social i treball en xarxa 
Projecte 
P.5.1. Cohesió social i associacionisme 

REVISIÓ DE LA GOVERNANÇA COMARCAL PER VISIBILITZAR EL ROL DE 
LA POBLA DE SEGUR COM A SEGONA CAPITAL DE LA COMARCA DEL 
PALLARS JUSSÀ 

 
Objectius 

Visibilitzar el rol de segona capital que exerceix la Pobla de Segur per tal de poder comptar 
amb els recursos necessaris per atendre a la seva població i a la de l’àrea d’influència del 
seu entorn. 

 
Descripció  

Tot i que la capital de la comarca del Pallars Jussà sigui Tremp, la Pobla de Segur és el 
nucli de referència i àrea d’influència de la zona nord de la comarca, des de Salàs de Pallars 
i fins a la Vall Fosca. L’àrea d’influència de la Pobla engloba els municipis de: Salàs de 
Pallars, Conca de Dalt, Senterada, Sarroca de Bellera i Torre de Capdella. Aquesta àrea 
d’influència significa una extensió de 507 km2 i una població de gairebé 5.000 persones, 
dades que representen un 35% del total de la comarca del Pallars Jussà, tant en extensió 
com en població.  

Per tant, la majoria de la població del nord de la comarca té com a referència la Pobla de 
Segur pel que fa als serveis, excepte en aquells que només s’ofereixen a la capital comarcal 
a Tremp (hospital, jutjat, mossos d’esquadra,...). Tanmateix, els recursos per donar servei a 
un gruix de població de gairebé 5.000 persones no es poden assumir amb el recursos que 
té la Pobla com a municipi de 3.000 persones empadronades que té. A més a més, cal 
tenir present que arran de l’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (ICEMP), la 
població flotant de la Pobla s’incrementa en més de 800 persones entre alumnat i 
professorat durant el curs acadèmic. 

Tots aquests elements contribueixen a una gestió municipal complexa ja que existeix un 
desajust entre els recursos amb el que compta la Pobla com a municipi de 3.000 persones 
empadronades i la realitat a la qual ha de respondre que es pot arribar a duplicar entre la 
població resident en municipis veïns (de perfil rural, mida petita i sense capacitat tècnica 
municipal) i l’alumnat i professorat que arriba arran de l’ICEMP. 

Per aquest motiu, es planteja la present acció orientada a redefinir la governança 
comarcal posant sobre la taula un model de capitalitat compartida entre la Pobla de Segur 
i Tremp o, si més no, el reconeixement de la Pobla com una segona capital amb una sèrie 
de serveis ampliats i reconeguts per donar resposta a les necessitats que explicita la 
població de la zona nord de la comarca i una concessió de recursos econòmics i tècnics 
adient per poder-los assumir i sostenir. 
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Tenint en compte aquest aspecte, moltes de  les actuacions que es plantegen dur a terme 
en aquest pla de dinamització socioeconòmica des de l’Ajuntament de la Pobla de Segur 
tenen una iniciativa local, però amb una repercussió comarcal o si més no territorial. 

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic, es planteja una acció global encaminada a avaluar la viabilitat d’un 
replantejament de la governança comarcal i que es proposa que es duguin a terme les 
següents activitats per explorar com es podria reenfocar aquesta governança: 

Activitat 1. Identificar tots els serveis que s’ofereixen a la Pobla dels quals se’n 
beneficien persones que no viuen a la Pobla sinó a la seva àrea d’influència. 

Activitat 2. Identificar serveis no s’ofereixen a la Pobla però que la població pròpia i de 
l’entorn reclama i que tindria sentit oferir per no haver d’anar fins a Tremp. A tall d’exemple 
hi hauria el servei de CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, entre d’altres. 

Activitat 3. Establiment d’un acord amb els municipis de l’àrea d’influència de la Pobla 
i l’ajuntament per tal de poder identificar infraestructures, equipaments i iniciatives que 
es podrien gestionar i/o impulsar de forma mancomunada entre aquests municipis de la 
part nord de la comarca del Pallars Jussà. 

Activitat 4. Reunió amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de la 
Pobla de Segur per estudiar quins serveis o infraestructures es podrien oferir a la Pobla 
que, en l’actualitat, siguin competència del Consell Comarcal però que es podrien 
aproximar més a la població de la zona nord de la comarca i es podrien oferir des de la 
Pobla i no només des de Tremp. 

Activitat 5. Determinar quins serveis es podrien oferir a la Pobla com a segona capital 
o cocapital del Pallars Jussà i quins recursos econòmics i tècnics serien necessaris per 
poder donar cobertura a aquests serveis aproximats a la zona nord de la comarca. 

  

Resultats Model de governança comarcal redefinit i ajustat a la realitat 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

  

Destinataris de 
l’acció 

Població de la Pobla i de la seva àrea d’influència (municipis de l’entorn 
de la zona nord de la comarca) 

  

Pressupost 

4.800,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 20% de la jornada durant 8 mesos per avaluar el 
reenfocament de la governança comarcal. 

Pendent de determinar els costos de la implementació de nous serveis 
que es podrien oferir. 
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Fonts de 
finançament 

Fons propis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona en l’estudi i assessorament de les 
accions proposades per avaluar un possible capitalitat compartida. 
Dedicació d’un 20% de dedicació durant 8 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Nombre de serveis que es podrien oferir a la Pobla i que 
actualment, no s’hi compta. 

• Nombre d’acords de col·laboració amb els municipis veïns per 
mancomunar serveis o equipaments. 

• Nombre de reunions amb el CC per avaluar una possible revisió de 
la governança comarcal. 

  

Cronograma 

 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Activ. 1         
Activ. 2         
Activ 3         
Activ 4         
Activ 5         
         

 

  

Referències 

Capitalitat compartida del Consell Comarcal del Vallès Occidental 
entre Sabadell i Terrassa 

https://laboratori.smartcatalonia.gencat.cat/macro/public 

/administration/detail?id=16 

 

 

 

  

https://laboratori.smartcatalonia.gencat.cat/macro/public
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5.2.1. 

Línia estratègica 
L.E.5. Governança, cohesió social i treball en xarxa 
Projecte 
P.5.2. Implementació del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla 
de Segur 

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA 

  
Objectius 

• Apostar per un nou model de governança basat en la col·laboració i la cooperació entre 
els diferents agents públics i privats del territori.  

• Establir el marc de cooperació i el sistema de gestió per al seguiment i execució del 
Pla de dinamització socioeconòmica. 

• Disposar d’una estructura de participació i acció estable, que vetlli per l’execució i 
seguiment del Pla de dinamització socioeconòmica. 

 
Descripció  

Per al desenvolupament del Pla de dinamització socioeconòmica i per tal de poder-ne 
assolir la seva finalitat i objectius, és necessari reforçar la governança del municipi a través 
del foment del treball en xarxa, la creació d’aliances i la comunicació i coordinació entre 
els diferents agents públics, privats i ciutadania en general.  

Per aconseguir aquest nou model de governança, es considera bàsica l’articulació d’espais 
i mecanismes per a la participació, la cooperació i la concertació entre els diferents agents 
rellevants del territori. Així mateix, també és important la tasca de difusió i divulgació de 
les accions realitzades, els resultats obtinguts i la valoració que se’n fa amb visió de 
territori.  

L’acció consisteix en articular el mecanisme que garanteixi la posada en marxa del Pla de 
seguiment així com el seu seguiment, avaluació i comunicació dels resultats. En concret, 
aquest mecanisme consisteix en crear una Comissió de Seguiment integrada per una 
representació de l’ajuntament, per representants de les associacions de la Pobla de Segur, 
així com de les empreses i els veïns i veïnes a títol individual que vulguin implicar-se en el 
seguiment del Pla de dinamització socioeconòmica. La finalitat de la Comissió de 
Seguiment és la de vetllar per la posada en marxa i execució de les diferents accions que 
recull el Pla de dinamització socioeconòmica, d’acord amb el seu calendari previst de 
realització i donar la seva opinió constructiva sobre propostes de millora al plantejament 
de les accions.  També té com a finalitat analitzar els resultats un cop les accions es van 
fent i comunicar en tot moment sobre els avenços relacionats amb el Pla de dinamització 
socioeconòmica, per tal que el conjunt de la ciutadania estigui assabentat dels passos que 
es van fent i dels resultats que s’aconsegueixen. 
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Activitats i metodologia 

Per constituir la Comissió de Seguiment, cal realitzar les següents activitats:  

Fase 1. Convocatòria a les entitats, al teixit empresarial i als veïns i veïnes interessats amb 
el Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur per integrar-se a la Comissió 
de Seguiment. 

Fase 2. Acte de constitució de la Comissió de Seguiment amb els agents interessats, 
definició de les tasques i funcions dels membres de la Comissió de Seguiment i del 
funcionament intern de la Comissió de Seguiment (decisió del mecanisme de presa de 
decisions, establiment del calendari de reunions - es poden realitzar reunions trimestrals 
o semestrals, en funció de les accions que s’hagin de realitzar en aquell període de temps).  

Fase 3. Consensuar la priorització de les accions més urgents per començar a treballar 
en el marc del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur i realització de 
les reunions de seguiment d’acord amb el calendari previst. 

Fase 4. Organització de Grups de Treball per portar a la pràctica determinades accions 
o línies de treball. Aquests Grups de Treball estarien integrats per persones que formen 
part de la Comissió de Seguiment i a més a més, se centrarien a donar suport en la posada 
en marxa d’accions específiques. 

Fase 5. Comunicació i transparència. Realització de la comunicació dels avenços i 
resultats a través de la web, xarxes socials, cartellera municipal, etc. Es planteja la 
possibilitat de convocar una ASSEMBLEA popular, amb caràcter anual, oberta a la 
ciutadania per tal que la Comissió de Seguiment exposi els avenços del Pla de 
dinamització socioeconòmica a tota la gent del poble, pel que fa a les actuacions 
realitzades i previstes.  

 

Resultats 

Comissió de seguiment creada 

Grups de Treball constituïts, si així s’acorda 

Accions més urgents posades en marxa 

Mecanisme de funcionament intern acordat 

  

Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Teixit empresarial la Pobla de Segur 

Entitats municipals 

Ciutadania a títol individual 

  
Destinataris de 
l’acció 

Persones vinculades a la Pobla de Segur 
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Pressupost 
5.400,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 15% de la jornada durant 12 mesos. 

  
Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona un 15% de la jornada durant 12 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

▪ Nombre de reunions de la Comissió de seguiment efectuades. 
▪ Participants en cada reunió de seguiment. 
▪ Nombre d’accions considerades urgents per començar a treballar 

en el marc del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de 
Segur. 

▪ Nombre de Grups de Treball creats. 
▪ Nombre de comunicacions efectuades per fer difusió dels actes 

referents a la Comissió de Seguiment i els Grups de Treball. 

  

Cronograma 

 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Fase 1             
Fase 2             
Fase 3             
Fase 4             
Fase 5             
             

 

  

Referències 

Comissió de Seguiment del Pla Estratègic de Bellaguarda creada 
l’any 2017. 

Comissió de Seguiment del Pla Estratègic de les Garrigues 2015-
2025. Creada l’any 2016.  
https://www.lesgarriguesfentcami.cat/  
 

 
 
 
 
 

https://www.lesgarriguesfentcami.cat/
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5.2.2. 

Línia estratègica 
L.E.5. Governança, cohesió social i treball en xarxa 
Projecte 
P.5.2. Implementació del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla 
de Segur 

SOL·LICITUD D’UN AODL DE SUPORT EN LA 
IMPLEMENTACIÓ DEL PLA 

  
Objectius 

• Comptar amb recursos humans de perfil tècnic que puguin portar el dia a dia 
associat a la posada en marxa i la coordinació de les diferents accions del Pla de 
dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur.  

• Vetllar per l’assoliment dels objectius del Pla de dinamització socioeconòmica.    

 
Descripció  

Una part important de les accions recollides en el Pla de dinamització socioeconòmica  
es poden realitzar amb recursos humans propis de l’ajuntament, sempre i quan es 
disposi d’una persona de perfil tècnic contractada per l’ajuntament i que es pugui 
dedicar a la coordinació i seguiment d’aquest Pla. D’aquesta manera, si l’ajuntament pot 
disposar d’aquesta persona de perfil tècnic, no li és necessari contractar una empresa de 
serveis externa per algunes de les accions i d’aquesta manera, s’optimitzen recursos i s’és 
més eficient.  

En aquest sentit, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) dona suport a la posada en 
marxa, en cooperació amb altres actors, de projectes que afavoreixin la dinamització social 
i econòmica del territori d’actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar 
l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació, mitjançant la contractació dels 
agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 

Els AODL són tècnics/ques, titulats/des superiors o de grau mitjà, que treballen a temps 
complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per entitats 
dependents o vinculades a una administració local. La seva missió és dinamitzar, 
promoure i executar, en concertació amb altres agents del territori (agents socials, 
econòmics, empresarials i altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció 
econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un creixement econòmic generador 
d'ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible. Un AODL executa un 
o alguns dels projectes inclosos del Pla d’acció d’una entitat local en matèria de promoció 
econòmica i ocupació (és a dir, desenvolupament local). 

El Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local del SOC  està regulat per  
l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local, 
per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, de modificació de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 
de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades als Programes de suport al desenvolupament local, per la Resolució 
EMT/1794/2022, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la 
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concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i 
desenvolupament local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL) i per 
la Resolució EMT/1793/2022, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i 
desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL). La 
quantia de la subvenció és un mòdul econòmic anual de 36.000,00€ per a cada Agent 
d’ocupació i desenvolupament local. Aquest subvenció es concedeix per períodes anuals 
i a partir de l’atorgament d’un primer període anual, es podran concedir, prèvia sol·licitud 
anual, fins a un màxim de tres pròrrogues anuals de la subvenció.  

Tenint en compte que la Pobla de Segur compta amb un Pla de dinamització 
socioeconòmica de desenvolupament local que s’ha d’implementar, i que es requereix 
d’una figura tècnica que pugui portar-ne la coordinació i el seguiment de la 
implementació, l’ajuntament de la Pobla de Segur ha de cercar les vies de finançament 
més idònies per poder fer front als costos de contractació d’aquesta persona de perfil 
tècnic.   

 
Activitats i metodologia 

A nivell metodològic es plantegen les següents activitats: 
 
Activitat 1. Analitzar les diferents vies de finançament amb què l’ajuntament de la Pobla 
de Segur podria comptar per poder fer front a la contractació d’una persona de perfil tècnic: 

→ Fons propis de l’ajuntament 
→ Diputació de Lleida 
→ Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
→ Altres fonts de finançament... 

 
Activitat 2. Preparar la documentació necessària per poder sol·licitar suports econòmics 
per a la contractació (ja sigui una memòria, pla de treball, definició del perfil i de les aptituds 
que ha de tenir la persona, entre d’altres aspectes) 
 
Activitat 3. Realitzar la contractació de la persona i proposar-li un pla de treball d’acord 
amb els projectes del Pla Estratègic que hagin estat prioritzats per començar a 
desenvolupar a curt termini.  

 

Resultats 
Persona de perfil tècnic responsable de la coordinació de la 
implementació del Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla 
de Segur contractada. 

  
Actors 
responsables de 
l’acció 

Ajuntament de la Pobla de Segur. 

  
Destinataris de 
l’acció 

Ciutadania de la Pobla de Segur. 
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Pressupost 
900,00€ corresponents als costos salarials d’un tècnic mig amb una 
dedicació del 15% de la jornada durant 2 mesos . 

  

Fonts de 
finançament 

Fons propis Ajuntament de la Pobla de Segur. 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

Diputació de Lleida. 

  
Recursos 
humans, 
tecnològics i de 
serveis 
necessaris 

Dedicació tècnica d’1 persona un 15% de la jornada durant 2 mesos. 

  

Indicadors de 
seguiment 

• Diferents vies de finançament per a la contractació d’un AODL 
identificades. 

• Nombre de persones aspirants a AODL. 

• Nombre d’accions del Pla de dinamització socioeconòmica de la 
Pobla de Segur a implementar.  

  

Cronograma 

 

 M1 M2 

Activ. 1   
Activ. 2   
Activ. 3   
   

 

  

Referències 
Pla Estratègic de Bellaguarda (les Garrigues). Tenen una AODL 
contractada per a la coordinació de la implementació del seu pla de 
treball.    
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6. Calendari de les accions 
 ACCIONS 

CURT TERMINI MIG TERMINI LLARG TERMINI 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

L.
E

.1
. 

E
C

O
N

O
M

IA
 I

 E
M

P
R

E
S

A
 

1.1.   PROJECTE PAGESIA, RAMADERIA I SECTOR AGROALIMENTARI 

1.1.1. Establiment de sinergies amb la taula de 
treball de relleu agrari.                   

1.1.2. Participació activa en les campanyes de 
posada en valor i foment del consum de 
productes agroalimentaris locals en el marc 
del projecte Al teu gust.                   

1.1.3. Impuls i dinamització a la fira Vianda: 
festival gastronòmic de muntanya.                   

1.2.  PROJECTE COMERÇ I SERVEIS 

1.2.1. Participació en el projecte de 
dinamització comercial d'àmbit comarcal 
"Fem Pallars".                    

1.2.2. Dinamització i embelliment dels locals 
comercials buits.                    

1.2.3. Impuls de mesures econòmiques 
incentivadores per a la posada al mercat dels 
locals comercials buits.                   

1.2.4. Implementar el projecte "Millora de 
l'accessibilitat del comerç de la Pobla de 
Segur".                   

1.2.5. Millora de la senyalització dels comerços 
del municipi.                   

1.3.  PROJECTE INDÚSTRIA 

1.3.1. Projecte de reparcel·lació i 
reurbanització  del PAU (Polígon d'Actuació 
Urbanística) del sector 13-Migdia del polígon 
industrial per tal d'activar el sòl industrial 
disponible.                   

1.3.2. Programa de suport a empreses i 
emprenedors ubicats al PAE per retenir 
empreses i atraure'n de noves.                   

1.3.3. Creació d'una xarxa de cooperació 
empresarial amb els negocis ubicats al PAE.                   

1.3.4. Estudi de reorientació de l'escorxador 
municipal.                   

1.3.5. Avaluació de la viabilitat d'un espai de 
comaking al PAE.                   
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L.
E

.2
. 

 S
E

R
V

E
IS

 A
 L

E
S

 P
E

R
S

O
N

E
S

 

2.1. PROJECTE SERVEIS A LA GENT GRAN 

2.1.1. Jornada d'experiències sobre models 
d’accés a l'habitatge enfocats a la gent gran 
i programa d'acompanyament. 

                  

2.1.2. Analitzar fórmules de transport adaptat 
per a la gent gran. 

                  

2.1.3. Suport a la creació d'una cooperativa o 
entitat de serveis per a la gent gran. 

                  

2.1.4. Programa d'activitats d'envelliment 
actiu. 

                  

2.1.5. Avaluar els serveis adreçats a la gent 
gran que es podrien oferir des del Centre 
Cívic. 

                  

2.2. PROJECTE FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

2.2.1. Prospecció de les demandes 
professionals de les empreses ubicades a la 
Pobla de Segur. 

                  

2.2.2. Impuls d'una taula de formació 
comarcal.               

                  

2.2.3. Sessions informatives adreçades a les 
empreses locals per conèixer tots els serveis 
de suport a les empreses en matèria 
d'ocupació existents a la comarca. 

                  

2.2.4. Oficina d'acollida a estudiants i 
professorat vinculat a l'ICEMP. 

                  

2.2.5. Estudi per avaluar la possibilitat de 
crear un campus d'estudiants vinculat a 
l'Institut Centre d'Esports de Muntanya del 
Pallars (ICEMP). 

                  

2.3. PROJECTE JOVENT I ARRELAMENT 

2.3.1. Creació d'un espai polivalent concebut 
com un espai de trobada per als joves. 

                  

2.3.2. Oficina jove d'atenció al jovent i 
desplegament d'un programa d'activitats 
dissenyat en col·laboració amb els i les joves 
del propi municipi.  
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L.
E

.3
. 

 H
A

B
IT

A
T

G
E

 I
 I

N
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
E

S
 

3.1. PROJECTE HABITATGE 

3.1.1. Cens d'habitatges buits de la Pobla de 
Segur.                   

3.1.2. Borsa d’habitatge de lloguer de La 
Pobla de Segur.                   

3.1.3. Jornada d'experiències entorn de 
diferents models d'accés a l'habitatge.                   

3.1.4. Anàlisi de diferents opcions per 
incentivar la rehabilitació del parc 
d'habitatges i promoure la mobilització de 
solars edificables.                   

3.1.5. Campanya per conscienciar als 
propietaris d'habitatges desocupats per 
activar el mercat d'habitatge local.                   

3.1.6. Adequació d'habitatge de propietat 
municipal per a lloguer social.                   

3.1.7. Assessorament jurídic per disposar 
d'eines de gestió des de l'ajuntament en 
relació amb els habitatges en desús 
propietat d'entitats bancàries.                   

3.2. PROJECTE MOBILITAT 

3.2.1. Difusió sobre el servei de transport a la 
demanda.                   

3.2.2. Foment de l'ús del vehicle elèctric i de 
la mobilitat compartida.                   

3.2.3. Anàlisi i foment d'un major 
aprofitament del tren.                   

3.3. PROJECTE INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS  

3.3.1. Impuls i execució del projecte de piscina 
pública municipal.                   

3.3.2. Projecte d'embelliment urbà 
municipal.                   

3.4. PROJECTE CONNECTIVITAT I DIGITALITZACIÓ 

3.4.1. Redefinició de l'espai de coworking Lo 
Niu d'idees.                   

3.4.2. Campanya d'atracció de nous usuaris a 
l'espai de coworking Lo Niu d'idees.                   

3.4.3. Ampliació i millora del servei de fibra 
òptica a tot el municipi.                    
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L.
E

.4
. 

T
R

A
N
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O

L
Ò

G
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A
 

4.1. PROJECTE TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

4.1.1.  Impuls de la transició energètica a nivell 
de consistori.                   

4.1.2. Suport a projectes col·lectius de 
transició energètica.                   

4.1.3. Cicle de visites sobre com fer un 
habitatge sostenible                    

4.1.4. Campanya de conscienciació i 
pedagogia entre els veïns i veïnes per 
fomentar un ús responsable de l'energia.                   

4.1.5. Coordinació amb la futura Oficina 
Comarcal per a la transició energètica per  
apropar a la ciutadania la informació sobre 
els ajuts en matèria energètica i oferir suport 
en la gestió de subvencions.                   

4.2. PROJECTE GESTIÓ DE RECURSOS 

4.2.1. Incorporació de comptadors d'aigua i 
campanya de conscienciació.                   

4.2.2. Redacció i implementació del nou 
projecte d'ordenació de les forests comunals 
del municipi de la Pobla de Segur.                   

L.
E

.5
. 

G
O

V
E

R
N

A
N

Ç
A

, C
O

H
E

S
IÓ

 S
O

C
IA

L
 I

 
T

R
E

B
A
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 E

N
 X

A
R

X
A

 

5.1. PROJECTE COHESIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME 

5.1.1. Definir un model de governança 
municipal estructurat en comissions de 
barris.                   

5.1.2. Programa de suport i assessorament al 
teixit associatiu de la Pobla.                    

5.1.3. Revisió de la governança comarcal per 
visibilitzar el rol de la Pobla de Segur com a 
segona capital de la comarca del Pallars 
Jussà.                   
5.2. PROJECTE IMPLEMENTACIÓ PLA DE DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA POBLA 
DE SEGUR 
5.2.1. Creació d'una Comissió de Seguiment 
del Pla de dinamització socioeconòmica.                   

5.2.2. Sol·licitud d'un AODL de suport en la 
implementació del Pla.                   
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7. Pla d’avaluació i seguiment 
 Marc organitzatiu 

El Pla de Dinamització Socioeconòmica de la Pobla de Segur contempla la següent proposta 
pel que fa al marc organitzatiu per a la Fase d’implementació.  

El sistema d’organització que es preveu per a la Fase d’implementació partirà d’un lideratge 
clar de l’ajuntament. Això no vol dir que tota la responsabilitat de l’execució del Pla de 
Dinamització recaigui en l’ajuntament; la responsabilitat de l’execució és compartida a diferents 
nivells entre l’ajuntament, la ciutadania, les empreses i negocis, o també altres ens supralocals 
que hi poden prendre part, en funció del tipus d’acció. No obstant, sí que es fa necessari que 
l’execució del Pla de Dinamització sigui liderada per l’ajuntament.  

Equip coordinador.  

A nivell institucional, es designarà la tasca de coordinació del Pla de Dinamització a un membre 
polític del consistori, com a mínim (també pot ser un equip de diferents persones membres del 
consistori o col·laboradores). Aquest persona es coordinarà amb la tècnica de promoció 
econòmica de l’ajuntament i es preveu ampliar l’equip amb un altre tècnic/a que es contracti 
per assumir una part de la implementació del Pla de Dinamització Socioeconòmica de la Pobla 
de Segur i crear d’aquesta manera un equip coordinador. 

L’esquema de l’estructura de gestió i organització pel seguiment del Pla de Dinamització 
seria el que es mostra a continuació: 

Figura 8. Esquema equip coordinador per a la implementació del Pla de Dinamització Socioeconòmica 
de la Pobla de Segur 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

Representants 
polítics

Tècnica promoció 
econòmica actual

Contractació 
figura AODL 
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Les tasques de l’EQUIP TÈCNIC COORDINADOR seran: 

1. Coordinar el cicle de desenvolupament del Pla de Dinamització: 
planificació/programació, execució, avaluació i actualització, amb caràcter anual.  

2. Reorientar les accions proposades en el Pla d’Acció, si procedeix, atenent a possibles 
canvis del context territorial i en relació amb les polítiques públiques i l’accés a possibles 
fonts de finançament. 

3. Executar les accions, amb recursos tècnics propis i/o amb recursos externs, segons la 
temporització prevista. 

4. Avaluar les accions. Per això, es disposarà de dos instruments, a actualitzar anualment: 
a. Fitxa de seguiment de les accions. Per a la totalitat de les accions. 
b. Indicadors de seguiment de les accions. Per a les accions executades. 

5. Coordinar les reunions amb la COMISSIÓ DE SEGUIMENT (trimestrals o semestrals) 
incloent la preparació de les ordres del dia, documents previs de treball i actes de les 
reunions. 

6. Cercar finançament per a les accions del Pla de Dinamització. 
7. Coordinar-se amb altres tècnics de municipis veïns o de la mateixa comarca. 
8. Coordinar la contractació d’empreses externes per a l’execució d’aquelles accions que no 

sigui assumibles amb recursos propis. 
9.  Actualitzar periòdicament el Pla Estratègic 
10. Actualitzar anualment les fitxes i indicadors de seguiment del Pla de Dinamització. 

 
→ Acte de presentació pública del Pla de Dinamització Socioeconòmica 

Aquest acte es recomana que es pugui fer de forma presencial per tal de poder fer un retorn a 
la ciutadania dels resultats del Pla, així com donar l’oportunitat que les persones assistents 
puguin mostrar la seva opinió en relació a la prioritat d’execució dels projectes identificats al Pla. 

En el marc de la presentació pública és quan es proposa la constitució de la COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT del Pla de Dinamització Socioeconòmica. 

 

→ Comissió de Seguiment 
L’EQUIP COORDINADOR serà el responsable de l’execució de les actuacions dels diferents 
projectes recollits al Pla d’Acció i es coordinarà directament amb la COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
integrada per aquells veïns i veïnes, associacions i empreses de la Pobla de Segur que es volen 
implicar amb el seguiment de la implementació del Pla de Dinamització. 

Els objectius de la COMISSIÓ DE SEGUIMENT són:  

✓ Informar i donar orientacions a l’Equip Coordinador. 
✓ Avaluar el grau d’implementació del Pla de Dinamització. 
✓ Compartir visions diferents de sectors, organismes, línies de treball. 

La dinàmica de les reunions de la Comissió de Seguiment es centrarà en un format d’Assemblea 
General en el qual, per una banda, s’exposaran els avenços realitzats en els projectes estratègics 
i es consensuaran els propers passos a seguir.  
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 Funcionament de la implementació 
Paral·lelament a establir el marc organitzatiu per a la implantació i seguiment del Pla, caldrà 
establir alhora un funcionament adient del procés d’implantació que garanteixi el correcte 
desenvolupament i seguiment del Pla estratègic. 

Serà responsabilitat de l’ EQUIP COORDINADOR: la planificació, execució, avaluació i 
actualització del Pla de Dinamització d’acord amb un cicle que garanteixi el correcte 
desenvolupament de les accions que integren els projectes, així com el seu seguiment. 

 

Figura 9. Cicle per al seguiment i desenvolupament de les accions 

 
Font: elaboració pròpia 

    

Es proposa que el cicle es realitzi anualment. A continuació s’explica en què consistiria 
cadascuna de les fases: 

1. Fase de planificació. Consisteix en programar aquelles accions del Pla que es 
preveuen executar durant el següent any. Cal fer aquesta fase abans que s’aprovin els 
pressupostos anuals. 

2. Fase d’execució. Consisteix en executar les accions previstes en el Programa anual del 
Pla de Dinamització. 

3. Fase d’avaluació i actualització. Consisteix en avaluar el grau d’assoliment dels 
objectius previstos de les accions identificades per a realitzar, així com la revisió i  
actualització del Pla de Dinamització per tal d’anar identificant accions que cal modificar, 
ampliar o corregir en funció del que es consideri necessari. 

PROGRAMACIÓ

[Setembre any 1 -
Setembre any 2...]

EXECUCIÓ 

[Octubre any 1-
Agost any 2] 

[Octubre any 2-
Agost any 3] - ... 

AVALUACIÓ I 
ACTUALITZACIÓ
[Juliol any 1 - Juliol 

any 2 - ...]
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Un cop finalitzada la fase d’actualització, es tornarà a iniciar el cicle anual, començant per la fase 
de planificació. 

 Eines per a l’avaluació 
El desenvolupament de cada acció serà avaluat d’acord amb les etapes que hagin estat 
completades fins a la seva total execució. A continuació es presenta una proposta de fitxa de 
seguiment de les accions: 

 

Taula 24. Full de seguiment de les actuacions  

Nº de reunió  Data de revisió del full de seguiment 
CODI ACCIÓ  
 
 

Projecte estratègic:  
Nom acció  
 
Coordinador d’aquesta acció: Termini inici: 
  

MEMBRES  

Activitat/Fase 1 
Passos a realitzar:  
Pas 1: 
Pas 2: 
.... 

Acords i revisió dels avenços: 
 

Termini previst de finalització de l’activitat/fase  
Activitat/Fase 2 
Passos a realitzar:  
Pas 1: 
Pas 2: 
.... 

Acords i revisió dels avenços: 

Termini previst de finalització de l’activitat/fase  
Nota: S’afegirien tants apartats d’Activitats/Fases com sigui necessari d’acord amb cada acció. 

 

El conjunt de fitxes de seguiment es podran agrupar en un matriu per tal de disposar d’un 
document sintètic de seguiment del Pla d’Acció.  

Es recomana realitzar UN INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ del Pla d’Acció amb caràcter 
anual.  
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 Eines per al seguiment de la 
comunicació 

La comunicació a l’hora de la implementació d’un Pla de Dinamització és essencial no només 
com un exercici de transparència democràtica sinó també com un deure cap a la societat. 

A partir de la pàgina web pròpia de l’ajuntament i de perfils a les xarxes socials, es recomana 
que s’utilitzin aquests canals de comunicació digitals per informar dels avenços del Pla de 
Dinamització i establir una comunicació continua i permanent amb els veïns i veïnes per mitjà 
de comunicats i notes d’actualitat.  

 

Figura 10. Eines de comunicació del Pla de Dinamització Socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 

Font: elaboració pròpia 

 

 

 
 
 

  

Fer ús del correu electrònic promocioeconomica@lapobladesegur.cat per fer 
enviaments informatius amb la població local, empreses, etc. 

Correu electrònic

• Anar actualitzant l'apartat creat al web de l'ajuntament sobre el Pla de 
Dinamització. 

Pàgina web de l’Ajuntament de la Pobla de Segur 

• Grup de difusió per informar de convocatòries a actes, trobades, processos 
participatius, etc. així com enviar informació d'interès

Whatsapp

• Fer-ne ús per publicar informació de convocatòries a actes, trobades, 
processos participatius, etc. així com enviar informació d'interès 

Instagram de l'ajuntament
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8. Recomanacions per a la bona gestió 
i implantació del pla 

 
El principal repte que cal afrontar és la pròpia implementació del Pla de Dinamització 
Socioeconòmica de la Pobla de Segur  un cop finalitzats els treballs de la seva redacció. Per 
afrontar aquest repte amb el màxim de garanties d’èxit possible és clau tenir en compte una 
sèrie d’aspectes que caldrà vetllar per tenir-los ben presents al llarg de tot el procés de posada 
en marxa del Pla, i que són: 

1. S’aconsella que el Pla de Dinamització s’aprovi per Ple municipal, per donar-li més 
legitimitat al document. 
 

2. Exercir un lideratge polític clar, a l’hora de sumar esforços i implicar altres agents i actors, 
entenent l’acció de lideratge com la capacitat d’identificar i integrar els diferents interessos 
en un projecte comú i de prendre decisions que beneficien a tota la societat, fugint dels 
partidismes polítics. 

 
3. Disposar d’una persona de perfil tècnic que pugui coordinar l’execució de les accions del 

Pla i vetllar el dia a dia cercant recursos, creant sinergies, fent passes perquè el Pla es vagi 
implementant.  
 

4. Adoptar un model de governança basat en la cooperació i la col·laboració a tots els 
nivells. Si es volen aconseguir canvis reals per la Pobla de Segur, en el context actual cal optar 
per establir fórmules basades en la col·laboració i cooperació a diferents nivells i amb els 
diferents agents que intervenen en el territori. 

 
5. Dur a terme una planificació i gestió integrada de les accions que contempla el Pla, 

amb una aposta clara a nivell institucional en destinar recursos tècnics i econòmics i una 
col·laboració estreta entre tècnics i polítics. 

 
6. Garantir l’adaptació de les accions al context del moment. El Pla ha de ser un document 

de treball viu, que pugui respondre a les canviants dinàmiques territorials. Per tant, les 
prioritats han de poder variar durant el procés, si així es considera necessari. La crisi sanitària 
i econòmica que ha generat la COVID-19 s’haurà de tenir present a l’hora de la possible 
evolució o adaptació d’algunes actuacions al context actual. 

 
7. Ser capaç d’alinear el Pla de Dinamització Socioeconòmica de la Pobla de Segur amb 

altres projectes ja en execució o sol·licitats a la Pobla de Segur o a la resta de la comarca, 
per tal d’avançar de forma coordinada, sense duplicitats i aprofitant el millor possibles els 
recursos humans i econòmics disponibles. A tall d’exemple, serien projectes impulsats pel 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, projectes del Consorci Leader Pirineu Occidental, de 
l’IDAPA i altres projectes d’àmbit de la Província de Lleida, fins i tot.  

 
8. Generar relacions de confiança i de col·laboració entre la població local, entre les 

empreses, les entitats i l’ajuntament i la conseqüent implicació i corresponsabilització dels 
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agents clau (públics i privats), per a vetllar per l’execució de les accions i la seva futura 
avaluació.  

 
9. Recolzar la Comissió de Seguiment que es creïn durant el procés d’implementació per 

tal de mantenir activa la implicació dels agents que hi participen i el compromís mutu en 
els acords que s’hi prenguin part.   

 
 

10. Ser capaços de mantenir en el temps els nous serveis o programes de llarga durada 
que es creïn per tal de donar coherència i solidesa als objectius de les línies i dels projectes 
estratègics identificats al Pla.  

 
11. Comunicar els avanços del procés amb claredat i veracitat, per tal de conservar així la 

confiança dels veïns i veïnes que s’han compromès en el procés com d’aquells que s’hi 
puguin comprometre en un futur. 

 
12. Ampliar el coneixement de referents, experiències, contactes i xarxes que ja s’inclouen 

al Pla i que caldria anar actualitzant, per tal de dur a terme accions compartides amb altres 
territoris. 
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9. Bibliografia i webgrafia 
Ajuntament de la Pobla de Segur: https://www.lapobladesegur.cat/ca/ 

Consell Comarcal del Pallars Jussà: https://www.pallarsjussa.cat/ 

Consorci Leader Pirineu Occidental: http://www.leaderpirineuoccidental.cat/projectes-de-
cooperacio/ 

Registre de planejament urbanístic de Catalunya: 
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris 

Terra Catalana: http://www.terracatalana.cat/ 

Departament de Territori: https://territori.gencat.cat/ca/inici 

Institut d’Estadística de Catalunya: https://www.idescat.cat/ 

Google Maps: https://www.google.es/maps/?hl=es 

Web Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya horaris tren: https://www.fgc.cat/xarxa-
fgc/linea-lleida-lapobla/ 

Web Alsa horaris bus: https://www.alsa.es/ca/horaris-dels-autobusos 

Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es/ 

Observatori del Treball i Model Productiu: https://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici 

Lleida Sòl (Polígons d’activitat econòmica): 
https://www.lleidasol.com/content/es/index.php 

Departament d’Empresa i Treball: https://empresa.gencat.cat/ca/inici/ 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: 
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/ 

Departament d’Habitatge: https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ 

Institut Català d’Energia: https://icaen.gencat.cat/ca/inici/ 

Agència Catalana de l’Aigua: https://aca.gencat.cat/ca/inici 

Agència de Residus de Catalunya: https://residus.gencat.cat/ca/inici 

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida: https://www.aralleida.cat/ 

Departament de Cultura: https://cultura.gencat.cat/ca/inici/ 

Projecte de desenvolupament del comerç al Pallars Jussà. 
https://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/dinamitzacio-comercial  

https://www.lapobladesegur.cat/ca/
https://www.pallarsjussa.cat/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/projectes-de-cooperacio/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/projectes-de-cooperacio/
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris
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https://www.lleidasol.com/content/es/index.php
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https://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/dinamitzacio-comercial
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10. Annexes 
 Resultats taller d’escenaris de futur 
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 Resultats taller participatiu social 
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 Resultats procés participatiu 
Instagram 

 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

295 

 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

296 

 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

297 

 

  



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

298 

 Model enquesta sector primari 
(pagesia, ramaderia i transformació 
agroalimentària) 
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 Model enquesta empreses vinculades 
al polígon industrial 

 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

307 
 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

308 
 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

309 
 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

310 
 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

311 
 



                              Pla de dinamització socioeconòmica de la Pobla de Segur 

 
 

 
 
 

 

 

312 

 Model enquesta sector comerç i 
serveis 
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