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JUSSACTIU
JORNADES TÈCNIQUES
D’ANDORRA
Els dies 5 i 6 de juny vam celebrar
les Jornades Tècniques sobre
Turisme Rural i de Muntanya al
Pallars Jussà i Andorra. Les
Jornades es van fer a l’Hotel Cèntric
d’Andorra i van comptar amb la
participació
d’una
quarantena
d’experts en la matèria.

turístiques amb l’àmbit rural i de
muntanya.

Cal destacar l’alt nivell dels
participants en les taules de treball i
volem agrair la seva presència a les
persones que hi van participar a
proposta de JUSSACTIU, són els
següents: Sr. Carlos Rabaneda, Sr.
Gabriel Serra, Sra. Anna Panisello,
Sr. Ramon Jordana, Sr. Ramon
Iglesias i Sr. Enric Bardella, també
van participar en les taules de debat
el Sr. Josep González i el Sr. Joan
Ubach, president i vicepresident
respectivament de la Societat de
Foment, així com el Sr. Joan Font
membre del consell assessor.

La finalitat d’aquestes jornades de
reflexió i debat era l’el.laboració
d’una estudi previ a partir de l’opinió
i les propostes de persones,
institucions, entitats i col.lectius
coneixedors del territori i dels
sectors professionals que tenen a
veure amb el turisme rural i de
muntanya i amb la formació
universitària.
L’objectiu final del projecte és la
creació d’un programa de cursos i
un postgrau amb reconeixement
universitari per a la formació de
gestors d’empreses i d’activitats

En aquest moments el projecte es
troba en el procés de redacció de
l’estudi previ, a partir de primers de
setembre es farà arribar a tots els
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participants un esborrany del
document per tal que hi facin les
aportacions
que
creguin
convenients i seguidament, les dues
persones que lideren el projecte per
part de les dues universitats, Sra
Montserrat Casalprim (UdA) i Sr.
Tomás Peire (UAB), faran el
document definitiu que com hem dit
haurà de servir per el.laborar el
programa de cursos a impartir.
Com ja sabeu aquest projecte
respon a una iniciativa de la
Societat de Foment per tal de
promoure uns estudis universitaris
de
postgrau
per
a
formar
professionals
en
la
gestió
d’empreses i programes de turismes
rural i de muntanya, amb la finalitat
que els estudis tinguin una subseu
al Pallars.

ACTES I
ESDEVENIMENTS
El dia 6 de juliol vam acompanyar a
l’Associació de Productors d’Oli del
Pallars a la visita que van fer a les
intal.lacions
de
l’empresa
Agromillora a la població de
Subirats.
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La celebració d’aquesta visita va ser
gestionada per la Societat de
Foment, des d’aquí volem agraïr al
Srs. Carlos i Joaquim Sumarroca
l’atenció que ens van dispensar
durant tota la jornada.

CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
El dia 4 de juny a la sala d’actes de
l’Epicentre de Tremp vam fer el
consell
d’administració
de
la
Societat de Foment. El principal
punt de l’ordre del dia era el
cessament voluntari com a secretari
del consell del Sr. Enric Bardella i el
nomenament com a nou secretari
del Sr. Artur Boneta.
També es va aprovar l’informe de
gestió amb les accions i activitats
realitzades per la Societat durant
l’any 2014, que va ser presentat pel
Sr. Enric Bardella. El Sr. Artur
Boneta va presentar l’informe de
gestió dels primers mesos de l’any
2015, des d’el seu nomenament.
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JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA
El mateix dia 4 de juny un cop
acabat el consell d’administració es
va fer la Junta General Ordinària.
Un cop confeccionada la llista dels
assistents, es comprova que el
nombre d’accionistes assistents és
de 28, que representen el 46,55%
del capital social. Tots els acorda de
l’ordre del dia van ser aprovats per
unanimitat.
Un cop finalitzada la Junta General
es va celebrar una xerrada-col.loqui
a càrrec del Sr. Jaume Alsina,
President
de
la
Cooperativa
Agropecuària de Guissona.

Agraïm al Sr. Jaume Alsina la seva
presència i destacar que en la seva
xerrada va parlar dels diferents
oportunitats que ofereix la nostra
comarca al sector agro-ramader i
també remarcar el col.loqui posterior
que hi va haver amb els socis
assistents, els quals van poder
expressar la seva problemàtica i
inquietuds sobre el futur del sector.

Cal recordar que
JUSSACTIU proporciona
els contactes de
empreses, particulars,
bussines angels, fons de
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.
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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

