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BUTLLETI INFORMATIU

Consell d'administració
El dia 22 de setembre vam celebrar
el Consell d’Administració de la
Societat de Foment, amb el
següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta, de
la reunió anterior, que ja tenen en
el seu poder els consellers.
2. Aprovació de l’informe del
Consell d’Administració de la
mercantil “Societat de Foment del
Pallars Jussà, SA” en relació a
l’augment de capital a proposar a la
Junta
General
Extraordinària
d’accionistes.
3. Aprovació de l‘informe del
Consell d’Administració de la
mercantil “Societat de Foment del
Pallars Jussà, SA” en relació a la
modificació de diversos articles del
estatuts socials a proposar a la
Junta
General
Extraordinària
d´accionistes.
4. Aprovar modificar o traslladar
l´actual
web
corporativa
www.jussactiu.cat per la web
denominada www.pallarsactiu.cat
5. Determinar la data de la Junta
General Extraordinària.
6. Torn obert de paraules.
Pràcticament tots els punts de
l’ordre del dia formen part de la
proposta de la futura ampliació de
capital prevista per tal de donar
entrada a la Societat de Foment de
nous socis públics i privats de la
comarca del Pallars Sobirà. Tots
aquests punts, que van ser
aprovats
pel
consell
d’administració, hauran de ser
ratificats posteriorment per una
Junta General Extraordinària que
es convocarà abans de finalitzar
l’any actual.

AMPLIACIÓ DE LA SOCIETAT AL
PALLARS SOBIRÀ
Des del passat mes de juny hem iniciat converses amb
representants del sector públic i privat de la comarca del
Pallars Sobirà, per tal d’estudiar la incorporació de nous
socis d’aquesta comarca i que la Societat de Foment passi
a treballar pel desenvolupament econòmic de les dues
comarques.

Creiem que és un pas estratègic molt important per la
Societat de Foment, aquest ampliació ens ha de servir per
implementar estratègies conjuntes de promoció
econòmica i crear noves sinergies entre els agents
econòmics i els empresaris de les dues comarques. Són
molts els que sempre han vist el Pallars com una única
unitat tant des del punt de vista econòmic com social.

1

JUSSACTIU

SPANISH EMOTIONS

Hem fet tot el seguiment
del projecte de l’empresa
Spanish Emotions, dedicat
a l’aprenentatge i
perfeccionament de
l’idioma espanyol
mitjançant el teatre, amb
estades a la nostra
comarca i la realització
d’activitats d’aventura i
esport. Els socis
cofundadors de l’empresa
són el Sr. Pau Trias i César
Fernández, socis de
JUSSACTIU.
Des de que els seus
impulsors ens van
presentar el projecte els
hem assessorat, els hi hem
facilitat el contacte i
acompanyat en reunions
amb les diferents
administracions, amb
professionals de la
comunicació, del sector
del turisme i dels esports
d’aventura o en la recerca
de finançament.
Avui en dia aquest
projecte ja es una realitat i
en podeu obtenir
informació en el web:
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COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES
El passat dia 12 de juliol representants de la Comissió
d’Infraestructures es van reunir amb el Secretari General
d’Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font i el seu equip
tècnic. Aquesta trobada és la conseqüència de la reunió que
vam tenir amb l’HC Sr. Josep Rull i el mateix Ricard Font el mes
de febrer passat.
En aquella reunió del febrer els vam demanar que s’elaborés
un projecte definitiu d’una carretera que comuniqui el Pallars
amb la zona metropolitana de Barcelona amb una reducció de
30’ respecte al temps que es tarda actualment. En aquesta
trobada del mes de juliol ens van explicar la feina que havien
fet fins ara en el projecte i es van comprometre a presentar la
seva proposta aquesta tardor.

Des de Jussactiu creiem que la proposta presentada s’haurà de
sotmetre a un debat públic de tot el territori, amb la voluntat
de trobar una solució de consens, la qual haurà de tenir el
suport i recolzament de tots els agents públics i privats per tal
de fer la màxima força possible i que s’executi l’obra amb la
major rapidesa possible.

www.spanishemotions.com
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POST GRAU DE GESTIÓ EN DESTINS DE TURISME DE
MUNTANYA
Us podem avançar que el proper dia 1 de desembre farem la presentació del Postgrau de Gestió
en Destins de Turisme de Muntanya, del qual us hem anat informat en diferents butlletins de la
feina que s’anava fent i de la situació en que es trobava. Us recordem que aquest projecte, en el
que s’hi està treballant des de fa gairebé dos anys, es fa conjuntament amb la Universitat
d’Andorra, la Fundació Themis (OMT) i la col·laboració de la CSU (Colorado State University).
Aquest dia farem la presentació oficial dels diferents estudis que s’ofereixen (Diploma de
Postgrau i Certificats de Postgrau) i també es farà l’acte protocol·lari de la signatura de
col·laboració dels diferents actors participants en el projecte.
No cal dir que tots els socis de Jussactiu hi esteu convidats, en el seu moment rebreu la
informació i la invitació corresponent.

TAULA D’AGRICULTURA
Durant la primera setmana d’octubre farem una nova reunió de la Taula d’Agricultura de
Jussactiu, després d’aturar l’activitat durant els mesos d’estiu pel període vacacional i també per
l’augment de l’activitat professional de la majoria dels membres que formen part de la taula.
Iniciarem aquest nou període de reunions amb la voluntat que algun dels projectes proposats i
d’altres que es proposin en un futur, els puguem presentar juntament amb el corresponents
estudi de viabilitat i posar-los a disposició de possibles inversors i/o emprenedors que els puguin
fer realitat.
Us recordem que alguns dels projectes que en aquestes reunions s’han posat sobre la taula i que
estem estudiant són:





assecadora de farratges
micromalteria
augment i millor de regadius per nous cultius
plantació de finques experimentals

També estem treballant per signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida,
concretament amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, amb la voluntat d’aprofitar i
rendibilitzar els coneixements que ens puguin oferir des dels diferents Departaments de l’Escola
per part dels professionals del sector en la nostra comarca.
Així mateix us recordem que si voleu participar en aquesta Taula d’Agricultura, hi esteu
convidats, només cal que us poseu en contacte amb la gerència i us informarem de les futures
reunions.
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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
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