BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 16

novembre

JUSSACTIU
COMISSIÓ SOBRE
INFRAESTURCTURES
REUNIÓ 11 DE NOVEMBRE

El dia 11 de novembre es reuneix per
primer cop la Comissió sobre
Infraestructures, aquesta comissió ha
estat promoguda per la inquietud d’un
bon número de socis, preocupats per
les deficiències viaries que pateix el
Pallars. La primera reunió va tenir lloc a
la seu de JUSSACTIU i, varen assistir
les següents persones: Enric Corona,
Nuria Cervós, Sandra Rigol, Gerard
Alegret, Jordi Altisent, Jesús Castells i
Enric Bardella.
Cal remarcar les expectatives que
aquesta comissió a despertat a la
empresa FGC., aquesta empresa
deixa, a criteri de la comissió, la
possibilitat de que hi participi el
director Sr. Pere Mateu. La Comissió
acorda convocar una nova reunió per al
dia 26 de novembre.

CONVOCATORIA DE LA
TAULA DE TURISME DEL
PALLARS JUSSÀ

El Consell Comarcal va convocar el
dia 12 de novembre a JUSSACTIU i
als empresaris turístics destacats de la
Societat de Foment, a la reunió de
treball de la Taula del turisme del
Pallars Jussà a l’epicentre, en la qual
hi van participar també els
representants de les altres
associacions turístiques de la comarca
i, les tècniques de les oficines de
turisme municipals.
L’objectiu de la reunió és fer una
valoració de la temporada turística
d’estiu i, realitzar recull de les
aportacions i perspectives dels agents
del sector, que ajudin a definir noves
línies d’actuacions en funció de les
noves necessitats sorgides. Hi ha una
clara voluntat de donar periodicitat a les
trobades, que han de servir per
identificar les necessitats i inquietuds
dels professionals del sector que estan
en contacte directe amb el turisme que
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ens visita. La reunió va comptar,
compta
també, amb la presència del consultor
Josep Capellà, de DCB Turisme
Turi
i
Desenvolupament Local, que està
contractat mitjançant el projecte
“Treball a les 7 comarques” per
desenvolupar diverses accions d’àmbit
turístic.

novembre

COM RECONÈIXER I
EVITAR EL MOROSOS

COMISSIÓ SOBRE
INFRAESTURCTURES
REUNIÓ 26 DE NOVEMBRE

Nova reunió de la Comissió
omissió
d’Infraestructures en la
a que s’acorda
s
realitzar un qüestionari per saber les
prioritats viaries del Pallaresos, es
planteja enquestar, com a mostra,
mostra les
unitats familiars dels
ls alumnes de ESO.
ESO
dels instituts de Tremp i La Pobla de
Segur, aqueta mostra reflecteix el perfil
mitjà de la població i es considera que
serà prou aleatòria
ria per evitar que la
mostra surti esbiaixada. S’acorda la
data per la propera reunió el dia 08
0 de
gener de 2015.

Malgrat la climatologia,, èxit rotund de
asistencia de públic al sopar col·loqui,
organitzat per la Societat de Foment
del Pallars Jussà, S.A.,
., el dissabte
29 de Novembre a les 20:30 hores al
Hotel Terradets.
Al voltant de 50 persones, empresaris i
emprenedors dels dos Pallars, varen
assistir al sopar col·loqui que
JUSSACTIU va organitzar. Cal
remarcar l’alt grau d’interès que el tema
va suscitar entre les petites
petit i mitjanes
empreses del territori.
Està previst que trimestralment
JUSSACTIU organitzi esdeveniments
on s’abordin temes de candent
actualitat
L’acte va estar conduït pel periodista
Sr. Ramon Roca.
El professor Sr. Pere Brachfield va
realitzar una exposició magistral de
com solucionar i gestionar problemes
de morositat. A l’acabar
acabar la ponència es
va establir un animat col·loqui entre el
Sr. Pere Brachfield i els assistents.
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COM RECONÈIXER I EVITAR MOROSOS

Ponent: Sr. Pere Brachfield
Amb 24 libres publicats, Pere Brachfield està considerat un gran especialista en
recobrament d’impagats i lluita contra la morositat.
Actualment és consultor i soci director de Morosólogos Asociados, consultoria
especialitzada en l’àrea de la gestió de riscos, crèdits, cobraments empresarials i
recuperació d’impagats.
Col·laborador habitual del setmanari L’Econòmic.
Professor Titular de Credit Management i Director del Centre d’ Estudis de
Morosologia de la EAE Business School.
Professor del Centre d’Estudis Financers, i col·laborador com a docent en diferents
universitats espanyoles.
Consultor de la PIMEC i Director d’Estudis de la Plataforma Multisectorial contra la
morositat.

Moderador: Sr. Ramon Roca
Director de l'Econòmic, setmanari d'economia que cada dissabte es distribueix
encartat amb el diari El Punt Avui.
Director adjunt de informació econòmica d’ El Punt Avui
Col·laborador habitual d’El Punt Avui TV per a temes econòmics
Anteriorment Redactor en cap del setmanari Dossier Econòmic.
Anteriorment Cap d'Internacional del Diari de Barcelona, que era el rotatiu més antic
del continent.
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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.
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.

