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INTRODUCCIÓ
La caixa itinerant/enquesta, és una activitat que es va realitzar en el marc del
Procés participatiu per al Pla Director Urbanístic - PDU del Segre Rialb. Aquest PDU
pretén posar les bases per un desenvolupament que aprofiti les noves oportunitats
generades per la construcció de l'embassament Rialb l'any 2010. L'embassament del
Segre Rialb, va configurar un nou paisatge amb canvis i afectacions que encara estan
presents en la memòria dels habitants. Per aquesta raó es va engegar un procés
participatiu, per tal de recollir les propostes i sensibilitat de la població i els diversos
agents implicats. Aquest procés pot ser un punt de partida per tal de potenciar un major
vincle de la població vers la nova forma del territori.
El Procés participatiu del PDU del Segre Rialb, es va desenvolupar a partir de
diverses accions, per tal d’arribar a una diversitat àmplia de la població. Per això, es van
realitzar tallers amb alumnes dels IES de Ponts i d’Oliana en horari lectiu i dos tallers
oberts a la ciutadania. També es va fer un taller amb els alcaldes/es dels sis municipis
implicats al Consorci del Segre-Rialb i impulsors del PDU. Finalment, es va dissenyar una
dinàmica itinerant i es va obrir un espai de propostes a la web del Consorci.
Aquest informe presenta els resultats de la dinàmica itinerant/enquesta,
realitzat durant el mes d’abril del 2018.
El document s’organitza en tres blocs. El primer bloc és un recull de dades
generals de l’activitat corresponent a la metodologia i les dades de participació. Al segon
bloc es presenten els resultats de l’eix “El patrimoni, el paisatge i l’experiència del
territori”, on si recullen els llocs més significatius del Segre Rialb identificats pels
participants mitjançant una enquesta i una maqueta. El tercer bloc desenvolupa l’eix
“Desenvolupament econòmic i accions conjuntes”, on s’exposen els resultats de les
preguntes referides a la visió, els criteris de desenvolupament i la priorització de les
activitats productives proposades.
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1. PLANTEJAMENT DE L’ACTIVITAT

1
 .1 Metodologia
DADES GENERALS
Dia / hora: mes d’abril 4 - 5 dies per
municipi
Ajuntament de Peramola
Ajuntament de Bassella
Ajuntament d’Oliana
Ajuntament de la Baronia de Rialb i al
mercat setmanal
Ajuntament de Tiurana
Ajuntament de Ponts i a l’Aplec de Sant
Ermengol.
Participació: 4
 6 persones
OBJECTIUS:
● Informar sobre el PDU, i el procés.
● Identificar mitjançant una maqueta l’àmbit del territori, indrets i espais amb valor i
espais deteriorats a potenciar.
● Recollir l’enquesta als sis municipis.
EINES:
● Una enquesta.
● Una caixa/maqueta.
DINÀMICA:
● Presentació
○
○
○
○

●

Què és?, per què aquesta caixa?
Procés participatiu.
Descripció del PDU.
Explicació de la dinàmica itinerant i explicació sobre què es farà amb la informació
recollida.

Distribució
○
○
○

Instruccions per participar.
Espai per portar el material.
Espai per les enquestes.

4

●

Instruccions
○
○
○
○
○

Llegeix atentament la presentació i la llegenda del plànol - maqueta.
Dins de la maqueta, assenyala amb l'adhesiu groc, els indrets o espais del consorci
Segre Rialb que més valores i/o que consideres que s'han de protegir.
Dins de la maqueta, assenyala amb l'adhesiu vermell els indrets o espais deteriorats,
que necessiten ser millorats.
Per últim, desenvolupa les teves propostes amb l'enquesta i diposita-la en la caixa.
Gràcies
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1.2 Qui ha participat?
46 participants

21

25

EDAT

La majoria de participants van
ser gent de 25 a 55 anys i
gent gran major de 65.

NIVELL FORMACIÓ

Hi ha diversitat dels nivells
formatius. La majoria de
participants són de FP grau
superior, universitaris, amb
màster i amb batxillerat.
Situació laboral:
28 treballen, 16 són jubilats
2 fan treball domèstic no
remunerat

MUNICIPI

Van participar
majoritàriament gent de
Ponts i  en segon ordre d
 e
Tiurana. Cal fer esment que
8 persones no van registrar el
seu municipi.
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2. EIX: PATRIMONI, EL PAISATGE
I L’EXPERIÈNCIA DEL TERRITORI

2.1 Llocs amb valor
PREGUNTA 1: Per tu, quins són els indrets o espais més emblemàtics del territori
de Segre Rialb?
Els llocs més valorats amb les enquestes, són Tiurana, el Pantà de Rialb i Sant Ermengol de
Tiurana. Com segona priorització estan el R
 iu de Rialb, el Castell de Ponts i Peramola.
La resta de llocs que van sortir són: Castell-llebre, La Clua, la Roca del Corb, la Serra d’Aubenç, el
Mirador del Pantà, el Parc de la Roca del Segre, el Port de Pomanyons, Oliana, Nuncarga,
Mirambell, Gualter, el Monastir de Gualter, El Coscollet.
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2
 .2 Intensitat d’ús
PREGUNTA 4: Quins són els llocs del territori de Segre Rialb o vas a passejar o a
observar el paisatge quan tens temps lliure?
Els llocs amb més intensitat ús pels participants de l’enquesta van ser Sant Ermengol de
Tiurana, Tiurana, el Pantà de Rialb i el Riu de Rialb.
En segona priorització estàn C
 astell-llebre i Sant Honorat, La Roca del Corb, La serra
d’Aubenç, el Castell Sant Pere de Ponts i el Forat del Bulí.
Per últim altres llocs mencionats amb menor priorització són: Aguilar, Cortiuda, el monestir de
Gualter, Guardiola, La serra d’Oliana, Nuncarga, Pallerols, Peramola, Ponts, Port de Pomanyons,
Torre de Rialb, Vilaplana i la zona de Dòlmens.
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2.3 Percepció del canvi
PREGUNTA 2: Quins són els espais o indrets que no t’agraden? (-)
PREGUNTA 3: Creus que hi ha espais, elements o activitats que calgui posar en
valor especialment? Quins? (+)
La zona del Pantà de Rialb, cerca a Aguilar, destaca com un lloc que no agrada, la raó és la
neteja, hi ha molta vegetació en mal estat i molta gent manifesta el mateix, que cal millorar
aquest lloc. El Pantà de Rialb en la zona de l’embassament, es considera en un 70% un
canvi positiu que cal valorar, així també Tiurana i Sant Ermengol de Tiurana.
Altres llocs: La zona de Dòlmens cal millorar l’accessibilitat, Peramola, el Castell de Ponts, el
camí de Valldans en Ponts, el Riu de Rialb i el Forat del Bulí, són altres llocs considerats
potencials i que cal valorar.
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3. EIX : DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
DEL TERRITORI I PROJECTES
CONJUNTS

3
 .1 V alors de desenvolupament
PREGUNTA 7: Quins són els criteris més importants a tenir en compta
conjuntament amb el desenvolupament econòmic
Els criteris més prioritzats són:
● Respectar i protegir els valors i espais naturals
● Potenciar el turisme de qualitat i el respecte al medi ambient
● Mantenir i respectar les activitats agrícoles i ramaderes existents
La imatge i el patrimoni del territori i potenciar la gestió forestal van ser els següents
valors prioritzats.
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3
 .2 V isió de futur
PREGUNTA 5: Amb una palabra o frase descriu com t’agradaria que fos el territori
de Segre Rialb en el futur?
Les propostes de visió amb més suport són:
● Cap un turisme més sostenible
● Segre Rialb un bon destí
● Equilibri sectorial de desenvolupament. Hem evitat el despoblament.
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3
 .3 A ccions conjuntes
PREGUNTA 6: Quins tipus d’activitats econòmiques creus que s’han de potenciar
per al futur del territori de Segre Rialb?
Les activitats turístiques, esportives i agrícoles, són les més prioritzades. Les
menys prioritzades són les activitats formatives i industrials.
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