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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.

VISITA DE L'EQUIP DIRECTIU DE FGC – TIM AL
PALLARS
El dia 3 de juny ens visità una nodrida representació de FGCTiM encapçalada pel seu Director, el Sr. Albert Solà.
L’objectiu de la trobada era copsar les potencialitats
turístiques del Pallars per potenciar el tren com un element
impulsor d’afluència de turisme al Pallars. Des de la Societat
de Foment els hi confeccionàrem un complert programa de
visites. En aquesta primera trobada ens vàrem cenyir a una
part del Pallars.
Programa:
10:30 h - Trobada a Tremp i visita al Centre de Visitants
(epicentre)
11:30 h - Visita al Castell de Mur, Col·legiata i entorn.
13:00 h - Visita al celler Mas García Muret i a l'entorn de
l'enbassament de Cellers.
16:00 h - Parc Astronòmic del Montsec (PAM)
18:00 h - Fi de les visites
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PROJECTES JUSSACTIU
Seguim treballant amb diferents projectes. Cal mencionar
l'estreta col·laboració entre la Societat i el Grup Roquetes de
Lleida, liderat pel Sr. Josep Grau, exconseller d’agricultura. El
Grup Roquetes està especialitzat amb l’assessorament, en
temes relacionats amb l’agricultura i la ramaderia.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 20 DE JUNY
El dia 20 de juny els administradors de la Societat de Foment
estaven convocats a la reunió del Consell d’Administració. El
principal punt del dia era informar de les gestions realitzades
fins a la data.

JUNTA GENERAL 20 DE JUNY
El mateix dia estava convocada la Junta General. Un cop
confeccionada la llista d’assistents, es comprova que els
accionistes assistents amb dret de vot són 65, els quals
representen el 83% del capital social. D’aquests, 27 ho fan
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personalment (45% del capital social) i 39 representants
(38% del capital social). Tots els punts de l’ordre del dia es
van aprovar per unanimitat.

PONÈNCIA “COL·LABORACIÓ PÚBLIC PRIVADA” 20
DE JUNY
El mateix dia de la celebració de la Junta General vàrem gaudir
de la ponència impartida pel Sr. Lluis Torrens.
El Sr. Lluís Torrens és Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona, Magister en Anàlisi Econòmica pel Departament
d'Economia de la U.A.B i l'Institut d'Anàlisi Econòmica (C.S.I.C.); diplomat pel
Programa de Direcció General (IESE) Universitat de Navarra.
És l'actual gerent del Public-Private Sector Research Center al IESE (PPSRC-IESE).
També és professor associat d'economia a l'Escola Superior de Comerç
Internacional de Barcelona (UPF), i ha estat professor a la Universitat Autònoma
de Barcelona i a la Universitat de Vic.
Ha participat com a expert en la subcomissió de deslocalitzacions del Congrés de
Diputats i també ha estat membre de la part catalana del grup de treball de la
Comissió Mixta d’afers econòmic-financers per a la negociació del darrer acord de
finançament autonòmic i de la comissió d'experts del Departament d'Economia i
Coneixement per als indicadors del tracte fiscal a Catalunya.
És membre del consell de redacció de la revista Economia Industrial i membre del
Consell Rector de l’Observatori de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona.
Va ser Director de Serveis de la Secretaria General del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya 2005-2006 i Director de Serveis de la Secretaria General
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya 2006-2011.

La ponència versava sobre la col·laboració públic – privada.
En temps de crisi la CPP és especialment valuosa. Per un
costat la rendibilitat econòmica - financera de les operacions
de CPP és més elevada atès que el context econòmic fa que
s’ampliï el ventall d’operacions rendibles privada i
públicament. Per altra banda, la CPP permet fer un contrast
eficient de que la despesa pública realitzada realment és
rendible socialment.
Per tal que aquesta eficiència sigui real cal, però, evitar fer
“Col·laboracions Públiques Privades” per raons equivocades.
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Sr. Josep Gonzalez i Sr. Lluis Torrens durant la ponència

PLANTACIÓ DE LLÚPOL
Aquest projecte ja és una realitat: un grup de valents
emprenedors ja han preparat el terreny, al costat de Palau de
Noguera, per començar la plantació experimental de Llúpol.

Des de JUSSACTIU, volem encoratjar-los a seguir endavant en
el projecte; el futur de l’agricultura passa per implementar els
cultius tradicionals de la comarca amb noves propostes que
aportin valor a la nostra agricultura.
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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.

 Seguim treballant en l’estudi dels diferents projectes que
ens han arribat: Plataforma Integral de Proximitat,
Projecte de nova explotació Porcina, Escola de Postgrau
Universitari, etc.
 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.

