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JUSSACTIU
JUSSACTIU / SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS
JUSSÀ , SA, és una entitat Pública / Privada que té
com a objectiu influir, promocionar i desenvolupar
els interessos econòmics del Pallars Jussà,
potenciant les empreses establertes i
l’emprenedoria amb el foment d’inversions i
projectes que generin la creació de llocs de treball
en benefici i projecció de la comarca.
VISITA A LA
ASSOCIACIÓ ALBA DE
TÀRREGA I A LA
COOPERATIVA
L’OLIVERA DE
VALLBONA DE LES
MONGES
L’àrea de Serveis Socials
del Consell Comarcal del
Pallars Jussà i JUSSACTIU
han mantingut
entrevistes amb la
senyora Maite Trepat,

directora de la
Associació Alba i el Sr.
Carles de Ahumada,
director de La
Cooperativa L’Olivera.
Aquestes dues
institucions son
capdavanteres en la
implantació de polítiques
socials al seu territori.
L’eix principal de la
visita va esser la posada
en comú d’iniciatives i
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projectes comuns, per
valorar un futur acord de
col·laboració i
assessorament entre
Serveis Socials del
Consell, JUSSACTIU i la
Associació Alba.
Un del objectius d’
aquest acord passa per
involucrar al teixit
empresarial del
Pallars en la tasca de
donar suport i servei als
diferents col·lectius en
les necessitats de
millora de vida
mitjançant la creació
d’una Plataforma de
Serveis de Proximitat.

Restaurant el Gat del Rosal de la associació
Alba.

FGC -OPERADORA
INFORMA A JUSSACTIU
DEL FUTUR DE LES
INFRAESTRUCTURES
DE LA LINEA DE TREN
BALAGUER LA POBLA
DE SEGUR.
El passat mes d’Abril
vàrem rebre la visita del
Sr. Oriol Juncadella,
director de Operacions
de FGC.
El Sr. Juncadella ens va
informar de les futures
accions que FGC té
previst realitzar a la
línea de tren Balaguer a
La Pobla de Segur.
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Cal fer palés el alt grau d’
enteniment en que va
transcorre la entrevista.
JUSSACTIU vol donar les
gràcies al Sr. Juncadella
per la extensió i detall de
les seves explicacions.
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MACRO PROJECTE DE
“CAL GENERAL”

Granja Truges

JUSSACTIU col·labora en
el desenvolupament del
macro projecte que
lidera Cal General, S.L.

Sr. Josep González i Sr. Ticó a la seu de
FGC.

ENTREVISTA AMB LA
CONSULTORA DALEHF

Estem col·laborant amb
el Consell Comarcal i la
Consultora Daleph en l’
estudi de la proposta per
a la realització d’un Pla
Integral de
Desenvolupament del
Sector De la Cervesa
Artesana al Pallars ,
Producció de Llúpol i
implantació d’ una
Malteria.

Planta de Biogàs

Hivernacles

Centre d’Investigació

Granja deslletament

Aquest macro projecte
aposta clarament per la
innovació de part dels
processos claus que
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forment part del macro
projecte.
Aquestes millores
aportaran al projecte una
clara avantatja
competitiva.
EL PALLARS SOBIRÀ
ESTUDIA LA
POSSIBILITAT DE
ENTRAR A FORMAR
MAR
PART DE LA SOCIETAT
DE FOMENT DEL
PALLARS
Diferents membres del
Consell d’Administració
de La Societat de Foment
s’han reunit a la seu del
Consell Comarcal del
Sobirà per informar, a
diferents personalitats
del Sobirà, de la
estratègia, missió i
funcionament de la
Societat de Foment. La
valoració inicial que
algunes administracions
i empresaris del Sobirà
realitzen sobre la
conveniència d’entrar
entrar a
formar partt de la
Societat és altament
positiva.
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Reunió a l’Ajuntament
d’Isona, per concretar
propers
ers accions a
realitzar, amb
mb les
Colles de Caçadors del
terme municipal
JUSSACTIU,
L’Ajuntament d’Isona i
els presidents de les
colles de caçadors es van
reunir a la seu del
ajuntament per
concretar quin tipus de
documentació es té que
presentar, per avaluar
avalu la
idoneïtat del projecte. Es
va acordar proporcionar
als agents involucrats un
resum executiu
u amb pla
d’inversions i compta de
d
resultats.
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ACTIVITATS MENSUALS
 Ens reunim, mensualment, amb el Consell Assessor

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

 Ens hem reunit amb diferents emprenedors i
institucions per a estudiar noves possibilitats de
negoci al Pallars.
 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.

