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JUSSACTIU
REUNIONS
Ens hem reunit amb la Sra. Rosa
Maria Giralt, cap de l’Àrea de
Serveis a l’Empresa del Servei
d’Ocupació de Catalunya i el
Director de l’oficina del SOC a
Tremp, Sr. Joan Sarrias. Ens van
explicar els diferents serveis que el
SOC ofereix a les empreses,
informació que us explicarem i
farem arribar per tal que les vostres
empreses puguin gaudir d’aquests
serveis.
També es va acordar de mantenir
un contacte i diàleg fluid per tal que
JUSSACTIU esdevingui un dels
principals interlocutors del SOC a la
nostra comarca.

Em tingut una trobada amb els
responsables de l’Oficina Jove del
Pallars Jussà per tal que
JUSSACTIU col.labori en el Plà de
Garantia Juvenil, aquest plà és una
iniciativa europea que pretén
facilitar l’accés dels joves menors de
25 anys al mercat de treball.
Ens han demanat que els ajudem a
identificar quin són els sectors en
els quals caldria incidir en fer
formació específica als joves de la

comarca, per tal que després puguin
trobar feina.

El Sr. Martí Armengol ens va venir
a presentar els seu treball de final
de màster amb el títol “Estudi
d’alternatives de cultius i estratègies
per incrementar l’eficiència global i
la viabilitat de la concentració
parcel.lària i modernització de reg
de la Conca de Tremp”, ens va
exposar la seva voluntat que aquest
treball no resti oblidat en un calaix i
que pugui ser utilitzat, si es vol, pel
sector agrícola de la nostra
comarca.
Després d’aquest reunió i d’escoltar
les iniciatives
del Sr. Carles
Sumarroca, des de JUSSACTIU
organitzarem una Jornada de
informació i debat de dedicada als
“Nous cultius a la Comarca”, de la
cel.lebració de la qual rebran la
informació oportuna.

El passat dia 28 de maig vam
assistir a la 5a reunió de la Taula
de Turisme del Pallars Jussà, en
representació de la Societat de
Foment, com a socis representants
del sector del turisme hi van anar el
Sr. Alejandro Rivera, el Sr. Gabriel
Serra i el Sr. Josep Montané.
En la reunió és va fer en una
presentació sobre l’estat dels
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projectes europeus de cooperació
transfronterera, un breu exposició
de les dades turístiques a la nostra
comarca de l’any 2014 i una
explicació dels projectes a dur a
terme durant l’any 2015: projecte de
mobilitat sostenible i estudi de
potencialitat turística del nou Parc
Natural del Montsec.
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d’Inversors d’Andorra el proper mes
d’octubre, per fer-ho cal que
presentem uns conjunt de projectes
atractius, des de JUSSACTIU us
encoratgem
a
presentar-nos
qualsevol projecte que tingui una
necessitat de finançament, i us
ajudarem a fer la millor presentació
per atraure aquests inversors.

PROJECTES
Quan aquest butlletí arribi a les
vostres mans, haurem celebrat els
dia 5 i 6 de juny les Jornades
tècniques de turisme rural i de
muntanya a Andorra, en el darrer
butlletí us vam explicar quina era la
seva finalitat i en el proper ja tindreu
tota la informació de la seva
celebració, que esperem hagin estat
un èxit i que siguin el primer pas per
tal que aquest estudis de Postgrau
esdevinguin una realitat i la nostra
comarca en sigui una subseu.

Cal recordar que
JUSSACTIU proporciona
els contactes de
empreses, particulars,
bussines angels, fons de
inversió, etc., disposats a
estudiar la possibilitat
d’invertir en tot tipus de
projectes.
Sols cal que els
interessats es posin en
contacte amb nosaltres
per a estudiar la viabilitat
del projecte.

COMPRAVENDA ACCIÓ

Tal com us vam informar en el
darrer butlletí estem treballant per
tal de poder celebrar el Summit

Desprès de complir tots el requisits
legals, aquest mes formalitzarem la
compravenda d’una acció de la
Societat de Foment. Aquesta
operació incorporarà un nou soci a
JUSSACTIU, l’empresa GLOBAL
SPORTS BUSSINESS, a la qual
donem la benvinguda.
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I CADA MES...............

 Ens reunim amb el nostre Consell Assessor

 Us enviem 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.

 Us fem arribar tota la informació de FGC Turisme i Muntanya.
 Seguim recolzant i treballant amb diferents projectes estratègics per a la
comarca.

Contacta amb JUSSACTIU:
Artur Boneta Capel - Gerència
C/ Pau Casals, 14
Tel. 973 653 279
e-mail: societatdefoment@pallarsjussa.cat

