
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’EMBASSAMENT DE RIALB

Més informació a
www.participa.gencat.cat

o al telèfon: 
973 056 034

PROCÉS PARTICIPATIU SEGRE RIALB

JORNADES PARTICIPATIVES

14 D’ABRIL
Sala d’Actes de l’Ajuntament
a les 10:00 h

OLIANA
La Sala a les 10:00 h

21 D’ABRIL
PONTS

PROCÉS PARTICIPATIU SEGRE RIALB
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Ordre del dia de les jornades

UN PLA PER AL FUTUR DE SEGRE-RIALB
El territori de Segre Rialb format pels municipis de Baronia de Rialb, Bassella, Oliana, 
Peramola, Ponts i Tiurana té importants reptes per al seu futur.  Per abordar-los, el 
Consorci del Segre Rialb i la Generalitat de Catalunya col·laboren per elaborar un pla 

per a la dinamització econòmica del conjunt del territori, el Pla Director Urbanístic 
de l’Embassament de Rialb.

Es tracta d’establir les condicions territorials necessàries que permetin desenvolupar 

activitats, atraure inversions i generar ocupació a Segre Rialb.

Necessitem la veu de les persones que 
viviu, coneixeu i estimeu aquest 
territori per poder construir un pla sòlid 
i de tothom. Per això, et convidem al 
procés participatiu del Segre Rialb.

• Dels valors, activitats i patrimoni del 
nostre territori que hem de potenciar. 

• De quines activitats econòmiques 
i quins projectes conjunts volem per 
al futur.

Amb les teves aportacions i les de totes les persones que participin, millorarem 
el Pla Director incorporant les propostes que siguin més viables. 

JORNADES PARTICIPATIVES

Per participar a les jornades participatives inscriu-te a www.participa.gencat.cat, 
al telèfon 973 056 034 o envia un correu amb el teu nom indicant a quina sessió 
vols venir a info@segrerialb.cat

Sala d’Actes de l’Ajuntament
a les 10:00 h

14 D’ABRIL
OLIANA

La Sala a les 10:00 h

21 D’ABRIL
PONTS

PROCÉS PARTICIPATIU SEGRE RIALB

•   Assistint a les jornades participatives
•   Omplint la butlleta que rebràs a casa 
•   A través de la maqueta itinerant que passarà 

pel teu municipi.
•   A través del portal www.participa.gencat.cat

10:00 - 10:15 - Benvinguda institucional

10:15 - 10:30 - Informació del Pla Director 
Urbanístic 

10:30 - 11:15 - Dinàmica: Explorem els nostres 
vincles amb el territori

11:15 - 11:30 - Pausa - cafè

11:30 - 12:15 - Dinàmica: Cap a on anem? - Visió

12.15 - 12:45 - Dinàmica: Propostes conjuntes

12:45 - 13:00 - Cloenda
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