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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
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El passat dia 16 març es va celebrar
el consell d’administració de la
Societat de Foment, amb el següent
ordre del dia:

1. Lectura
2.

3.
4.
5.

de l’acta anterior i
aprovació de l’acta, de la reunió
anterior.
Formulació per part del Consell
d’Administració dels comptes
anuals i la proposta d’aplicació de
resultat.
Informe de gestió.
Comunicació fi de la relació
contractual de l’actual gerent
Torn obert de paraules.
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El primer projecte tracta de la
possibilitat
de
muntar
una
micromalteria al Pallars perquè els
productors de cervesa pallaresa i
catalana obtinguin el producte a
Catalunya i no l’hagin de comprar a
l’exterior com passa actualment.
El projecte es troba en fase d’estudi
de la seva viabilitat, actualment
s’està organitzant un viatge per anar
a veure’n exemples a Bèlgica i/o
Alemanya per traslladar la idea al
Pallars. Un cop superat aquest
estadi s’ha de buscar inversors
interessats en aquest nou i
engrescador projecte “La Malteria
del Pallars Jussà”

TAULES SECTORIALS:
1. AGRICULTURA I RAMADERIA
2. INFRAESTRUCTURES
En l’actualitat, hi ha activitat en dues
taules de sectors molt importants
per el desenvolupament econòmic
de la
comarca, com són
l’agricultura i ramaderia i la
d’
infraestructures. Aquestes estan
formades per socis i no socis,
professionals
dels
sectors
o
interessats en ells.
L’objectiu de les taules és detectar
problemàtiques i necessitats del
sector per trobar solucions, a més
d’indagar en la possibilitat i viabilitat
de nous projectes.
La taula d’Agricultura i Ramaderia
Aquest any els membres de la taula
d’agricultura s’han reunit dos cops,
en el mes de febrer i març, avançant
en la possibilitat i viabilitat de tres
projectes innovadors, i nous per la
comarca.

El segon i tercer projectes és troben
en una fase més embrionària
aquests són: estudi de plantes
medicinals per fer-ne infusions, i
recerca de finques experimentals
d’avellaners en dos indrets: una a la
Vall Fosca i l’altra a la Conca de
Tremp.
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La taula d’ Infraestructures
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El passat divendres, 17 de març, els
membres de la taula es van reunir
per treballar les dues reunions a les
quals estaven convocats; una era la
Comissió de seguiment del servei
de Lleida – la Pobla de Segur –
Esterri d’Àneu i l’altra amb el
Secretari
d’Infraestructures
i
Mobilitat, Ricard Font, que es
portarà a terme al mes d’abril.
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compromís d’estudiar els punts 1 i 2
un cop tinguin les estadístiques de
passatgers del primer any, és a dir,
al mes de juliol de 2017.
Finalment, l’última demanda va ser
que l’últim tren que surt de Lleida a
les 17:30h canviï i sortir a les
19:25h. En aquest cas, l’empresa
FGC van indicar que aquest canvi
seria més difícil degut als costos
operatius que generaria perquè això
suposaria que el tren retornaria
cada dia a Lleida a les 22:55 i no a
les 20:35, com fa actualment, de
dilluns a dijous.
2a edició “SOPAR DE
PALLARESOS A BARCELONA”

En la reunió de la Comissió de
seguiment del tren realitzada el
passat dijous, 23 de març, Emili
Tena membre de Jussactiu i de la
taula d’infraestructures va exposar
les demandes de la societat de
foment, les quals van coincidir amb
el President del Consell Comarcal
del Pallars Jussà, Constantí Aranda,
i de l’alcalde de la Pobla de Segur,
Lluís Bellera. Aquestes són;
1. Que l’arribada del primer tren
a Lleida arribes 3 o 4 minuts
abans, perquè ara és molt
just el transbord amb l’AVE a
Barcelona.
2. Que el tren que surt de Lleida
a les 10:45h passi a sortir a
les 13:00h aprofitant el tren
que fa el trajecte LleidaBalaguer.
L’empresa gestora Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya agafa el

Èxit de participació en el sopar de
gent pallaresa que viu i treballa fora
del Pallars.

Al sopar hi van assistir més de
cinquanta pallaresos de l’àmbit
polític, empresarial i acadèmic,
alguns
noms
destacats
com
Joaquim Boixareu, Esther Capella,
Eduard Gallart, Germà Gordó, Angel
Pes, Ramon Sostres o Carlos
Sumarroca.
També van ser-hi els Presidents
dels Consells Comarcals dels dos
Pallars, el Sr. Constantí Aranda i el
Sr. Carlos Isús, aquesta trobada va
servir per posar en valor i donar
rellevància al procés d´ampliació de
capital que està duent a terme la
Societat de Foment destinat a la
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incorporació de nous socis públics i
privats de la comarca del Pallars
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Sobirà.
En el decurs del sopar la Sra.
Montserrat Casalprim, directora del
centre d’estudis virtuals i d’extensió
de la Universitat d’Andorra va fer la
presentació
del
Postgrau
de
Turisme de Muntanya, projecte
nascut a la Societat de Foment i que
s’ha desenvolupat juntament amb la
Universitat d’Andorra, la Fundació
Themis (Organització Mundial de
Turisme) i amb la col·laboració de la
Colorado State University.
També es van presentar nous
projectes d’emprenedors de la
comarca: l’Abel Sánchez de la
fàbrica de Cervesa Ctretze, la Laura
Samso de l’empresa PallarsDrons i
el Jaume Casado de l’empresa
Safrà del Montsec.
El president de la Societat de
Foment, el Sr. Josep González va
prendre el compromís d’establir el
caràcter anual d’aquest sopar,
donada l’excel·lent participació i
bona acollida d’aquesta segona
edició.
FELICITEM AL CELLER
VILACORONA I LICORS PORTET
Societat de Foment vol felicitar a les
dues empreses consolidades de la
comarca, el celler Vila Corona i
Licors Portet per l’obtenció de 4
premis, dos medalles de plata i dos
d’or consecutivament, al concurs
internacional CATAVINUM.

Licors Portet

Vi Vila Corona
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Uns premis que ajuden al producte
pallarès, en aquest cas vi i licors, a
posicionar-se com a producte de
bona qualitat arreu del món.
ON HEM PARTICIPAT
a) Assistim a una sessió de treball
del programa “Catlabs” per saber si
hi ha la possibilitat de formar part
d’una xarxa d’agents d’innovació
social digital
b) Assistim a un “Projecte + Q;
Construint xarxes de creixement
empresarial”
c) Assistim al sopar 2a nit del
Turisme de Viu Jussà
PREVISIÓ DE PROPERS ACTES
a) Signatura de l’ampliació de
capital dels nous socis públics i
privats del Pallars Sobirà.
b) Participació al mes d’abril en la
Trobada empresarial del Pallars.
c) La Trobada de Jussactiu es
realitzarà el proper mes de maig. En
breu informarem de la data definitiva
i del convidat.
POSTGRAU MOUNTAIN
DESTINATION MANAGEMENT

https://www.mountaindestinationma
nagement.com
T’animem a inscriure’t, si és del teu
interès, i sinó ajuda’ns a difondre’l
entre els professionals del sector
turístic de muntanya
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I COM CADA MES...............
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 Ens reunim amb el nostre Consell Assessor

 Us enviem els indicadors econòmics que ens proporciona l’Àrea
d’Estudis i Anàlisis Econòmica de la Caixa.

 Passem tot tipus d’informació relativa als ajuts, formació i
esdeveniments, dirigida als emprenedors o empresaris que ens facin
arribar les institucions, administracions o instituts de desenvolupament.

 Us fem arribar tota la informació de FGC Turisme i Muntanya.
 Seguim recolzant i treballant amb diferents projectes estratègics per a la
comarca.

Contacta amb JUSSACTIU:
Gerència
C/ Pau Casals, 14
Tel. 973 653 279
e-mail: societatdefoment@pallarsjussa.cat

