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INTRODUCCIÓ
El taller ciutadà Oliana, 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 del taller obert amb la ciutadania realitzat a
Oliana el 14 d’abril de 2018.
El document s’organitza en tres blocs. El primer bloc és un recull de dades
generals del taller corresponent a la metodologia, els continguts treballats al taller 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 durant el taller. El tercer bloc desenvolupa l’eix
“Desenvolupament econòmic i accions conjuntes”, on s’exposen les propostes de futur
plantejades pels assistentes al taller.
Per últim s’afegeix una avaluació realitzada pels participants sobre el taller i un
annex amb imatges de la sessió.
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1. DESENVOLUPAMENT DEL TALLER

1.1 Metodologia
DADES GENERALS
Dia / hora: 14 d’abril 2018 de 10h a 13h
Lloc: Ajuntament d’Oliana
Assistència: 30 persones

OBJECTIUS:
● Identificar els elements i valors culturals, socials, econòmics, ambientals, etc que
defineixen el territori i sobre els quals es pot basar el seu desenvolupament.
● Imaginar i projectar escenaris de futur desitjats vers el territori d’aquí a 10 anys.
● Proposar criteris i accions per tal d'encaminar-se cap al futur desitjat.
.
1. BENVINGUDA: MAPA + GOMET: On vius?:
A l’entrada es va situar un mapa del territori.
Quan van arribar els participants, es va donar un gomet perquè l’enganxin on viuen.
2. PRESENTACIÓ OFICIAL DEL PROCÉS I EXPLICACIÓ DEL PDU:
- Subdirector General d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà.
- Cap de Servei d’Actuacions Estratègiques. Departament de Territori i
Sostenibilitat.
- Subdirectora General de Qualitat Democràtica. Departament d’Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

3. PRESENTACIÓ DE LA JORNADA I REGLES DEL “JOC”

El taller es va desenvolupar en 4 grups de treball, amb una dinamitzadora/or
en cada taula.
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MOMENT 1: MAPEIG COL·LECTIU
El primer moment del taller va
proposar als participants situar al
mapa llocs del territori amb valor per
a ells. Els llocs s’identificaven a partir
dels usos quotidians, del seu valor
emocional, familiar, col·lectiu, històric
o emblemàtic. També es va proposar
espais que han canviat a partir d’una
percepció positiva o negativa.
Per a fer aquesta part, es va utilitzar
un plànol del territori i diverses icones
diferenciades per colors, simbologia i
noms.
No es tracta d’un inventari de llocs,
sinó que l’aportació d’aquesta
dinàmica és reconèixer i posar
n’evidencia la sensibilitat de la gent
cap al seu territori, així com identificar
tant les coincidències com les
particularitats.
Amb aquesta dinàmica es va recollir
una informació INDIVIDUAL, com a
aportació a l’Eix El patrimoni, el
paisatge i l’experiència del territori”.

●

Valors del territori: E
 spais
reconeguts pel seu caràcter
emblemàtic i pel seu vincle
emocional.

●

Intensitat d’ús: Es van
identificar usos com passejar i
oci, esport i lleure.

●

Percepció del canvi: E
 s van
identificar les percepcions
negatives i positives envers
canvis físics concrets del
territori.

(Descans de 15 minuts)
MOMENT 2: VALORS DEL TERRITORI
Una vegada identificats els llocs més
significatius, es va indagar sobre la
seva importància. Aquest exercici ens
va fer servir per fer
emergir tots aquells elements
intangibles que identifiquen el
territori i que cal respectar, reforçar i
potenciar. Els elements intangibles es
van constituir com a valors del
territori i són els que la gent va
proposar per a qualsevol intervenció
de futur.
Amb aquesta dinàmica es va recollir
una informació COL·LECTIVA, com a
aportació a l’Eix “Desenvolupament
econòmic i accions conjuntes”.

Preguntes per activar el treball: Què creieu que és
identificatiu d'aquest territori i que valoreu
especialment? / Què tenen aquests llocs identificats
prèviament que els fa especials?
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MOMENT 3: ESCENARIS DE FUTUR I
PROJECTES CONJUNTS
A partir dels valors plantejats, que es
van situar com a base per a seguir
treballant, es va proposar als
participants projectar escenaris de
futur amb idees, lemes i fites a assolir.
Aquests escenaris de futur es feien a
partir d’una matriu de 4 dimensions:
econòmica, social, ambiental i
cultural.
Les dimensions permetien pensar en
un seguit d’objectius o d’accions
col·lectives més reflexionades en dos
sentits:
- Coherència de les propostes
amb els valors proposats i els
escenaris de futur.
- Transversalitat de les
propostes, amb una mirada
intersectorial més amplia.
●
●
●

PLENÀRIA
AVALUACIÓ
TANCAMENT
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1.2 Qui ha participat?
30 participants
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23

EDAT

La majoria de participants van
ser adults i gent gran, amb
molt poca participació del
col·lectiu d’adolescents i joves

SECTOR

Hi ha un equilibri entre els
sectors del turisme
d’hostaleria i de l’esport. Del
sector p
 rimari principalment
van participar agricultors. Cal
fer esment que 1
 0 persones no
van registrar el seu sector

MUNICIPI

Majoritàriament d’Oliana i e
 n
segon ordre Peramola,
Bassella i Ponts. Cal fer
esment que 5
 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
¿Quins són els llocs i els indrets que els participants consideren que tenen més
valor com patrimoni natural i cultural?

8

Podem constatar que per aquest grup els llocs més significatius són Oliana, la
Serra d’Aubenç i Tiurana.
Respecte d’Oliana, es fa referència no només al seu nucli antic i la seva posició
estratègica, sinó principalment al seu entorn natural, paisatgístic i cultural. Al voltant de
la ciutat d’Oliana, destaquen el Pou de gel, el c
 amí romànic i el Castell d’Oliana del
Segle X. Els horts del voltant d’Oliana es visualitzen com un valor del paisatge a
conservar. L’altre lloc als voltants d’Oliana, és la zona propera a la ciutat del riu Segre,
tot i que l’accessibilitat no és molt adient, la gent ho valora com un espai per gaudir de la
natura i fer activitats de pesca. Per últim, la Serra d’Oliana representa per alguns
participants un element que posa un marc al paisatge de la zona.
En referència a la Serra d’Aubenç, es valora com lloc amb valor paisatgístic i la seva
ubicació, fa que es vegi com una porta al Pirineu. Tot i que pertany al municipi de
Peramola, els participants d’Oliana es sumen a aquest sentiment d’identitat.
De Tiurana es manifesta un vincle emocional i sentimental. Es posa en valor la seva
recuperació i la nova construcció que emmarca un nou paisatge amb molt potencial.
Un segon grup de llocs amb valor per els participants són: el nucli de Castell-llebre, la
serra de Sant Honorat, el nucli de Peramola i A
 guilar.
Els tres primers formen part de Peramola, per tant aquest municipi nord del territori del
Segre Rialb, conté molts llocs identitaris i amb valor natural i cultural per a la gent dels
municipis del voltant. De Castell-llebre es parla del valor que té per les seves
construccions romàniques i les pintures rupestres que són patrimoni de la humanitat.
De la Serra de Sant Honorat, es ressalta el seu valor natural i paisatgístic divers amb
roques i conglomerats amb una riquesa visual molt apreciada. Aquest lloc es veu com
un potencial de la zona a donar a conèixer a més persones. El mateix nucli antic
emmurallat de Peramola, que vincula aquests llocs, es veu amb un potencial, tant pel
seu caràcter tradicional, com per a la història i la conservació d’oficis antics.
Aguilar en el municipi de Basella, es tradueix per els participants com un eix articulador
del territori, principalment per el seu camp visual que controla estratègicament el Segre
Rialb. Concretament es destaca el castell, les seves vistes són molt apreciades.
Com tercera prioritat es van mencionar a V
 ilaplana, e
 l forat del Bulí, camps de
Conreu, Pantà i port de Pomanyons en Polig, la p
 ressa de l’embassament, i la zona
de Dòlmens, Tots aquests llocs en la Baronia de Rialb. Contrafort de Bombau, Els
planes i Pla de Tragó a Peramola; i Guardiola, la Clua i Mirambell es van valorar per la
seva qualitat paisatgística i per les bones vistes del territori.
Els llocs més valorats al voltant d’Oliana, són el Pou de Gel, el Castell d’Oliana,
La serra d’Oliana. Els participants d’Oliana i Peramola, per la seva proximitat i ubicació
prepirinenca, comparteixen i valoren indrets comuns, com la serra d’Aubenç,
Castell-llebre o la serra de Sant Honorat.
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2
 .2 Intensitat d’ús
¿Quins són els llocs i indrets que els participants del taller utilitzen amb més
freqüència en la seva quotidianitat?

Per la seva quotidianitat, els llocs més freqüentats són O
 liana n
 ucli, La s erra
d’Oliana, Peramola, Pallerols, Bassella, Castell-llebre i la Ribera Salada.
A Oliana, destaquen passeigs al bosc, a
 l riu del Segre, i al p
 oliesportiu per fer esport.
La serra d’Oliana pels participants és un lloc de passeig i oci i esport i afavoreix la seva
bona accessibilitat. A Peramola, Bassella està equilibrat l’ús de passeig i lleure, esport i
treball. A Pallerols destaquen camins de terra per fer proves esportives i Castell-llebre,
entre altres activitats, es valora com un lloc per a caminar. Per últim entre els llocs amb
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més ús pels participants, hi ha la Ribera Salada com un lloc de trobada per banyar-se a
l’estiu i passejar en bicicleta.
Un segon grup de llocs amb més ús són Aguilar, el r iu Rialb en la Baronia, la
gent hi va més a l’estiu i agrada perquè conserva l’aigua neta. La serra de Sant Honorat
és una muntanya que per la seva proximitat als municipis del nord del Segre Rialb, es
pot passejar i fer esport. La serra d’Aubenç, Mirambell, la Platja d’Ogern són zones
de passeig i oci i el p
 antà de Rialb, com zona principalment d’esports aquàtics.
Hi ha altres llocs mencionats per el seu ús com el Pantà i Port de Pomanyons i la zona
de Dòlmens a
 la Baronia de Rialb; Cortiuda, el Pla de Tragó i la serra de Sant Marc,
al municipi de Peramola; T
 iurana, Vilaplana, Ponts i Gualter a la resta del territori.
L’activitat principal en aquests llocs és de passeig per trobar bones vistes, fer caminades,
oci i activitats esportives.
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2
 .3 Percepció del canvi

Com a primer punt evident, cal destacar la percepció negativa de l’estat del
Pantà de Rialb zona 3 part nord, al voltant de la zona d’Aguilar de Basella. Els motius
fan referència a la brutícia generalitzada, als restos de la vegetació en mal estat com els
arbres morts. Els participants manifesten que a sovint hi ha poca aigua o pateixen
l’anegament de la terra agrícola. Segons ells, seria necessari posar una pressa i un llac
de cua, arreglar els terrenys i fer un pla de neteja. En segon lloc es fa referència a la
perillositat d’aquesta zona, pel risc d’incendis als boscos de l’entorn, sobretot a la zona
de baix de l’embassament, on cal tenir tallafocs i un pla de prevenció.
Respecte la zona del Pantà de Rialb 1, part central de l’embassament l’opinió
és més equilibrada. Tot i que es reconeix que s’ha erosionat i canviat el territori, que
s’han perdut terres de cultiu, que és un nou paisatge, l’embassament es percep com un
eix vertebrador mal aprofitat i que es podria potenciar conservant la natura, els costums
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i implementant negocis perquè la gent de la zona pogués viure-hi millor. En aquest
context, la percepció sobre els canvis al municipi de Tiurana segueixen sent negatius.
Altres percepcions sobre l’estat dels llocs són: A la Baronia, hi ha accessos que
han millorat per la zona de Bellfort; es considera que L
 a Clua no està ben aprofitada; a
Peramola i Castell-llebre proposen millorar el rec; Vilaplana es veu mal comunicada i
amb perdudes evidents de població; A Contrafort de Bombau e
 s valora com positiu
l’obertura de noves vies que permet potenciar les activitats esportives.
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3. EIX : DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
DEL TERRITORI I PROJECTES
CONJUNTS

3
 .1 V alors de desenvolupament

14

Com síntesi dels quatre grups de treball, es pot dir que la relació positiva i
propera amb l'entorn natural, es reafirma com el marc de valors que haurien d'orientar
el desenvolupament del territori. En aquest sentit, el sector primari es posa en valor
com activitat representativa de la zona, l 'aigua e
 s presenta com un recurs que aporta
identitat i unitat, e
 l patrimoni natural com un entorn verge, lliure, de bones sensacions
amb s alut i tranquil·litat, els boscos c om a entorns que aporten tant valor al paisatge
com possibilitats d'un desenvolupament transversal. Cal destacar també que com a
valors apareix la mateixa gent de la zona com a patrimoni humà a ressaltar. Altres
elements que han sorgit dels grups de treball són el p
 atrimoni històric, la proximitat,
el patrimoni cultural, la indústria, el paisatge i la ruralitat.
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3.2 V isió de futur
La sostenibilitat i l'equilibri d’activitats representen la visió exposada pels
participants d’aquest taller. En aquest marc, les propostes d'escenaris futurs es
projecten cap a un turisme de qualitat, respectuós amb el territori i equilibrat amb
el sector primari. L'embassament es visualitza com una zona d
 'activitats de lleure i
esport i e
 ls boscos com a espais potencials d'un desenvolupament transversal. La
finalitat a llarg termini és evitar el despoblament i millorar en l'estabilitat demogràfica.
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3.3 A ccions conjuntes
DIMENSIÓ ECONÒMICA
ACTIVITAT A
POTENCIAR

ACCIONS PER AFAVORIR
L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

ACCIONS PER AFAVORIR
L’ACTIVITAT TURÍSTICA

ACCIONS PER AFAVORIR
ACTIVITATS
AGROINDUSTRIALS

ACCIONS PER AFAVORIR
LES ACTIVITATS
INDUSTRIALS

ACCIONS CONJUNTES
●

Reconvertir  l’agricultura des d’una perspectiva ecològica
de qualitat. Això té dificultats de rentabilitat i organització
que caldria superar.

●

Posar condicions per p
 otenciar els productes locals de la
zona (botigues).

●

Implementar un sistema de r ec de secà i regadiu a
Peramola i Vilaplana.

●

Impulsar canvis a l'agricultura per a
 favorir el mercat local.

●

Promocionar una denominació d'origen dels productes del
territori.

●

Tramitar s egells de qualitat del turisme.

●

Promoure c
 àmpings a peu d'aigua.

●

Facilitar l'acollida de nous allotjaments turístics però amb
criteris de respecte al medi.

●

Pla de promoció i comunicació d
 el territori per donar-lo a
conèixer.

●

Facilitar i potenciar més c
 àmpings i serveis d’estada.

●

Fomentar activitats de t ransformació agroindustrial al
territori

●

Fomentar i d
 iversificar les activitats agroindustrials i
agroalimentàries.

●

Promoure la formatgeria artesana.

●

Accions de diversificació de l'economia i c
 reació d'empreses
(no només Taurus, per exemple patates fregides).

●

Aprofitar els boscos per e
 mpreses de fusta.

●

Establir indústria de transformació de la fusta.

●

Ampliar el polígon industrial p
 er a potenciar iniciatives dels
joves.

●

Potenciar i mantenir la indústria Taurus.
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ALTRES

●

RAMADERIA: Mantenir g
 ranges del sector primari.

DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL
ACTIVITAT A
POTENCIAR

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
CULTURAL

ACCIONS CONJUNTES
●

Aprofitar la x
 arxa d'associacions culturals del territori, n’hi
ha moltes.

●

Fomentar activitats culturals obertes com el teatre o el
cinema, etc.

●

Accions de conservació del patrimoni històric i cultural (tot
més catalogat) i difusió.

●

Potenciar el patrimoni tradicional.

●

Valorització del territori per la gent d'aquí.

●

Introduir una figura que dinamitzi culturalment el territori.

●

Rutes al patrimoni romànic i de les fonts.
●

Projecte per revaloritzar els oficis antics.

●

ACCIONS PER
AFAVORIR LES
ACTIVITATS
D’ESPORT I LLEURE

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
FORMATIVA

Potenciar la relació existent d'Oliana amb el poble de sard
Sardenya.

●

Promoure activitats d’excursions, escalada i senderisme.

●

Astronomia com atractiu de la zona.

●

Potenciar a
 ctivitats esportives i de lleure.

●

Potenciar esports d'escalada, caiac, aquàtics.

●

Regulació de la caça i e
 xcursionisme.

●

Facilitat d
 e tramitació d’activitats p
 er a diversos usos.

●

Fer l'escola de la natura, amb formació i educació sobre
l'entorn, per guies, escalada i activitats de muntanya.

●
ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
AGRÍCOLA

Millora de la gestió de les m
 esures compensatòries
(exemple el rec).

●

Regulació dels b
 oletaires.

ALTRES

●

Millorar la formació superior a la zona (exemple UNED).

18

DIMENSIÓ AMBIENTAL
ACTIVITAT A
POTENCIAR

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
FORESTAL

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
AGRÍCOLA

ACCIONS CONJUNTES
●

Promoure la g
 estió, neteja, cura integral dels boscos, amb
els propietaris. Ús social, econòmic, productiu, turístic, etc.

●

Millorar la gestió dels boscos, mitjançant ajudes als
propietaris i treball conjunt amb ells.

●

Millorar la g
 estió dels boscos fomentant la relació amb els
propietaris i els espais de senderisme per a la neteja, la
senyalització i manteniment dels camins existents.

●

Qualificar la zona forestal amb més puntuació per poder
acollir-se a les subvencions, però que no sigui restrictiva.

●

Punts d'aigua per e
 xtinció d'incendis i tallafocs.

●

Fer proteccions c
 ontra incendis dels boscos.

●

Potenciar i protegir les zones d'hort de qualitat.

INFRAESTRUCTURA
ACTIVITAT A
POTENCIAR

ACCIONS PER
AFAVORIR LA
COMUNICACIÓ I LA
CONNECTIVITAT

ACCIONS PER
AFAVORIR LES
ACTIVITATS
D’ESPORT I LLEURE

ACCIONS CONJUNTES
●

Connectivitat del territori variant Oliana.

●

Manteniment de les infraestructures.

●

Més connectivitat i accessos als boscos.

●

Millorar la connexió d'internet p
 er a que la gent pugui
treballar des de casa.

●

Millora d'accessos i manteniment de c
 arreteres i camins.

●

Fer la via Oliana a Peramola, però que aquesta carretera
s'integri al paisatge.

●

Completar l’anell del pantà.

●

Mantenir les x
 arxes de camins.

●

Facilitar i potenciar z ones d’embarcament a
 la comarca
Noguera.

●

Millorar infraestructures com fer la presa de la Cua. Fer
embassament de cua per activitats de lleure (zona més
controlada).

●

Habilitar rutes de senderisme pels boscos.
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ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
TURÍSTICA
ALTRES

●

●

Fer una revisió i instal·lació d’Indicacions dels p
 unts turístics i
visuals/miradors.
Habilitar infraestructura educativa i sanitària. Actualment està
llum a Lleida o la Seu.
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4. TAULA DE RESUM
Majoritàriament participen h
 omes (23) i només hi ha hagut 7 dones

DADES GENERALS

Majoritàriament adults i  gent gran (83%)
Majoritàriament del sector primari i del turisme / 10 persones sense registrar
La majoria de la gent és d’Oliana. Després P
 eramola, Baella i  Ponts
EIX EL PATRIMONI, EL PAISATGE I L’EXPERIÈNCIA DEL TERRITORI

LLOCS I INDRETS MÉS
SIGNIFICATIUS PER EL
SEU VALOR I ÚS

La serra d’Aubenç, O
 liana, Castell-llebre i P
 eramola. T
 iurana La serra d’Oliana,
Pallerols, Basella. Ribera Salada, M
 irambell, la Platja d’Ogern, el Pantà de Rialb, la Serra de
Sant Honorat i Aguilar.
EIX DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACCIONS CONJUNTES

PRINCIPALS VALORS
DEL TERRITORI

PRINCIPALS
ESCENARIS DE FUTUR

57 ACCIONS
CONJUNTES

Sector primari com essència del territori

L’aigua com a identitat

Cura del paisatge i patrimoni natural

Els boscos com a valor paisatgístic i
transversal

La tranquil·litat de la vida en el Segre
Rialb

Patrimoni Humà amable i acollidor

Turisme de qualitat i sostenible

Evitar el despoblament

A futur el sector primari es potencia
Els boscos espais transversals

L’embassament com zona de lliure, d’esport i
de turisme

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LES ACCIONS

10 accions per afavorir

Potenciar l’escalada, la formació per a donar oportunitats i l’equilibri entre la regulació i la
facilitat per obrir noves activitats.

8 accions per afavorir

Agricultura competitiva, ecològica, amb bones infraestructures de reg, que potenciï els
productes locals amb denominació d’origen.

9 accions per afavorir

Revalorització del patrimoni, especialment del romànic i dels oficis tradicionals.
Potenciar i aprofitar el capital humà i associatiu.

6 accions per afavorir

Hostaleria respectuosa amb l’entorn natural.
Promocionar el territori i la millora de les indicacions dels punts turístics.

6 accions per afavorir

Millora de la gestió mixta públic - privat dels boscos i de la prevenció d’incendis.
Millorar usos i explotació integral dels boscos.

7 accions per afavorir la

Sobre la millora de la comunicació viària local i la connexió virtual global.
Això com a clau per atreure a més gent.

L’ESPORT I LLEURE

L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

L’ACTIVITAT CULTURAL

L’ACTIVITAT TURÍSTICA

L’ACTIVITAT FORESTAL

CONNECTIVITAT
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5 accions per afavorir la
INDÚSTRIA

3 accions per afavorir
L’AGROINDÚSTRIA

Transformació de fusta, ampliació del polígon, donar suport a les actuals empreses i
afavorir la diversificació de la producció.
Principalment aprofitar l’agricultura i ramaderia per completar el procés amb productes
agroalimentaris.
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5. AVALUACIÓ
Per fer el seguiment de qualitat del procés, es va implementar dos sistemes
d’avaluació als tallers oberts. El primer va servir per fer una mirada general del grau de
satisfacció de la sessió, realitzat amb una “Diana”, un material molt visual i didàctic.
El segon sistema va ser la valoració del projecte i la sessió amb un qüestionari
facilitat per l’àrea d’avaluació de la Secretaria de T ransparència i Govern Obert de la
Generalitat de Catalunya, e
 l qual permet recollir més aspectes i de forma més detallada.

5.1. Diana de valoració
La valoració es posa des de el centre cap a fora, amb un gomet i segons la graduació:
molt satisfeta, satisfeta, poc satisfeta, gens satisfeta i insatisfeta.
RESULTAT

IMATGE

9 valoracions de molt satisfeta i 6
valoracions de satisfeta.

L’objectiu d’afavorir una bona experiència
es va aconseguir, la satisfacció general
amb el taller i la jornada va ser positiva.
Moltes persones van sortir abans de fer
aquesta valoració, considerem que
aquest resultat és incomplet, tot així el
clima de la sessió va ser molt favorable.
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5.2. Qüestionari
Amb aquesta eina es van recollir 19 avaluacions de les 30 persones assistentes. El
detall de les dades generals es presentarà a l’informe final en conjunt amb els altres
tallers i com complement a les dades de participació.
Respecte a aquest taller: la majoria de participants han nascut a Catalunya, de les
19 persones participants 6 treballen al sector primari, 8 a altres sectors (repartit entre
serveis, indústria i hostaleria, 3 jubilats, 1 persona a l’atur i una estudiant). Més del 90%
de les participants que han fet l’avaluació pertanyen a alguna associació cultural,
esportiva, veïnal, ambiental, empresarial, sindicat, a un col·legi o administració. Per
últim, 8 persones viuen a Oliana, 5 a Basella, 4 a Baronia de Rialb i 2 a Peramola.
Aquestes persones van valorar la preparació, l’execució, el compliment de les
expectatives, la valoració general i la convocatòria, amb els següents resultats:
LLEGENDA

PREPARACIÓ

EXECUCIÓ
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EXPECTATIVES

VALORACIÓ GENERAL

MITJANS DE CONVOCATÒRIA
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5.3. Fotografies
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