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JUSSACTIU
JUSSACTIU US DESITJA UNES MOLT BONES I
MERESCUDES VACANCES!!!!!

PROJECTE DE SISTEMA HÍBRID DE AUTOCONSUM
( FOTOVOLTAIC + DIESE + BATERÍES) DE 60 kW

Estem col·laborant en el projecte que ha posat en marxa
l’Àngel Pereto, al municipi d’Isona i Conca Dellà, per abastir
una explotació porcina.
Aquest sistema híbrid fotovoltaic substitueix a un sistema
basat en generació dièsel. El canvi ha estat provocat per les
constants pujades del preu del gasoli de calefacció, els últims
5 anys s’ha incrementat en més del 100%, segons les dades
del Ministeri d’Indústria..
El sistema híbrid esta basat en l’acoblament en corrent alterna
de diverses fonts de generació y consum. Compta amb un
camp fotovoltaic de 60,160 kW de potencia instal·lada
compost por 235 mòduls LDK 235 P; un camp de bateries
(4572 Ah C10) i quatre inversores de connexió a xarxa IG Plus
150 V-3, de 12 kW
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Hi ha dos fonts de generació: el generador fotovoltaic, que
opera como font de corrent, y el generador dièsel, que opera
com font de tensió i de corrent.
COMPRAVENDA D’ACCIONS
Desprès de complir tots el requisits legals, aquest mes hem
formalitzat la compravenda de dues accions de la Societat de
Foment. Aquesta operació ha incorporat dos nous accionistes
a JUSSACTIU. Actualment la Societat de Foment del Pallars
Jussà està formada per 80 accionistes.

Postgrau en Turisme de Muntanya
El dia 23 de juliol ens vàrem reunir a Barcelona els senyors:
Daniel Bastida, rector de la Universitat D’Andorra; Sr.
Alexadre Rivera, assessor i consultor; Sr. Joan Font, assessor i
consultor; Sr. Joan Carles Rabaneda, empresari i membre del
Consell d’Administració; Sr. Joan Roure, professor del IESE;
Sra. Maria Ribera Sancho, professora titular del Departament
d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació a la UPC ; Sr.
Bardella, gerent.
Aquesta serà una més de les múltiples reunions que s’han de
realitzar per definir el pla estratègic del projecte.
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La Societat de Foment participa en la creació d’una
taula de col·laboració Públic - Privada per
participar en la prova pilot del sistema europeu
d’indicadors turístics.
El dia 29 de juliol ens vàrem reunir, a l’epicentre, amb els
següents agents del territori: Associació de Turisme Rural,
Membres de l’associació de Professionals de l’Àmbit Turístic
del Pallars Jussà APAT, Consell Comarcal, el Consultor en
turisme que tutela el projecte i la Societat de Foment
“JUSSACTIU”
JUSSACTIU va invitar a diferents membres de la Societat,
experts en el sector turístic, perquè pugessin escoltar les
propostes i donar la seva opinió al respecte.
Les persones que JUSSACTIU va invitar a participar-hi son: Sr.
Angel Canut, Hotel La Vall Fosca; Sra. Alba Serra, Hotel
Terradets; Sr. Alexadre Rivera, Village Rural Cal Soldat; Sra.
Nuria Martí, Viatges Pirineus Emoció.
El Sistema Europeu d’Indicadors Turístics (ETIS) és un
procés per gestionar, monitoritzar i augmentar la
sostenibilitat de les destinacions turístiques europees,
impulsat per la Direcció General d’Industria i Empresa de la
Comissió Europea.
D’abril a desembre de 2014 s’està duent a terme la segona
fase de proves pilot per a la implementació dels ETIS.
El Sistema consta de 27 indicadors bàsics i 40 d’opcionals
estructurats en quatre grans grups: gestió de la destinació,
impacte econòmic, impacte social i cultural, i impacte
mediambiental. Per tal de recollir tots els indicadors cal la
col·laboració de tots els agents turístics de la destinació,
essent fonamental el treball conjunt dels sectors públic i
privat.
La sostenibilitat és una prioritat de les directius de turisme de
la Comissió Europea, doncs està lligada a la competitivitat i a
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la millora de les experiències que viuen a les destinacions tant
els turistes com els residents.

ACTIVITATS MENSUALS
Seguim treballant en l’estudi de diferents projectes:
Plataforma Integral de Proximitat, Projecte de nova explotació
Porcina, Cultius alternatius a la comarca, Vedat de Caça, etc.
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.
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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.

MISSIÓ
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.

