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PALLARSACTIU ES PRESENTA AL PALLARS
SOBIRÀ
Amb la participació d’una quarantena de persones tant del sector públic com
privat, destacant la presencia del Sr Oriol Oró, conseller delegat de Globalleida
amb qui la societat té un acord de col·laboració en el desenvolupament d’accions.
Els presidents dels consells comarcals del Pallars Jussà i Sobirà, Constantí Aranda i
Carles Isus, i el president de Pallarsactiu , Josep Gonzalez, van presentar, aquest
mes de setembre, la societat a la comarca del Pallars Sobirà ja incorporada a
l’àmbit d’actuació de Pallars Actiu.

La sessió es va desenvolupar a la sala d’actes de l’oficina de turisme de Sort i va
servir per presentar els objectius que aquesta societat públic-privada pretén
aconseguir en l’àmbit del desenvolupament econòmic d’aquest zona del Pirineu.
Al mateix temps i durant l’acte es van presentar els projectes que s’estan portant
a terme: l’estudi projecte d’una malteria per a la fabricació de cervesa al territori,
una jornada de captació de talent entre els joves de la comarca i un estudiprojecte per a l’aprofitament dels recursos cinegètics d’aquestes comarques.
Al finalitzar la presentació es va fer un breu col·loqui entre els assistents on es va
posar de manifest els dèficits d’infraestructures d’aquestes comarques, a superar
i millorar per aprofundir en el desenvolupament econòmic i social d’aquesta part
del territori de muntanya.
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COL·LABORACIÓ ACTIVA AMB

Pallars Actiu coorganitza juntament amb Globalleida el programa formatiu adreçat
a instituts de Batxillerat i centres formatius de grau mig i superior, Programa E2Escola d’Emprenedors“Programa de Foment de l’Esperit de
l’emprenedor”
Els centres que participen en aquest programa són:

a) l’ IES POBLA
b) l’ IES SORT
c) L’ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRARIA

Es realitzaran 8 mòduls formatius: Essent un Pla d’empresa amb les
part 1, part 2 i part 3.







Habilitats comunicatives
Taller sobre la marca personal
Taller d’avaluació de fortaleses
La percepció i la gestió de conflictes
Lideratge a l’aula, tècniques de comunicació per a docents
Xerrada Escola Empresa

El total d’alumnes inscrits a les diferents formacions és de 184 alumnes i 5
professors, en tres centres.
Clúster de Turisme actiu “Turisme Corporatiu”
Pallars Actiu col·labora en el desenvolupament del projecte Turisme corporatiu
amb Globalleida.
Durant el mes de setembre i octubre s’han organitzat tres jornades on Pallars
Actiu ha facilitat la incorporació d’ empreses del sector en els tallers de treball a
més de participar-hi activament com un dels membres col·laboradors.
Al mes de setembre es va realitzar una jornada per identificar les millores a
realitzar en el producte turístic de muntanya. Es va presentar l’evolució del
turisme MICE, les oportunitats que té el Pirineu de Lleida , i quins segments s’han
de prioritzar i crear grups de treball per estudiar i trobar el producte que es pugui
oferir.
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Hi ha una participació activa en la identificació de les millores a realitzar en el
producte turístic per atreure al segment corporatiu i disseny d’un producte turístic.

Presentació de les conclusions de l’estudi per a la
captació del turisme corporatiu espanyol i català

Creació de producte turístic amb les
empreses de turisme de muntanya amb
el Jordi Casassayas.

El proper 16 de novembre es realitzarà una jornada de matchmaking (cites
ràpides)entre els diferents operadors turístics de la zona del Pirineu amb l’objectiu
de millorar la interrelació entre operadors de les diferents comarques.

PARTICIPACIÓ EN LA COMISSIÓ ASSESSORA
D’ESTACIONS DE MUNTANYA DE FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)
En aquesta jornada es va debatre i valorar les actuacions previstes en les
estacions d’esquí de muntanya d’Espot i Port Ainé d’enguany i del 2019.
Es va explicar que per millorar la situació econòmica s’ha de continuar treballant
per desestacionalitzar l’activitat turística i augmentar-ne el nombre de visitants
durant totes les estacions de l’any i no només a l’hivern amb el turisme de neu.
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Com a projectes de futur més interessants s’ha presentat el projecte de
transformació digital a les estacions d’esquí Port Ainè i Espot, un sistema d’accés i
venda automàtica el FF amb xip, a més de crear un ecosistema digital de venda
de tot tipus de producte turístic de la zona. Un altre projecte en fase d’estudi és el
d’una nova atracció d’esport d’aventura de desnivell entre el cim de l’Orri i l’hotel
de Port Ainé, que esdivindria una atracció singular a Europa en el món del
descens.

PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA DE DEBAT DE LA
NOVA LLEI DE MUNTANYA A SORT
La Direcció General de polítiques de muntanya està treballant en la renovació de
la Llei de Muntanya. Pallars Actiu va participar, el passat 26 de setembre, en la
taula de treball i presentació d’aquest projecte de nova llei. Durant la reunió es va
posar èmfasi en aquells aspectes on la nova llei hauria d’incidir per avançar en el
desenvolupament dels territoris de muntanya.

Entre els punts més destacats es va proposar la millora de les comunicacions i
telecomunicacions com a elements bàsics de desenvolupament i manteniment de
la població i aconseguir algun tipus de benefici fiscal per a empreses situades als
territoris, degut que es troben en grans desavantatges de competitivitat amb
aquelles situades als grans centres poblacionals.

2018
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COORGANITZACIÓ DE CAPSÚLES FORMATIVES
AMB EL SERVEI DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
DEL PALLARS
Treballem conjuntament amb el CEI Pallars Jussà

per oferir formació a empreses i emprenedors dels dos Pallars. Càpsules
formatives organitzades i previstes per Pallars Actiu i els serveis de dinamització
econòmica:





Creació de botigues on line amb Word Press
La Marca Personal
Estratègies per trionfar a instagram com a empresa
Decàleg per a una empresa legalment ordenada

Als cursos realitzats fins ara hi
emprenedors/empresaris de la comarca.

han

participat

un

total

de

40
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XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE
L’AUTOOCUPACIÓ A L’ENTITAT DE REINTEGRA

En col·laboració amb l’Associació REINTEGRA hem realitzat una xerrada formativa
i de sensibilització d’autoocupació a les persones beneficiaries de la renda
garantida. En aquestes xerrades s’aprofundeix en la possibilitat que aquestes
persones iniciïn un projecte d’autoocupació i se’ls hi mostren els recursos que
tenen al seu abast per poder iniciar aquest projecte. Es realitza una formació
bàsica sobre els passos i costos per iniciar un projecte d’autoocupació.
L’objectiu d’aquestes xerrades formatives és facilitar a aquestes persones el retorn
al mercat laboral en unes condicions més favorables d’èxit.

TREBALLANT L’ENTRADA DE PALLARSACTIU A LA
TAULA PERMANENT PER L’EL·LABORACIÓ
CANDIDATURA JJOO D’HIVERN 2030
La societat Pallars Actiu estem treballant per integrar-nos a la Taula del Jocs
Olímpics d’hivern de la Secretaria General de l’Esport. La participació de Pallars
Actiu en aquest taula, que prepara la presentació de la candidatura PirineusBarcelona 2030 als Jocs Olimpics d’Hivern, que agrupa empreses privades i
administracions públiques dels dos Pallars pot contribuir sens dubte a que aquest
espectacular projecte redundi en benefici de les nostres comarques.

BUTLLETÍ
INFORMATIU
“Connectem persones per
dinamitzar l’economia”

2018
agost a desembre

NÚM. 29

La situació actual del projecte es troba sota la guia del Vicepresident del COI Joan
Antoni Samaranch. La secretaria General de l’Esport assiteix a la reunió del COI a
Buenos Aires, en el curs de la que s’avala la candidatura de Pirineus Barcelona
2030 constatant que el territori té les infrastructures necessaries . El vistiplau del
COI permet al territori començar a treballar en la proposta operativa sobre
l’organització dels JJOO ja que l’aval suposa passar a la fase següent on es
formalitzarà la candidatura. S’ha demanat a FGC, amb la que Pallars Actiu té un
conveni de col·laboració, que en aquest procés inicial aquest realitzi la funció
d’oficina tècnica de la Candidatura.

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL I FINANCER
AMBDUES COMARQUES
En col·laboració amb els serveis de dinamització econòmica dels Consell Comarcals
del Pallars Jussà i Sobirà , Pallars Actiu ofereix un servei d’assessorament en
creació, creixement empresarial i assessorament financer.

Durant aquest últim trimestre s’han assessorat un total de 5 projectes
empresarials i 4 assessoraments financers que s’han canalitzat a través de les
entitats financeres amb les que tenim acords de col·laboració.
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TREBALL CONJUNT AMB LA XARXA DE TERRITORI
INTEL·LIGENT (XLTI) DEL PATRONAT DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA
Pallars Actiu forma part de la Xarxa de Territori intel·ligent del Patronat de
Promoció econòmica de la Diputació de Lleida.
Els treballs que s’estan desenvolupant entre els diferents participants son els
següents;





Identificació d’oportunitats per al desenvolupament econòmic
Elaboració i gestió cartera de projectes
Cercar finançament extern
Suport projectes innovadors de promoció econòmica

La XLTI s’estructurarà en els àmbits estratègics següents:
A) Sostenibilitat sistèmica: sostenibilitat i competitivitat des del punt de vista
del desenvolupament rural (economia circular, accés a TICs, models
industrials/logístics,…)
B) Gestió de l’ordenament territorial: àrees protecció ambiental, gestió riscos,
sòl industrial…
C) Adaptació i desenvolupament positiu davant el canvi climàtic: impacte
sobre sectors econòmics (agricultura, turisme,…), resiliència infraestructures,
D) Equilibri rural-urbà:
alimentaris cicle curt
E) Emprenedoria rural

nous

serveis,

sinergies

econòmiques,

productes
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TREBALLANT I AVANÇANT EN ELS PROJECTES DE
LA MALTERIA I PRODUCTE CINEGÈTIC

Amb la col·laboració de:

El projecte Malteria
Amb un ajut directe de la Diputació de Lleida,
des de Pallars Actiu hem iniciat , l’estiu
passat, l’estudi “Projecte- memòria tècnica
per a la Implantació d’una planta d’elaboració
de malta cervesera al Pallars Jussà”

Aquest estudi s’està elaborant per la consultora “The Catalan Lobster”, amb els
següents objectius;
En una primera fase, aconseguir un primer anàlisi de la viabilitat econòmica i un
compte d’explotació que permeti avaluar objectivament el projecte, validant
costos de fabricació, entrevistes al gremi de cervesers, contactes amb malteries i
fabricants de cervesa industrial per conèixer preus, condicions i necessitats.
En una segona fase s’elaborarà un document d’avantprojecte per poder-lo
presentar als elaboradors de cervesa i conèixer el seu grau d’implicació en el
projecte. Aquest document inclou l’ anàlisi de preu de compra d’ordi als agricultors
de la zona, preus de venda de malta als cervesers artesanals i la definició dels
avantatges competitius que implica el projecte.

El projecte té prevista la finalització a finals de 2018 i preveiem fer-ne una
presentació als socis de Pallars Actiu i empresaris en general tant bon punt estigui
finalitzat.
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L’Estudi - projecte d’aprofitament del
producte cinegètic a les comarques
del Jussà i del Sobirà
Amb un ajut directe de la Diputació de
Lleida, des de Pallars Actiu hem iniciat ,
des del mes d’agost, “l’Estudi de mercat
del producte per a la transformació i
venda de producte cinegètic de les
comarques dels Pallars”

Aquest estudi s’elabora per la consultora “Alba Castellon” amb els següents
objectius:
En una primera fase, elaboració d’un estudi de mercat que analitzi quin tipus
d’animal prolifera més i quin és el volum de peces caçades, funcionament de la
recollida, preu de venda de l’animal, paper de les administracions en el món de la
caça. Implicació dels agwents consumidors; xarcuters, carnissers i consumidor
final.
En una segona fase, un pla de marqueting. Anàlisi de la competència i els seus
aspectes comercials; producte i preu, segments de mercats més forts, mapping
d’àrees d’infulencia en les vendes. Visitesa escorxadors de caça, valoració
econòmica per la creac ió d’un escorxador de caça analisis de diferents
possibilitats. Analisi de distribució, venda inicial i llarg termini, àmbit geogràfic.
Promoció i difusió del projecte, creació de marca.

La tercera fase serà la creació d’un pla de viabilitat.
Aquest estudi te prevista la seva finalització a principis del 2019 i farem la
presentació als socis de Pallars Actiu i empresaris de la zona un cop estigui
enllestit.
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ORGANITZANT LA JORNADA “ARRELA’T” EL
PROPER , DIVENDRES, 7 DE DESEMBRE AMB
L’OFICINA JOVE DEL PALLARS JUSSÀ
Amb la col·laboració de:

Jornada “Arrela’t” : Amb un ajut directe de
la Diputació de Lleida, des de Pallars Actiu i
en col·laboració amb l’oficina Jove del Pallars
Jussà, estem organitzant la jornada lúdicformativa adreçada a joves emprenedors i
empresaris; ARRELA’T AL PALLARS, joves
talent i desenvolupament.

L’objectiu de la jornada és MOTIVAR als joves a desenvolupar les seves aptituds
emprenedores. DONAR a conèixer els recursos disponibles a la zona i el seu valor
afegit. DIFONDRE I PROMOURE nous filons d’ocupació i sectors econòmics
emergents. Mostrar el Pallars com un espai de retorn dels joves amb perspectives
professionals. CONTRIBUIR A MILLORAR
el coneixement de l’entorn rural i
promoure l’oferta d’unes condicions de vida atractives i de qualitat per al joves.
La Jornada es portarà a terme el proper, divendres, 7 de desembre i constarà
d’una taula rodona amb la presentació de projectes empresarials que han arrelat
al territori, un joc d’estratègia competitiva per equips on crearan una empresa
amb un premi final per l’equip guanyador i un espai de networking entre
emprenedors i joves que volen iniciar un projecte empresarial.
Animem als joves emprenedors a participar-hi!
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ORGANITZANT LA TROBADA EMPRESARIAL I
PREMI JOVE EMPRENEDOR
Pallars Actiu organitza conjuntament amb l’Oficina Jove del Pallars i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà el premi Jove emprenedor.
Pallars Actiu forma part del jurat d’aquest premi que te un doble objectiu; d’una
banda posar en valor tots aquells projectes empresarials impulsats per persones
joves de menys de 40 anys i d’un altra premiar aquell que aporta més valor afegit
al teixit empresarial de la zona i implementa elements innovadors, inversió i
creació de llocs de treball en el mon rural.
Des d’aqui us animem a participar-hi o que en feu difusió en el vostre entorn i
entre tots enriquir aquesta iniciativa que premia l’impuls empresarial i la creació
de riquesa al territori.

2018
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I a més ...
 Ens reunim, mensualment, amb el nostre Consell Assessor
 Ens
reunim,
trimestralment,
d’Administració

amb

el

nostre

Consell

 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

