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JUSSACTIU
SIS SECRETS PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
DE LA POBLA DE SEGUR

El dia 2 de setembre a les 19:30 vàrem donar suport a la
conferència realitzada per el Sr. Emili Tena (Executive Coach &
Formador) al Moli de l'Oli de Pobla de Segur titulada "El 6
secrets pel desenvolupament econòmic de La Pobla de Segur"
amb el subtítol provocador "Les Infraestructures no són Excuses"
És una conferència que va anar destinada, principalment, als
empresaris i botiguers de La Pobla de Segur.
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POSTGRAU / MÀSTER EN TURISME DE MUNTANYA
El dia 12 de setembre ens vàrem reunir a Sant Julia de Lòria, seu
de l’Universitat d’Andorra, les següents persones: Sr. Alexandre
Rivera, Assessor i Consultor; Sr. Joan Carles Rabaneda,
Empresari i membre del Consell d’Administració; Sr. Miquel
Nicolau, Coordinador del Rectorat de la UdA; Sra. Montserrat
Casalprim, Directora del Centre d’Estudis Virtuals de la UdA i Sr.
Bardella, Gerent de JUSSACTIU.
Aquesta ha estat una més de les múltiples reunions que s’han de
realitzar per definir el pla estratègic del projecte.

ORGANITZACIÓ DE UN SUMMIT D’INVERSORS
PALLARESOS I ANDORRANS

Estem treballant en el disseny d’una jornada de treball, que
potenciï les relacions empresarials, dels emprenedors i empresaris

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 13

setembre

del Pallars, amb els empresaris i grups inversors Andorrans. Es
tracta d’estudiar les possibilitats d’inversió de les empreses i
emprenedors del Pallars a Andorra i, viceversa.
Per endegar el projecte tenim el suport de la firma Andorrana
“ANAS” especialitzada en donar entrada a les empreses
estrangeres a Andorra i a internacionalitza les empreses
Andorranes. L’organització i l’èxit de la jornada està subordinat
al grau d’interès, aportació de projectes i participació dels nostres
empresaris i emprenedors.

JUSSACTIU ES REUNEIX AMB REPRESENTATS
EMPRESARIALS
Ens hem reunit amb representants de les associacions
empresarials del Pallars, a la seu de la Societat de Foment del
Pallars Jussà, S.A. “JUSSACTIU”, amb l’objectiu de consensuar
criteris i calendari per realitzar activitats empresarials que aportin
noves visions que ajudin a gestionar l’entorn.
A la reunió i van assistir: Sra. Clara Farrero, (Tremp); Maribel
Segu (La Pobla de Segur); Josep Junyent (Tremp); Alexandre
Rivera (Assessor JUSSACTIU); Carles Rabaneda (Consell
d’Administració JUSSACTIU) i Enric Bardella (JUSSACTIU).
Disculpa la seva absència la Sra. Laura Solans (Isona).
Volem aprofitar l’oportunitat que ens brinda aquest Butlletí per
donar les gràcies als assistents per les seves aportacions i
col·laboració en el decurs de la trobada.
Varem sortir molt satisfets de la reunió, es clar que la trobada
d’ahir es el preludi de futures trobades que tindrem que realitzar,
amb l’objectiu d’identificar àrees de millora dirigides al nostres
empresaris i emprenedors.
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A continuació realitzem un breu resum del principals punts
esposats durant la reunió:
 Percepció de manca de recolzament, de les administracions
publiques, als empresaris i emprenedors.
 Disminuir el termini dels pagaments que provenen de
l’administració.
 Constatació de la difícil conjuntura econòmica que està
travessant el Pallars.
 Necessitat d’unir esforços (associacions) per incrementar la
capacitat de negociació.
 Proposar i fomentar tot tipus de actes, trobades, etc., per
incrementar la participació del empresaris, comerciants i
emprenedors dins l’associació. (fòrum capital pimes,
formació, debats, etc)
 La Societat de Foment del Pallars posa la seva estructura a
disposició de les associacions de comerciants i empresaris
per ajudar a la divulgació, organització i assessorament, de
tot tipus d’activitat que fomentin l’activitat econòmica del
teixit empresarial de la comarca.
 La Societat de Foment té que promoure la inversió de
capital en projectes del Pallars.
 Cal canviar l’organització del sopar i entrega de premis als
joves emprenedors, que s’organitza anualment, per
incrementar en el decurs de l’acte, la notorietat i
protagonisme dels empresaris i emprenedors.

ACTIVITATS MENSUALS
Ens reunim, mensualment, amb el Consell Assessor
El Consell d’Administració es va reunir el dia 25 de setembre.
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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.

MISSIÓ
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.

