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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 l’emprenedoria amb el foment d’inversions i
projectes que generin la creació de llocs de treball en
benefici i projecció de la comarca.
El mes de maig ha estat prolífic en reunions de tot tipus, les
més destacades han estat les que hem tingut amb els directors
de FGC: Sr. Albert Solà, Director de Turisme i Muntanya i el Sr.
Oriol Juncadella, Director de l’Operadora logística.

Sr. Juncadella

Sr. Solà

Cal destacar la cordialitat que va presidir l’entrevista; aquest
cop ens va acompanyar l’assessor de JUSSACTIU, Sr. Joan Font.
Fruit de la mateixa ens vam comprometre a fer-los arribar un
check list amb un recull de possibles serveis que la Societat de
Foment podria prestar a FGC. Es va acordar estudiar la
proposta de serveis per a quan sorgeixi l’oportunitat
d’establir els mecanismes per posar-los en marxa.
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Reunió de la Comissió Assessora del Pallars de FGC
El passat dia 14 de maig , vàrem assistir, com a membres de
la comissió assessora del Pallars a la reunió que va tenir lloc a
l’Oficina de Turisme del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
de Sort, amb el següent ordre del dia:
1.- Benvinguda del president d’FGC
2.- Resum dades econòmiques i estadístiques any 2013
3.- Tancament temporada d’hivern 2013-2014
4.- Estratègies de futur
5.- Temporada d’estiu 2014
6.- Precs i preguntes

El president d’FGC fa una lectura
ràpida del document, destacant que l’any 2013 es pot
considerar un bon any, no excepcional, però bo, remarcant el
creixement en visitants que han obtingut totes les estacions
del grup FGC. Destaca també l’augment dels ingressos i la
reducció de les despeses, que han permès tancar l’exercici
amb un resultat de l’activitat positiu. Comentant que enguany
està previst invertir en les estacions d’Espot i Port Ainé uns
811.000 €.

Estudi de crear una Subseu de la Universitat
d’Andorra al Pallars
Estem col·laborant amb la Universitat d’Andorra en l’estudi de
viabilitat per posar en marxa un màster o postgrau en turisme
de alta muntanya. Des de el primer dia que Mn. Josep Ma.
Mauri ens va parlar del projecte, ens varem il·lusionar amb el
mateix, per nosaltres és tot un repte al que estem obligats a
donar resposta.
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El dia 19 de maig ens vàrem reunir els senyors: Bastida, rector
de la Universitat D’Andorra; Mn. Mauri, ecònom del Bisbat
d’Urgell; Sr. Rivera, assessor; Sr. Rabaneda, empresari i Sr.
Bardella, gerent; a la seu de la Universitat d’Andorra.
Tenim tots la percepció que un postgrau amb turisme
especialitzat en muntanya no existeix. Aquesta percepció
donà peu a l’estudi de la possibilitat de cobrir i liderar un
possible segment que, actualment, sembla ser que no cobreix
cap universitat o escola de negocis.
Aquest postgrau té que ser un referent en tot el Pirineu:
Andorra; Espanya; França.
El projecte es fonamenta en el lideratge de la Universitat
d’Andorra, conjuntament amb un partner de l’Estat espanyol
de reconegut prestigi. Està previst que la seu estigui a
Andorra i una subseu al Pallars.
La Societat de Foment farà les gestions amb diferents escoles
de negoci i professionals vinculats al ensenyament
universitari per copsar les seves opinions.

Reunió de Treball Cal General i Assessors a Barcelona
Els assessors Sr. Rivera i Sr. Font es vàrem reunir a la seu de
AEDIPE de Barcelona, el passat dia 26 de maig amb l’empresa
Cal General, l’objectiu de la reunió va esser la, d’un cop
estudiat i comentat el projecte que lidera Cal General, emetre
dictamen sobre l’estratègia més adient a seguir.
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ACTIVITATS MENSUALS
 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 i esdeveniments, dirigida als
emprenedors o empresaris que ens facin arribar
les institucions, administracions o instituts de
desenvolupament.

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 11

maig

