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JUSSACTIU
Treball a les 7 Comarques
Hem signat un escrit de suport al
Pla d’execució anual del Projecte
“Treball a les 7 comarques Pallars
Jussà en el marc de la convocatòria
per la qual el Consell Comarcal del
Pallars Jussà presenta una
sollicitud de subvenció davant del
Servei d’Ocupació de Catalunya.

Guia Regal Fent País
Ens hem entrevistat amb el Sr. Tom
Rubí, de la cooperativa FENT PAÍS,
amb la finalitat de negociar l’
inclusió a la guia regal, els
establiments turístics del Pallars
amb condicions avantatjoses.

FGC – TIM
JUSSACTIU Forma part de la
Comissió Assessora del Pallars,
nombrada per FGC, que es va
reunir el passat dilluns 14 d’octubre
de 2013 a les 20 hores a l’Hotel
Riberies de Llavorsí.
Ordre del dia de la reunió:
1.- Benvinguda del President de
FGC
2. - Valoració estiu 2013
3. - Actuacions 2013 i Estratègies de
futur
4. – Estat situació carretera de Port
Ainé
5. - Actuacions Comercials
2013/2014
6. – Precs i preguntes
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Oferta integral de serveis
de proximitat
JUSSACTIU mante reunions
periòdiques amb la coordinadora
dels serveis socials del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, per
ajudar a desenvolupar el projecte
“Oferta
Oferta integral de Serveis de
Proximitat per a la vida
autònoma”.

APPS Plataforma Pallars
2000
Estem collaborant amb un nou
projecte: APPS PLATAFORMA
PALLARS 2000
Aplicació interactiva per a mòbil
dirigida al sector turístic.

Explotacions Ramaderes
Ramad
Estem
m collaborant amb en el nou
projecte de Cal General, S.L.
“Explotacions
Explotacions Ramaderes”
Ramaderes liderat
per el Carles Feliu i la Laia Feliu.
Feliu

CERVESA “C-13
13 PIRINEUS”
PIRINEUS
La cervesa C-13
13 PIRINEUS, molt
aviat serà una realitat,, JUSSACTIU
està ultimant el detalls de la
presentació de la primera
primer Cerveza
Pallaresa.
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ACTIVITATS DEL MESUALS
 Ens reunim, mensualment, amb el Consell Assessor

 Us enviem, setmanalment, 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,
esdeveniments, dirigida als emprenedors o empresaris, que ens fan
arribar les institucions, administracions o instituts de
desenvolupament.
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