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JUSSACTIU
CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
El passat dia 17 de març es va
celebrar el Consell d’Administració a
la sala de consultes de l’Epicentre
de Tremp. Els principals punts de
dia tractats van ser els següents:
1. Lectura i aprovació de l’acta, de
la reunió anterior, que ja tenen en el
seu poder els consellers.
2. Formulació per part del Consell
d’Administració dels comptes anuals
i la proposta d’aplicació de resultat.
3. Informe de gestió.

En un Geoparc, la societat té un pes
importantíssim i és imprescindible la
seva implicació. Aquesta visita va
servir per saber quin són els
mecanismes d’implicació del sector
privat amb els altres agents que
participen en un Geoparc i saber
com s’articularien les diferents
activitats econòmiques al voltant de
la Geologia. En els dos Geoparcs
visitats vam tenir l’oportunitat de
reunir-nos i parlar amb empresaris
que han desenvolupat la seva
activitat al voltant del Geoparc i ens
van
transmetre
les
seves
experiències i coneixements al
respecte.

4. Torn obert de paraules.

VISITA AL GEOPARC
DE L’1 AL 4 DE FEBRER
Els passats dies de l’1 al 4 de febrer
vam ser convidats pel Projecte
Geoparc Conca de Tremp Montsec
a
participar
en
l’intercanvi
d’experiències als Geoparcs de
Sobrarbe i Costa Basca. La
representació del sector privat en
aquesta visita va ser d’una dotzena
d’empresaris vinculats al sector de
l’hosteleria, turisme rural i empreses
turístiques.

El Geoparc Conca de Tremp
Montsec espera que en la reunió del
Comité de Coordinació de la Xarxa
Europea de Geoparcs que tindrà
lloc el 26 de setembre d’aquest any,
s’aprovi l’atorgament del Certificat
Geoparc, rebré la comunicació
oficial el dia 30 del mateix més i
poder rebre la ratificació i el
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lliurament del diploma per part de la
UNESCO el març del 2017.

COMISSIÓ
D’INFRAESTRUCTURES
Durant els darrers mesos la
comissió
d’infraestructures
de
Jussactiu ha tingut força activitat. En
Aprofitant la seva visita a la nostra
comarca ens vam reunir amb el
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Sr. Josep Rull i el Secretari
d’Infraestructures i Mobilitat Sr.
Ricard Font, també ens vam trobar
amb la Delegada del Govern Sra.
Rosa Amorós. En totes aquestes
trobades els hi hem expressat les
nostres demandes, pel que fa al nou
servei de tren vam demanar unes
freqüències i horaris que s’adaptin a
la realitat i les necessitats del
territori, és a dir tenir tres
freqüències efectives i respecte als
horaris que s’arribi a primera a
Lleida per poder connectar amb els
trens AVE i AVANT a Barcelona i
Madrid, la resta dels horaris haurien
de permetre el flux de gent entre el
Pallars i Lleida en les franges
horàries de matí, migdia i vespre.

Gener-febrer-març
2016

Respecte a les infraestructures
viàries, sent conscients que en
aquest moment és difícil l’execució
de qualsevol obra pels problemes
econòmics de l’administració, vam
demanar al Conseller que la
Generalitat elabori un estudi definitiu
del millor accés d’entrada i sortida
del Pallars, amb un objectiu final,
situar-nos a 1:30 de distancia de
l’àrea metropolitana de BCN.

CAMBRA DE COMERÇ
En els darrers mesos hem iniciat
una sèrie de contactes amb la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Serveis de Lleida, aquests
s’inicien per l’interès de la Cambra
per conèixer qui som i que fem des
de JUSSACTIU. Hem mantingut
diferents trobades amb el Secretari
General de la Cambra el Sr. Josep
Ramon París i també es va produir
una reunió del nostre President Sr.
Josep González amb el President
de la Cambra del Comerç de Lleida
Sr. Joan Simó.

D’aquestes reunions es constata la
voluntat de les dues entitats
d’arribar a diferents acords, que ha
de quedar rubricat amb la signatura
d’un conveni de col·laboració que
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haurà de contemplar principalment
el tema de la formació i la promoció
de l’ocupació, així com altres
serveis que es puguin oferir per part
de la Cambra i que des de
JUSSACTIU puguem traslladar a
tots els nostres associats i a tots els
empresaris de la nostra comarca.
Dins
d’aquest
acord
també
s’inclourà el fet que puguem
realitzar accions conjuntes amb la
Delegació de la Cambra al Pallars
Sobirà, que va reiniciar la seva
activitat l’any passat amb la nova
delegada la Sra. Núria Cervós, amb
la qual mantenim excel·lents
relacions per la seva condició de
soci de JUSSACTIU.

POSTGRAU DE TURISME
DE MUNTANYA
Tal com hem anat informant en
anteriors butlletins un dels projectes
en els quals està treballant
JUSSACTIU és la creació d’uns
estudis de Postgrau de Turisme de
Muntanya. Us volem informar
d’alguns canvis importants que hi
hagut en els darrers mesos, una de
les universitats participants, la
Universitat Autònoma de Barcelona,
ha deixat el projecte per temes
organitzatius i econòmics.
Al poc de produir-se aquest fet, que
en un primer moment ens va poder
fer dubtar de la viabilitat del
projecte, es van produir dos
excel·lents notícies que han fet que
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aquest projecte sigui encara més
encisador: en primer lloc la
incorporació de la Fundació Themis
i el reconeixement dels estudis per
part de la OMT (Organització
Mundial de Turisme) i en segon lloc
aconseguir tenir com a nou partner
a la Colorado State University
(CSU), un referent mundial en
estudis del sector del turisme
d’activitats de muntanya. Sense cap
mena
de
dubte
aquestes
incorporacions i reconeixements
atorguen al projecte una nova
dimensió, ens fa ser molt optimistes
en la seva viabilitat i suposa una
important internacionalització del
mateix.

AJUTS I FINANÇAMENT
Us volem recordar que JUSSACTIU
proporciona
els
contactes
d’empreses,
particulars,
bussines angels, fons d’inversió,
etc.,
disposats a estudiar la
possibilitat d’invertir en tot tipus de
projectes. Sols cal que els
interessats es posin en contacte
amb nosaltres per a estudiar la
viabilitat del projecte.
També us podem informar dels
productes financers que ofereixen
les entitats Institut Català de
Finances i el Instituto de Crédito
Oficial, podeu passar per la nostra
oficina i us donarem tota la
informació necessària o bé ens
podeu demanar que us la fem
arribar per correu electrònic.
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I COM CADA MES...............

 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:
Artur Boneta Capel - Gerència
C/ Pau Casals, 14
Tel. 973 653 279
e-mail: societatdefoment@pallarsjussa.cat

