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JUSSACTIU
Benvolguts,
No podem faltar a la nostra cita mensual, abans que mols de vosaltres
comencin les esperades i merescudes vacances.
La finalitat de fer-vos arribar aquest segon Newsletter, és diàfana:
volem i devem informar per a fer-vos partícips dels esdeveniments ,
accions i projectes en els que participa, directa o indirectament
JUSSACTIU.
Confiem poder-vos enviar més Newsletters com aquest. Serà el millor
indicador que us tenim al costat nostre per fer-nos ser millors.
Rebeu una cordial salutació. EB

Breu Actualitat
 Hem col·laborat i estem
col·laborant en la posada en
marxa del Centre de Visitants
“ L’Epicentre”.
 Com ja sabeu hem iniciat una
ampliació de Capital, que
finalitza el 31 de Juliol.
Actualment tenim 24 persones
o empreses compromeses a
subscriure l’ampliació.

Centre de Visitants

 Estem col·laborant en la
recerca de finançament per a el
projecte:” El Tren del Cims” de
La Torre de Capdella,
conjuntament amb el Sr. Victor
Duró.
 Passem, quinzenalment, els

indicadors econòmics que ens
proporciona l'Àrea d'Estudis i
Anàlisi Econòmica de "la Caixa.
 Fem de transmissors de la
informació sobre tot tipus
d’ajudes que gestionen les
administracions, institucions
financeres, ICF, ICO, etc.

Projecte Tren dels Cims
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Accions dutes a terme
 En el seu dia ens vàrem plantejar crear un marc de col·laboració
amb diferents entitats, entre elles el Institut Geològic de
Catalunya. El IGC ens ha donat l’oportunitat de poder
participar en un projecte edafològic per tal de caracteritzar els
tipus de sòls, agafant la Conca de Tremp com a model. Es tracta
d’obrir una cata, caracteritzar-hi el tipus de sòl i ficar-hi una
sonda de temperatura i humitat.
Aquestes sondes produeixen unes dades que es poden recollir
periòdicament mitjançant toma USB i tenen vàries finalitats, per
exemple, saber el índex d’humitat mínima a partir de la qual
saps que has de regar (sostenibilitat hídrica per a cada espècie)
defineixen les diferents grans unitats litològiques (tipus de
sediments i roca) de la Conca i prioritzen les activitats que
necessitin d’aquestes dades per desenvolupar la seva activitat: la
vinya, el conreu de gra, ametllers i oliveres.
 Reunió mensual amb el Consell Assessor
 Hem organitzat, conjuntament amb Dale Carnegie, una jornada
gratuïta de formació i presentació dels seus programes.
 Signatura d’ un acord de col·laboració comercial entre
JUSSACTIU i FGC-TIM.
Es un acord de col·laboració comercial en el qual JUSSACTIU es
compromet, pels mitjans adequats de què disposi, fer arribar a
totes les empreses i institucions amb les que col·labora totes les
ofertes i tot el producte que FGC -TIM pot oferir, que pugui, si
s’escau, col·laborar en la difusió de les promocions i ofertes,
comprometent-se a utilitzar totes les eines de què disposi, des de
la seva intranet, o web, o mitjans de comunicació i fer arribar
totes les ofertes que ens faciliti FGC- TIM al màxim d’entitats i
organismes possibles.
 Hem assistit, en representació del Consell Comarcal , a la
Cimera convocada per la Diputació de Lleida per a
estudiar les accions, objectivament més apropiades, per
a combatre la calamarsa.
El president tornarà a convocar als sindicats, consells,
ajuntaments, cooperatives,etc., la setmana de la fira de
Sant Miquel, amb la informació, elaborada per tècnics
de la Diputació i del Departament de Agricultura, que
faciliti la valoració de les diferents alternatives i la seva
idoneïtat :cremadors de iodur de plata, xarxes, etc.
 JUSSACTIU ha creat un grup de treball dedicat,
exclusivament, a estudiar i recolzar les diferents
propostes relacionades amb infraestructures i logística
que afecten al Pallars. Adjuntem fotografia amb els
components del Grup infraestructures JUSSACTIU.
D’esquerra a dreta: Sr. David García (Enginyer tècnic
industrial), Jesús Castells (Empresari), Núria Cervós
(Enginyera de camins, canals i ports), Jordi Altisent
( Arquitecte)
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