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JUSSACTIU
CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
El passat dia 3 de desembre es va
celebrar el Consell d’Administració a
la seu de la Societat de Foment del
Pallars Jussà, S.A. de Tremp. Els
principals punts de dia tractats van
ser els següents:
Canvi en els dipòsits de la societat,
es decideix traslladar una part dels
fons de la Societat de l’entitat
bancària actual a un dipòsit de
l’entitat BANKINTER, la qual s’ha
compromès a col·laborar en els
diferents actes i esdeveniments
organitzats per la Societat.
S’han renegociat els contractes amb
els serveis de gestoria i el servei
d’advocat,
s’aconsegueix
una
important rebaixa del preu dels dos
serveis. El nou proveïdor de serveis
de
gestoria
serà
l’empresa
Ofigest.ber SL de Tremp.
S’informa de la incorporació d’una
empleada a mitja jornada, com a
suport administratiu, mitjançant un
acord amb el Consell Comarcal i
l’Associació APAT.

VISITA AL PARC DE LA
GARROTXA
El dia 20 de novembre, convidats
pel Consell Comarcal del Pallars

Jussà, vam assistir a una visita al
Parc Natural de la Garrotxa.

El propòsit de la visita era conèixer
el seu model de gestió del Parc, en
perspectiva
d’una
propera
consecució del Parc Natural del
Montsec. També es va visitar
diferents empreses privades que
s’han desenvolupat a partir de
l’existència del Parc Natural.

TAULES SECTORIALS
Com ja us vàrem informar en
l’anterior butlletí hem configurat
dues taules sectorials, de turisme i
d’agricultura. La primera, la de
turisme, farà la seva primera reunió
plenària el proper dilluns dia 18 de
gener, està coordinada per un
membre del consell d’administració,
Sr. Carlos Rabaneda i un membre
del consell assessor, el Sr.
Alejandro Rivera, comptarà amb la
participació d’una quinzena de
professionals del sector.
La segona taula sectorial, la
d’agricultura, farà la seva primera
reunió plenària el proper dissabte
dia 30 de gener i està coordinada
pel membre del consell assessor, el
Sr. Carlos Sumarroca i pels socis,
Srs. Josep Durany, Martí Armengol,
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i Domingo Cascón, comptarà amb la
participació d’una desena de joves
professionals del sector. Aquestes
taules sectorials han de servir per
propiciar un espai de debat entre els
empresaris i professionals dels
diferents sectors implicats.
Volem que mitjançant la participació
en aquestes taules es posi en valor
la pertinència a la Societat de
Foment i sobretot per concretar uns
eixos de treball que ens permetin
millorar les activitats econòmiques
en el territori.

TROBADA JUSSACTIU
El 14 de novembre vàrem organitzar
una nova edició de les “Trobades
JUSSACTIU”, nom amb el què
organitzem
periòdicament
esdeveniments relacionats amb el
món empresarial i econòmic a la
nostra comarca.

novembre-desembre
2015

Vam conèixer la seva opinió
respecte a l'evolució i futur d'aquest
sector tant dinàmic, la veritat sobre
la qualitat de les marques blanques,
el futur dels productes ecològics i de
proximitat, l'evolució de les compres
per Internet, la competència, la
tendència dels preus, etc..., i
conèixer si dins dels seus plans
d'expansió tenen previst créixer a la
nostra comarca, el Pallars Jussà.

SESSIO INFORMATIVA
LEADER
El passat dia 20 de novembre vam
organitzar un sessió informativa dels
ajuts LEADER a càrrec de la gerent
del
Consorci
Leader
Pirineu
Occidental, la Sra. Marian Rius.

En aquesta ocasió el nostre
convidat va ser el Sr. Joan Font,
President del Grup Bonpreu, dedicat
al món de l’alimentació i la
distribució. El Sr Joan Font és
reconegut com un gran expert en el
mon de la alimentació i la
distribució.

La sessió es va celebrar a la Sala
de Plens del Consell Comarcal del
Pallars Jussà i va comptar amb
l’assistència d’una dotzena de socis,
es van explicar les bases i
condicions d’una manera general,
donat que encara no havien sortit
les de la propera convocatòria pel
2016.
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El dia de l’enviament d’aquest
butlletí encara no ha estat publicada
la convocatòria per l’any actual, un
cop la tinguem us n’informarem
immediatament i ens posarem a la
vostra disposició per ajudar-vos en
la seva tramitació.

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.

potenciar-ne el desenvolupament de
l’oferta de serveis, i afavorir:
•
La comunicació
comarques limítrofs.

entre

les

•
La comunicació, en ambdós
sentits, entre el Pallars i les ciutats
de Barcelona i Lleida com a punts
principals de generació de fluxos de
proveïment de persones i serveis.
•
La millora del plantejament
d’infraestructures per minimitzar
costos i finançament
i per
augmentar el volum de vendes de
les nostres PIMES i emprenedors.
Aquest estudi es realitza en un
marc de cooperació amb els instituts
d’ensenyament secundari de Tremp,
la Pobla de Segur, Sort i d’Esterri
d’Àneu.
La motivació d’aquesta enquesta és:
-

Copsar l’opinió envers les
infraestructures viàries al
Pallars dels familiars dels
estudiants
dels
instituts
d’ensenyament secundari de
Tremp, la Pobla de Segur,
Sort I Esterri d’Àneu, dels
seus professors i dels
visitants que entren a les
oficines de turisme en busca
d’informació sobre el Pallars.

-

Facilitar l’entrada i sortida de
persones, serveis i productes
al Pallars aplicant els màxims
criteris
de
rendibilitat
econòmica i productivitat.

-

Esbrinar les expectatives que
cal assolir, per satisfer les
necessitats
sobre
infraestructures al Pallars.

ENQUESTA
INFRESTRUCTURES
La Societat de Foment del Pallars
Jussà, S.A., està treballant en
l’estudi de les necessitats viàries
actuals i futures del Pallars, per
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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

