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INTRODUCCIÓ

El taller ciutadà Ponts, 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
Ponts el 21 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: 21 d’abril 2018 de 10h a 13h
Lloc: Ajuntament de Ponts
Assistència: 29 persones

OBJECTIUS:
● Identificar els elements i valors culturals, socials, econòmics, ambientals, que
defineixen el territori i per tant, sobre els quals podem basar el seu
desenvolupament.
● Imaginar i projectar els escenaris de com ens agradaria que fos aquest 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?
29 participants

8

21

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 esport; i del
sector s ecundari. Cal fer
esment que 1
 0 persones no van
registrar el seu sector, els quals
augmentarien la participació
d’agricultors.

MUNICIPI

Majoritàriament de P
 onts i e
 n
segon ordre, la B
 aronia de
Rialb. Considerar que hi ha 7
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 el Riu de
Rialb i e
 l Forat del Bulí en la Baronia de Rialb; el Castell Sant Pere en Ponts i el nucli
de P
 onts.
El Riu de Rialb es valora pel seu estat natural, perquè és net i molt tranquil, aquests
valors es pretenen conservar. També hi ha gent amb negocis i cases familiars. El Forat
del Bulí es ressalta pel seu valor ambiental, el paisatge i per les possibilitats de
pràctiques esportives.
El nucli de Ponts té valor perquè és allà on viuen, tot així, es va destacar amb molta
claredat el Castell de Sant Pere, no només pel seu valor emblemàtic i cultural, sinó per
un a un vincle emocional amb el poble.
Un segon grup de llocs amb valor per aquest grup són: el Parc de la Roca de
Ponts, e
 l pantà de Rialb, la Serra d’Aubenç, la Serra de Sant Honorat, Pallerols,
Platja d’Ogern, zona de Dòlmens i T
 iurana.
El Parc de la roca és valorat per les seves bones condicions per passejar i el Pantà de
Rialb s’identifica per a la pràctica esportiva. La serra d’Aubenç i la de Sant Honorat,
ambdues en el municipi de Peramola, es valoren per la seva localització, pel seu
potencial mediambiental i també patrimonial. Pallerols es valora pel seu potencial de
rutes de bici i la platja d’Ogern és visitada per passejar. La zona de Dòlmens es veu com
un espai a potenciar. Per últim, Tiurana es valora per un vincle emocional i sentimental
amb aquesta part del territori.
Altres llocs mencionats en aquest taller com a tercer grup de prioritats són: Els
horts de Ponts pel seu valor socioeconòmic, el C
 oscollet pel seu paisatge, T
 orreblanca
pels meandres del Segre, Nuncarga, Mirambell, Vilaplana; la Serra, el Palau i els
boscs, es valoren per el seu potencial turístic i esportiu i per la seva tranquil·litat que és
idònia pel descans. També es visibilitzen el riu Segre, la pressa i el pantà de Rialb c om
espais identificats.
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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?

Els llocs més freqüentats pels participants són e
 l Pantà de Rialb, el Riu de Rialb
en la Baronia i el Parc de la Roca del Call en Ponts.
El Pantà de Rialb a Tiurana i el Riu de Rialb a la Baronia, destaquen per ser dos punts
importants per les activitats esportives i nàutiques, com el caiac o la baixada del riu, i
per gaudir experiències de turisme rural. El Parc de la Roca del Call es caracteritza per
un ús més sovint de la gent, principalment de Ponts, tant per fer esport com per
passejar.
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Un segon grup de llocs amb més ús són el nucli de Ponts, p
 er la seva vida diària
d’alguns participants, Peramola com a lloc de passeig i treball, i l a Torre de Rialb per
fer activitats dirigides i adaptades al medi natural.
Altres llocs mencionats pel seu ús són, B
 ellfort, la Serra de Sant Honorat,
Gualter, Mirambell, la Platja d’Ogern, Pallerols, e
 l camí de Valldans i els horts de
Ponts, el port de Pomanyons i  Tiurana. L’activitat principal en aquests llocs és de
passeig, fer caminades, oci i activitats esportives.
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2
 .3 Percepció del canvi

Com a primer punt es visualitza el P
 antà de Rialb a la zona de l’embassament,
un 80% com un canvi positiu. El motiu principal d’aquesta percepció és per la millora de
les comunicacions viàries i perimetrals, que cal completar i millorar, però que és un
avanç. També es veu com a positiu l’aprofitament de la làmina d’aigua per fer activitats i
esport. El punt negatiu es veu en la falta de neteja i en l’acumulació de residus de
vegetació al voltant del pantà. En la zona del pantà a dalt de Gualter i la pressa, es va
considerar negativa la pèrdua de terres de cultiu i el tancament de la comunicació entre
les dues ribes.
Altres percepcions a destacar sobre l’estat dels llocs són: El Parc de la Roca del
Segre és molt valorat, el Forat del Bulí li preocupa a la gent per la progressiva
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contaminació, el canvi de qualitat de l’aigua, i proliferació de residus, tot per l’augment
de visites i el descontrol de les piscifactories. Sobre aquestes activitats de pesca, la
mateixa percepció negativa es té respecte a la Clua, cal un millor control de la neteja
d’aquesta activitat. També es destaca com a positiu l’augment de les cases rurals en
Pallerols i Vilaplana.
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3. EIX : DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
DEL TERRITORI I PROJECTES
CONJUNTS

3
 .1 V alors de desenvolupament

14

Aquest grup reafirma el p
 aisatge i el patrimoni natural i la seva t ranquil·litat
com els valors fonamentals del territori, per això la cura d’aquesta essència, consideren
que són les línies vermelles per a qualsevol proposta de desenvolupament. En aquest
marc l ’aigua és important que sigui de qualitat com un recurs a potenciar. També es
destaca el c
 aràcter de la gent com un dels valors diferencials que comparteixen els sis
municipis. Com propostes diverses es van afegir, el riu com vertebrador del territori, la
singularitat del seu patrimoni històric i els boscos com entorn característic de la zona.

3
 .2 V isió de futur
La visió del Segre Rialb en aquest taller es centra en l’equilibri del
desenvolupament turístic amb els altres sectors tant primari com secundari. Per
això cal un model turístic de qualitat i sostenible, respectuós amb aquest escenari.
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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 CONJUNTES
●

Accions per a diversificar l'economia: agrícola, ramadera,
indústria petita de 50-100 treballadors i del sector turístic.

●

Facilitar el c
 reixement de les explotacions agràries de
forma sostenible.

●

Formar un tipus de cooperativa que es pugui relacionar amb
els productes de proximitat (tant agrícoles com d’altres).

●

Promoure la denominació d'origen d'alguns productes
locals.

●

Més i millor p
 romoció turística de la zona, promoure cases
rurals, cases de colònies, etc.

●

Agilització dels tràmits i coordinació de les gestions.

●

Promoure i implementar a
 ccions senzilles i àgils en
conjunt amb els actors implicats, per desenvolupar
activitats turístiques.

●

Oferir s erveis de pagament per a rutes i visites.

●

Oferir s erveis combinats de peu/bici/ruta romànica.

●

Abordar el tema normatiu pel foment de les activitats pel
que fa a: diferències normatives entre comarques, lentitud
dels permisos. Assolir una millor claredat de les normatives.

●

Facilitar la tramitació de permisos per afavorir que els
empresaris locals puguin quedar-se.

●

Major coordinació dels sectors dels serveis per millorar
l’oferta, fer una web única.

●

Zona d'acampada al municipi de Peramola, per la seva
proximitat a la zona d'escalada, rocodroms i punts de venda
de productes del Consorci.

●

Crear pack per allotjament/rutes/activitats per
promocionar el turisme sostenible.
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ACCIONS PER AFAVORIR
LES ACTIVITATS
INDUSTRIALS

ALTRES

●

Potenciar la indústria de les e
 nergies renovables.

●

Aprofitament de la m
 assa forestal p
 er generar energia.

●

Polígon de serveis a Gualter.

●

Indústria vinculada al territori, per exemple forestal,
ramadera, agrícola.

●

Estudiar la possibilitat de tenir n
 oves zones industrials
accessibles. Aquesta proposta no va tenir consens.

●

Potenciar l a indústria de la biomassa, més propietaris i
llocs de treball.

●

Donar a
 gilitat a tota la burocràcia per a la instal·lació de
noves indústries.

●

Municipalització de l'aigua.

●

Potenciar la generació d'ocupació.

●

Abordar el c
 onflicte amb la CHE.

●

Afrontar el tema de les compensacions c om a primer punt.
Actualment és una dificultat per la seva lentitud, legalment és
la seva responsabilitat.

DIMENSIÓ SOCIO-CULTURAL
ACTIVITAT A
POTENCIAR

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
CULTURAL

ACCIONS CONJUNTES
●

Organitzar a
 ctes culturals a escala del Segre Rialb:
activitats, concerts, oberts que puguin atreure a la gent del
territori.

●

Promoure la transformació d'usos dels edificis històrics
antics, no com a objectes d'exposició sinó amb usos renovats.

●

Foment de la g
 astronomia local.

●

Fer projectes que puguin a
 rticular:
gastronomia/cultura/esport.

●

Fomentar la restauració d'ermites.

●

Promoció del patrimoni romànic.

●

Promocionar les visites a les pintures rupestres.

●

Organitzar rutes pel patrimoni del romànic. Promoció més
senyalització.

●

Millorar i potenciar Sant Pere (vinculat a les rutes del

17

romànic. Camí entrada i sortida del C14).

ACCIONS PER
AFAVORIR LES
ACTIVITATS
D’ESPORT I LLEURE

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
TURÍSTICA

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
FORMATIVA

ALTRES

●

Promoure els camins pels meandres del Segre, ronda vora
del riu.

●

Habilitar zones de pescaders. Mantenir el riu net, per
banyar-se i practicar esports en caiac.

●

Al pantà, hi ha construït el primer embarcador operatiu
legalitzat a l'embassament, preparat per acollir a
embarcacions de tot tipus, tant de motor com de rem, per a
tot tipus de públics. Cal potenciar aquesta zona recreativa i
afavorir perquè urbanísticament s'hi pugui construir
establiments d'allotjament i hoteler al pol 2 parc 77.

●

Potenciar zones de senderisme, escalada i pesca.

●

Potenciar activitats de lleure amb l'aigua.

●

Potenciar zona de passejada de l'horta de Gualter i fer pont
per empalmar amb horta Ponts.

●

Cal potenciar les activitats aquàtiques a l'embassament. Cal
superar les dificultats administratives i de mercat.

●

Potenciar la caça major.

●

Accions de s ensibilització sobre el territori per fomentar que
la gent cregui en el potencial del territori. Actualment el fet de
tenir a la mà el territori fa que no es valori el real potencial del
territori.

●

Promoure la s ensibilització de l'ús correcte del territori.

●

Formació de cara a millorar els serveis del territori.

●

Fomentar les formacions i promoció del treball en el sector
turístic per a la gent local. Actualment el percentatge de
població contractada és baix.

●

Torreblanca un poble que va ser repoblat per ús social i acollir
a persones.

●

Fomentar les a
 liances amb altres pobles i crear sinergies.

●

Tenint el pantà, tenir algú benefici per accedir a l'aigua i
l’electricitat.
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DIMENSIÓ AMBIENTAL
ACTIVITAT A
POTENCIAR
ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
FORESTAL

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
TURÍSTICA

ACCIONS CONJUNTES
●

Manteniment del bosc.

●

Aprofitament de la m
 assa forestal per generar energia neta.

●

Crear una empresa de fer estella, per a les calderes de
biomassa, i així a la vegada afavorir la neteja dels boscos per
mantenir-les en bon estat.

●

Cal fer una serradora i una central tèrmica de biomassa amb
estella.

●

Fer una activitat forestal efectiva. Cal pensar que el nostre
territori té potencial per a fer biomassa. Els incendis són una
amenaça.

●

Aconseguir tenir un equipament amb una estació permanent
d'extinció d'incendis i/o una estació nàutica.

●

Potenciar els p
 lans de gestió forestal.

●

Utilitzar estratègies per evitar la massificació turística: Es
planteja el pagament a zones d'interès com pot ser el Forat
del Bulí.
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INFRAESTRUCTURA
ACTIVITAT A
POTENCIAR

ACCIONS PER
AFAVORIR LA
COMUNICACIÓ I
CONNECTIVITAT

ACCIONS PER
AFAVORIR LES
ACTIVITATS
D’ESPORT I LLEURE

ACCIONS PER

ACCIONS CONJUNTES
●

Endreçar el territori i a
 dequar les infraestructures per
facilitar tots els usos.

●

Millora de les c
 omunicacions viàries.

●

Millorar i nfraestructura /comunicacions: Accessos,
senyalitzacions, carretera cap a Oliana (sinistralitat), millorar
comunicació eix central a prop a l'Alt d'Urgell.

●

Bona connexió a Internet per afavorir la comunicació.

●

Més camins a cota 0 o pel perímetre de l'embassament

●

Senyalització, neteja dels camins.

●

Completar la via perimetral.

●

Millorar la comunicació interna.

●

Millorar el m
 anteniment de vies i carreteres.

●

La carretera a Tiurana hauria d'incloure Guardiola.

●

Parada d'autocars més gran.

●

Abordar els compromisos de la CHE, no s'ha acabat el Parc
del Segre i via Veroe.

●

Millorar les rutes a
 peu i de bici mitjançant un projecte de
senyalitzacions, catalogar els camins. Prioritzar accions com
aquestes, senzilles i sense el pes de tota la planificació i per tal
de poder avançar.

●

Millorar els camins i senyalitzacions dels indrets emblemàtics.

●

Aprofitar l’embarcador de Tiurana, potenciar-lo.

●

Ubicar miradors de la fauna al pantà.

●

Millorar la senyalització del Forat del Bulí i els accessos al
rivet.

●

Potenciar les embarcacions.

●

Hi ha d'haver més rutes de BBT senyalitzades.

●

Rehabilitació i manteniment de les rutes i del patrimoni
arquitectònic

●

Arreglar els camins interiors i rutes.

●

Acabar els vials del polígon industrial per atreure a més

20

AFAVORIR L’ACTIVITAT
INDUSTRIAL
ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
TURÍSTICA

ACCIONS PER
AFAVORIR L’ACTIVITAT
AGRÍCOLA

indústria ( el vell està obsolet i el nou està malament)
●

Fer un estudi dels accessos a les zones d'interès.
Considerant la seguretat, els serveis, la regulació dels
pàrquings.

●

Petites platges al voltant de l’embassament pel turisme i l’oci.

●

Potenciar el rec, que sigui una realitat, promocionar nous
cultius i ajudar als joves a establir-se al municipi com a
pagesos i com a ramaders.

●

Portar a terme les promeses del rec per part de la CHE.

●

Manteniment de camins per a
 ccedir a les explotacions
agrícoles i ramaderes.
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4. TAULA DE RESUM
Majoritàriament participació d’homes (21) i només 8 dones
Majoritàriament adults i gent gran (80%)

DADES GENERALS

Majoritàriament del sector secundari i turisme / 11 sense registre
La majoria de gent són de P
 onts. S
 eguidament de la B
 aronia de Rialb
EIX EL PATRIMONI, EL PAISATGE I L’EXPERIÈNCIA DEL TERRITORI
LLOCS I INDRETS MÉS
SIGNIFICATIUS PER EL SEU
VALOR I ÚS

El riu de Rialb, el Forat del Bulí, Castell de Sant Pere, Ponts. Parc de la Roca del
Call, e
 l Pantà de Rialb, la serra d’Aubenç, la serra de Sant Honorat, Pallerols,
Platja d’Ogern, T
 iurana, la Torre de Rialb i Peramola.

EIX DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I ACCIONS CONJUNTES

PRINCIPALS VALORS DEL
TERRITORI

PRINCIPALS ESCENARIS
CAP AL FUTUR

80 ACCIONS CONJUNTES

L’aigua com identitat

Cura del paisatge i patrimoni natural

La tranquil·litat de la vida en el Segre
Rialb

Patrimoni Humà amable i acollidor

Turisme de qualitat i sostenible

Evitar el despoblament

Desenvolupament amb equilibri sectorial
DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LES ACCIONS

15 accions per afavorir

Els accessos a les zones d’interès, temes de formació i de sensibilització, major
coordinació d’agents locals i principalment d’abordar l’eficiència administrativa per a
noves activitats.

17 accions per afavorir

Principalment millores als camins, rutes i senyalitzacions per a les activitats
esportives. També formacions als joves locals i major sensibilització.

9 accions per afavorir

Promoció i canvi d’usos dels edificis històrics, articular els municipis amb
esdeveniments culturals oberts. Impulsar packs d’activitats de diversos negocis.

9 accions per afavorir la

Senyalitzacions i neteja de camins; manteniment de carreteres i vies, principalment
a la carretera cap a Oliana.

7 accions per afavorir la

Abordar i ampliar zones industrials i millora dels polígons. Impulsar la indústria
d’energies renovables i millores administratives.

L’ACTIVITAT TURÍSTICA

L’ESPORT I LLEURE

L’ACTIVITAT CULTURAL

CONNECTIVITAT

INDÚSTRIA

7 accions per afavorir

Accessos a les explotacions agrícoles i facilitar el seu creixement en conjunt amb els
altres sectors. També promoure la denominació d’origen dels productes locals.

7 accions per afavorir

Es parla d’aprofitar la massa forestal, manteniment i gestió dels boscos.

L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

L’ACTIVITAT FORESTAL
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2 accions per afavorir

Referides al sector turístic.

7 Altres

Aquest grup va emfatitza la necessitat de fer una millor gestió i garantir el
compliment de les compensacions de la CHE. És el punt d’inici.

L’ACTIVITAT FORMATIVA
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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

12 valoracions de molt satisfeta i 8
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.
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5.2. Qüestionari
LLEGENDA

PREPARACIÓ

EXECUCIÓ

EXPECTATIVES
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VALORACIÓ GENERAL

MITJANS DE CONVOCATÒRIA
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5.3. Fotografies
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