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JUSSACTIU
JUSSACTIU / SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS
JUSSÀ , SA., és una entitat Pública / Privada que té
com a objectiu influir , promocionar i desenvolupar
els interessos econòmics del Pallars Jussà,
potenciant les empreses establertes i la
emprenedoria amb el foment d’ inversions i
projectes que generin la creació de llocs de treball
en benefici i projecció de la Comarca.
JUSSACTIU ORGANITZA
EL SOPAR
“PALLARESOS
IL·LUSTRES” A
BARCELONA. EN EL
TRANSCURS DEL
SOPAR ES VAREN
PRESENTAR 7
PROJECTES
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Presentem un petit resum fotogràfic
del esdeveniment.
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centrar un missatge que
cridi l’atenció en pocs
segons o minuts.
minuts
Es van presentar 7
projectes tutelats per
JUSSACTIU:

febrer a les
El dilluns 3 de febrer,
20,15 hores, vàrem
organitzar, conjuntament
amb el Sr. Joaquim Boixareu
i el Sr. Carles Sumarroca el
Sopar “Pallaresos Il·lustres”
que vàrem realitzar al
restaurant:
La Fonda de Sant Gervasi.
Carrer Sant Màrius, 22.
Durant el sopar un grup de
emprenedors pallaresos van
presentar els seus projectes.
La presentació de cada
projecte va tenir una
durada de 5 minuts.
(elevator speech).. El
Elevator Speech no és un
discurs de venda i rep el seu
nom pel poc temps que es té
per exposar el projecte,
molt semblant a un viatge
d’ascensor.
El principal objectiu és
posicionar, l’ imatge del
emprenedors i el projecte.
projecte
L’ idea bàsica i resumida del
“elevator speech” és

IANUA arquitectures, S.C.P/ Núria
Laplaza, Mercè Faidella i Xavier
Solans

APP Pallars 2.0

Eduard Maluquer de Fundació
Agrícola Catalana i Constante
Aranda Alcalde de Isona i Conca
Dellà

Societat d’Explotació
Cinegètica

Victor Duró i Josep Ma Dalmau
Alcalde de La Torre de Capdella

El Tren dels Cims

Eva Carmona

Celler “El Vinyer”

Laia Feliu i Carles Feliu

Explotacions
Ramaderes

Abel Sánchez i Anna Lafont

Cervesa CTRETZE
Pirineus

Andreu Alsius

Campament de
Muntanya

PRESENTACIÓ DE LA
CERVESA CTRETZE
PIRINEUS
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El dissabte dia 15 es va
presentar en societat la
Solana i l'Obaga, les dos
varietats de cervesa que es
posaran a la venda a partir
de la presentació.
L'acte, va estar amenitzat
musicalment pel grup
trempolí “Res a Dir”, hi van
assistir l'alcalde de la Pobla
de Segur, Sr. Lluís Bellera, el
president del Consell
Comarcal del Pallars Jussà i
vicepresident de
JUSSACTIU, Sr. Joan Ubach i
una representació del
consell assessor de la
Societat de Foment.
La iniciativa ha comptat i
compta amb el suport i
l'assessorament de
JUSSACTIU.

febrer

Ponència del Sr.
Salvador
Alemany,
organitzada per
JUSSACTIU.
La
crisi
perspectiva:

en

“Visió i Actituds
per guanyar el
futur”
El Consell Comarcal, les
associacions de
comerciants, les delegacions
locals de la Cambra de
Comerç de Lleida i la
Federació d’empresaris i
comerciants de la comarca,
amb la col·laboració de
JUSSACTIU, van organitzar
la 5a Trobada d’Empresaris
del Pallars Jussà que es va
celebrà el dissabte 22 de
febrer, a les 21:30h, a l’hotel
Segle XX de Tremp.
El Sr. Josep González i el Sr.
Ubach van acompanyar al
Sr. Salvador Alemany,
president d’Abertis, en el
decurs de la ponència. El Sr.
Alemany va desgranar, en la
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seva intervenció els grans
reptes que haurem
d’afrontar en la sortida de la
crisi econòmica i social que
estem patint. Per a
l’empresari, “aquesta és una
crisi global però asimètrica,
on els grans reptes són la
gestió de les expectatives i
la cohesió social.
En la conferència que ha
estat presentada pel
president del Consell
Comarcal , Sr. Joan Ubach i
el president de JUSSACTIU ,
Sr. Josep González; Alemany
ha explicat davant d’un
auditori amb representants
del món polític i econòmic
que “encara que aquesta
crisi tingui el mateix factor
patològic que les anteriors,
té un component
globalitzador que la fa
diferent, a més d’estar
afectant la crisi en el
sistema de valors”.

Fotos: Pallars Digital

Fotos: Pallars Digital
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Directora General de
Turisme.

CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
El president, Sr. Gonzalez va
convocar al Consell
d’Administració de la
Societat de Foment del
Pallars Jussà, S.A., a la ciutat
de Tremp, el dia 22 de
febrer a les 17,30 hores a
l’auditori de l’Epicentre;
Passeig del Vall, 13

La Directora General de
Turisme, Marian Muro es va
entrevistar, al edifici
epicentre, amb diferents
empresaris del sector
turístic i JUSSACTIU.
L’objectiu de aquesta pressa
de contacte es el d’impulsar
el sector turístic de la zona.
JUSSACTIU es va posar a la
disposició de la directora,
les institucions i els
empresaris per col·laborar
en tot tipus de accions
dirigides a reactivar el
sector al Pallars.

Foto: Pallars Digital
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ACTIVITATS 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.

 Ens hem reunit amb l’àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal per col·laborar en la definició
del Projecte “Oferta Integral de Serveis de
Proximitat”
 Ens hem reunit amb diferents emprenedors i
institucions per estudiar noves possibilitats de
negoci al Pallars.
 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.

