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JUSSACTIU
JUSSACTIU RECOLÇA LA
ETERNAL RUNNIG
El dia 15 d’ octubre els promotors de la
ETERNAL RUNNING ens van invitar
a l’Epicentre de Tremp a la presentació
de la cursa que es va celebrar
celebra el 19 de
octubre .
El Sr. Ruben López, director del
Circuit Mundial Eternal Runnig, va
destacat que es tracta d’un tipus de
torneig que ha sabut combinar el
caràcter competitiu que aporten els
esportistes professionals i el de lleure, ja
que “es tracta de pura diversió.
La prova va consistir en un recorregut
de 10 quilòmetres on el participants
partici
es
van trobar amb diferents proves i
obstacles de tot tipus, zones d’aigua, de
terra o fang, entre altres. Els obstacles
estaven distribuïdes en un espai de 7
hectàrees, una part ubicades dins del
Circuit de Cellers, mentre que una altra
part es va desenvolupar
lupar per diferents
indrets del municipi.

Moltes de les proves instal·lades dins
del Circuit està previst que es
mantinguin en funcionament durant tot
l’any
’any en el que s’anomenarà “EL
PARC DELS INVENCIBLES
NVENCIBLES”, obert
al públic per gaudir d’activitats
d’aventura.
La prova de Cellers forma part de la IXa
edició d’aquest circuit que inclou més
de 30 curses per tot l’Estat Espanyol,
Estats Units, Austràlia i Portugal.
L’organització preveu que en futures
edicions la cursa de Castell de Mur
assoleixi una participació
articipació propera als
8.000 runners.
Actuació de Mikel Erentxun
L’esdeveniment va començar el vespre
del dissabte amb un concert de Mikel
Erentxun, ex-vocalista
vocalista de Duncan Dhu i
un habitual d’aquest circuit.
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JUSSACTIU I L’AJUNTAMENT
DE LA TORRE DE CAPDELLA
ESTUDIANT LA POSADA EN
FUNCIONAMENT DEL CAMP DE
GOLF D’ESPUI-VALL FOSCA.

Jussactiu i l’Ajuntament de la Torre de
Capdella han mantingut una primera
pressa de contacte per estudiar i valorar
la possibilitat de trobar inversors per la
posada en funcionament del projecte
Camp de Golf Espui – Vall Fosca.
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PROJECTE DE PROGRAMA DE
FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA DE
POSTGRAU EN TURISME DE
MUNTANYA VINCULAT AL
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DEL PALLARS
JUSSÀ I D’ANDORRA
El dia 8 de octubre es van reunir a
Barcelona els representants de la
Universitat d’Andorra: Sra. Montserrat
Casalprim i Sr. Miquel Nicolau; el
representant de la Universitat Autònoma
de Barcelona: Sr. Tomás Peire i, els
representants de la Societat de Foment:
Sr. Rivera, Sr. Font i Sr. Bardella.
L’objectiu de la reunió va ser el
d’establir les cargues de treball per
elaborar un primer document que reculli
l’organització d’unes jornades tècniques
sobre Turisme Rural i de Muntanya, en
les que experts en l’àmbit d’estudi
aportin els seus coneixements i les seves
idees sobre la millor opció possible de
curs de postgrau. Aquestes Jornades
Tècniques permetran progressar en
l’estudi previ com a eina per assegurar
el disseny del curs.
Aquest projecte respon a la iniciativa de
la Societat de Foment del Pallars
Jussà S.A., (JUSSACTIU®) que en el
marc de la seva responsabilitat de
foment del desenvolupament i
l’economia en la comarca del Pallars
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Jussà i del seu interès d’ampliar
l’activitat a altres territoris, ha decidit
promoure uns estudis universitaris de
postgrau orientats a formar
professionals en la gestió d’empreses i
de programes de turisme rural i de
muntanya.
OBJECTIU DEL PROJECTE
Creació d’un curs de postgrau per a la
formació de gestors d’empreses i de
programes turístics en l’àmbit rural i de
muntanya.
Per dur a terme aquesta iniciativa es
comptarà amb la participació de la
Universitat d’Andorra (UdA) i de la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). La idea inicial és que aquestes
universitats dissenyin el programa
d’estudis de postgrau, i que també
l’imparteixin i el certifiquin.
Tot i que seran les universitats les que
aprovaran la proposta d’estudis de
postgrau, es considera que convé
realitzar un estudi previ per comptar
amb diferents opinions i perspectives de
persones, entitats i col·lectius
coneixedors del territori i dels sectors
professionals que tenen a veure amb el
turisme rural i de muntanya i amb la
formació universitària en l'àmbit del
turisme.

JUSSACTIU COL·LABORA AMB
LA DINAMITZACIÓ SOCIAL I
ECONÒMICA DEL TERRITORI
DES DELS SERVEIS A LES
PERSONES

Organitzat per:

XERRADA

“ Els serveis d’atenció a les persones: Emprenedoria i Innovació “
Ponents:
• Rosa Ma. Fumàs i Pascual. Directora tècnica dels serveis socials al Consell
Comarcal del Pallars Jussà.
• Enric Bardella. Gerent de la Societat de Foment del Pallars Jussà. S.A., “
JUSSACTIU ”
Dia: 30 d’octubre de 2014
Canyeret, 17-19 3er 1a)

Hora: 18.00h

Lloc: Delegació de Lleida del COTSC (C/

Es prega confirmació a lleida@tscat.cat
Activitat gratuïta oberta a tothom

El passat dia 30 d’octubre la Sra. Rosa
Fumas i el Sr. Enric Bardella van
explicar el projecte “Plataforma Integral
de Serveis de Proximitat” que lidera el
Consell Comarcal del Pallars Jussà. La
xerrada va tindre lloc a la seu del
Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya a Lleida, davant d’una
trentena de persones composta per
estudiants universitaris, professors i,
professionals dels serveis socials.
L’increment de serveis i de població
ocupada en l’atenció a les persones és
un objectiu estratègic del Consell
Comarcal en el marc de la seva política
de promoció econòmica.
Els serveis de proximitat i els serveis a
domicili són jaciments amb un alt
potencial de creació futura de llocs de
treball. Més en territoris com el Pallars
Jussà, amb un alt envelliment de la
població.
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Ens trobem davant noves necessitats
socials que requereixen respostes
innovadores, generadores
d'emprendiments i d'ocupació.
JUSSACTIU i els Serveis Socials del
Consell Comarcal treballen juntes,
innovant i cooperant per trobar noves
solucions de desenvolupament
econòmic i social
Com ho volem fer?
En un marc de cooperació amb tots
els agents implicats: la iniciativa
empresarial, el sistema sanitari, la
societat, etc.
INCORPORACIÓ DE NOU SOCI
Hem formalitzat davant notari,
mitjançant la compra d’una acció, la
incorporació d’un nou soci a la Societat
de Foment. Es tracta del Sr. Gerard
Alegret de “Alegret i Asesores” de La
Pobla de Segur.

Benvingut Sr. Alegret!!
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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.
 Seguim recolzant i treballant
amb diferents projectes
estratègics per a la comarca.
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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.

