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PRESENTACIÓ
Benvolguts socis,
Un cop conclosa l’ampliació de capital de la societat que ens ha portat
a engrandir el nostre àmbit d’actuació cap a la comarca del Pallars
Sobirà i adoptar una nova denominació “Pallarsactiu” que ens
identifiqui més amb els dos territori, reemprenem l’edició del butlletí
informatiu.
El butlletí vol ser una eina d’informació perquè esteu al corrent de les
activitats que anem desenvolupant a favor del desenvolupament
econòmic d’aquestes comarques.
Des d’aquí volem agrair-vos un cop més la vostra col·laboració i la
vostra implicació en el creixement socioeconòmic dels Pallars.

PALLARSACTIU,SA JA ÉS UNA REALITAT!
I EL PALLARS SOBIRÀ JA EN FORMA PART
Al mes d’ octubre de 2017 vam fer el canvi de denominació de la
Societat i vam actualitzar el logotip;

“Connectem persones per dinamitzar l’economia”

En total s’amplia la societat de foment amb 14 accions del Pallars
Sobirà.
Son 8 administracions locals i 6 empreses privades del Sobirà que
formen part de la societat.
Pallarsactiu amplia el seu àmbit d’actuació i començarà a desplegar
accions de desenvolupament en dues comarques veïnes i amb forts
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lligams socioeconòmics. Volem que aquesta unió redundi en benefici
del teixit econòmic d’aquest territori pirinenc.
JUSSACTIU (abans de

PALLARSACTIU (després de

l’ampliació 2017)

l’ampliació 2017)

Accionistes

Nº

Capital

Nº

Ampliació

Capital

Capital Privat

70

78.000€

76

6.000€

84.000€

Capital Públic

11

28.000€

18

8.000€

36.000€

Total

81

106.000€

94

16.000€

120.000€

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB GLOBALLEIDA

Pallarsactiu col·labora en la difusió , aplicació i execució dels
programes que GLOBALleida realitzi al territori de les comarques del
Pallars Jussà i Sobirà.
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SOPAR-COL·LOQUI “El futur de les energies” amb Antoni Brufau,
President de Repsol.
La trobada va aplegar 73 persones al voltant d’un empresari molt
rellevant de l’economia del país, aquest sopar-col·loqui va permetre
afavorir la creació de sinergies empresarials a la zona, creant així un
ecosistema favorable al creixement empresarial i al foment de
l’emprenedoria. La trobada empresarial va ser patrocinada per
Bankinter.

JORNADA DE LA NOVA LLEI D’AUTÒNOMS A CÀRREC d’Antonio
Benavides
Una cinquantena de persones van assistir a la conferència
on es van analitzar les mesures més destacades que presentava
la nova normativa i que en molts casos presentaven millores
substancials com la nova tarifa plana, els nous períodes d’alta i baixa,
noves bases de cotització a la Seguretat social , novetats en baixa de
maternitat i d’altres.
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COL·LABORACIÓ AMB ELS PROGRAMES D’INCORPORA
Vam coordinar la presentació de l’acte de reconeixement empresarial
del programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa, a les empreses de
la comarca del Pallars Jussà, que des de l’any 2013 han donat suport
i confiança al programa, sense elles no hauria estat possible la gran
tasca realitzada.

3a edició - SOPAR DE PALLARESOS A BARCELONA
Al sopar hi van assistir una quarantena de persones, una trobada
gastronòmica entre professionals i empresaris vinculats als Pallars
que ajuda a Pallarsactiu a aprofundir en vincles personals i fomentar
sinèrgies de col·laboració entre ells i el territori. En el decurs del
sopar, es va presentar el projecte “Geoparc Mundial Conca de
Tremp - Montsec”, un transcendental projecte pel territori que ha
obtingut recentment el reconeixement de la UNESCO, i per enriquir
encara més la jornada, el Director Executiu de l’Agencia Catalana de
Turisme , Patrick Torrent, va presentar “ l’Any, 2018, del Turisme
Cultural al Pallars”
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PRESENTACIÓ I ORGANITZACIÓ TAULA RODONA DE VINYATERS
Hem participat activament en l’organització, presentació i
dinamització de la taula rodona de vinyaters on es va exposar tot el
potencial de la comarca del Pallars Jussà en la producció de vi.
Remarcant el valor de la terra i el paisatge com a elements que
marquen la qualitat del vi del Pallars.

COL·LABORACIÓ EN LA 9a edició de la Trobada empresarial i Jove
emprenedor
Hem participat en el darrer sopar empresarial i col·laborat en l’elecció
del Jove emprenedor 2017 del Pallars Jussà que aquest any s’ha
premiat a l’empresa Salvatgines, especialitzada en l’observació de
fauna salvatge i en l’educació ambiental.
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TROBADA ENTRE EMPRESARIS I DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN
COL·LABORACIÓ AMB EL SOC
La primera jornada d’intermediació laboral entre
d’ocupació i empreses que busquen treballadors.

demandants

Les empreses i els demandants d’ocupació es van trobar en una
jornada de co-working per afavorir la cerca i contractació de
treballadors entre les empreses pallareses.
ON SOM PRESENTS?

En els Plens del Consorci Leader Pirineu Occidental.

En les Comissions de Seguiment del tren de la Línia Lleida- La Pobla
de Segur
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EN QUE ESTEM TREBALLANT?
 Programa de mentoring;
un grup d’emprenedors i
empresaris del Pallars es reuneixen amb diferents mentors per
millorar el funcionament i creixement dels seus projectes
empresarials. Es tracta d’aprofitar l’experiència i el coneixement
dels mentors a favor de les empreses de la comarca.

Aquest projectes es realitza amb la col·laboració dels serveis de
promoció econòmica de l’ajuntament de Tremp i del Consell
Comarcal del Pallars Jussà. Aquesta acció està subvencionada
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local

 En col·laboració amb l’àrea de promoció econòmica dels
Consells Comarcals del Sobirà i del Jussà s’ha creat el servei
d’assessorament a emprenedors, creixement empresarial
i assessorament financer.

 Estudi de comunicacions viàries entre els Pallars i l’àrea
metropolitana de Barcelona
La Comissió d’Infraestructures de Pallarsactiu ha rebut l’últim
estudi de connectivitat amb els Pallars realitzat per la Secretària
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya . La comissió ha
valorat quines opcions són les millors per defensar-les davant del
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Secretari d’Infraestructures, Ricard Font, i fer front comú perquè
es temporalitzin les actuacions i aconseguir que sigui una realitat
la millora de les vies de comunicació.

 El projecte Malteria
En l’actualitat Pallarsactiu , gràcies a un ajut de la Diputació de
Lleida estem treballant en un projecte d’implantació d’una planta
de producció de Malta al Pallars. S’està elaborant un estudi
projecte per esbrinar la viabilitat econòmica del projecte i un pla
de mercat. A partir d’aquest estudi, fer recerca de possibles
inversors i socis participatius en el projecte.
La comarca del Pallars Jussà és gran productora de cereal i el
projecte busca combinar el desenvolupament del sector primari a
través de la transformació del cereal per aconseguir una millora
del preu de venda per part dels pagesos de la zona i la obtenció
d’un producte de qualitat adreçat a la producció de cervesa
artesana, un sector en alça a Catalunya.
Amb la col·laboració de:

 Estudi –projecte d’aprofitament del producte cinegètic a
les comarques del Jussà i del Sobirà
A través d’un ajut de la Diputació de Lleida durant aquest mes de
juliol s’iniciarà un estudi projecte sobre l’aprofitament i
transformació del producte cinegètic a les comarques dels Pallars
Jussà i Sobirà.
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La pràctica de la caça en aquestes comarques genera un producte
del qual no se’n deriva cap valor econòmic a partir de la seva
transformació .
En general la caça al Pirineu proporciona una carn a baix preu per
a empreses d’altres províncies de la Península, les quals
comercialitzen i creen el valor afegit necessari per aconseguir
guanys importants.

Amb la col·laboració de:

Un projecte com el d’explotació econòmica del sector cinegètic als
Pallars aportaria:
•

Guanys econòmics a les comarques

•

Creació de llocs de treball

•

Arreament de la gent al territori

•

Oferir als restauradors la possibilitat de fer una carta rica en
aquest producte autòcton

•

Control d'espècies amb molta proliferació

•

Garantir la seguretat alimentaria en el consum d’aquesta carn
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I a més ...
 Ens reunim, mensualment, amb el nostre Consell Assessor
 Ens reunim, trimestralment, amb el nostre Consell
d’Administració
 Al mes de juny hem realitzat la Junta General Ordinària anual

 Telemàticament us enviem 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. Al nostre facebook:

@pallarsactiusa

 Seguim recolzant i treballant amb diferents projectes estratègics
per a la comarca.
Contacta amb PALLARSACTIU,SA:
Gerència
C/ Pau Casals, 14
Tel. 973 653 279
e-mail: admin@pallarsactiu.cat

