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JUSSACTIU
CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
El passat dia 17 de setembre es va
fer
la
reunió
del
Consell
d’Administració a la seu de la
Societat de Foment del Pallars
Jussà, S.A. de Tremp. Els principals
punts de dia tractats van ser els
següents: presentació de la Sra.
Maria Pilar Cases com a nova
representant del Consell Comarcal
del Pallars Jussà i com a nova
vicepresidenta de la Societat;
aprovació de la modificació dels
estatuts del Consorci CEDER, del
qual formem part des del passat
més d’abril; finançament de la
Societat
(tema
que
els
desenvolupem en aquest mateix
butlletí); informe de la gerència de
les accions del darrer trimestre i
situació dels projectes en curs.

INAUGURACIÓ
FABRICA CERVESA
CTRETZE PIRINEUS
El dia 3 d’octubre va tenir lloc la
inauguració de la nova fàbrica de la
cervesa CTretze Pirineus situada a
la localitat de La Pobla de Segur.
Aquest és un projecte desenvolupat
per un grup de joves emprenedors
de la comarca liderats pel Sr. Abel
Sánchez, accionista de la Societat
de Foment al qual hem donat tot

l’ajut i suport per tirar endavant
aquest projecte.

Des
d’aquesta
publicació
us
convidem a que feu una visita a les
magnífiques instal.lacions que us
recordem
estan
situades
a
l’Avinguda de l’Estació de La Pobla
de Segur. També volem aprofitar
per desitjar al Sr. Abel Sánchez i a
tot l’equip de CTretze molts èxits en
aquest nou projecte.
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REUNIONS I
ESDEVENIMENTS
El passat dia 25 de setembre vam
assistir convidats a una nova sessió
informativa del Serveis d’Ocupació
de Catalunya. En aquesta ocasió la
sessió va ser sobre el Programa
FORMA i INSEREIX, 2015.

Us recordem que us podeu adreçar
a la nostra oficina per tal d’obtenir
informació i assessorament dels
diferents programes que l’Area de
Serveis a l’Empresa del SOC posa a
disposició dels empresaris.
El dia 3 d’octubre es va celebrar la
segona edició de les Jornades per a
l’Excel.lència, a la població d’Esterri
d’Aneu, enguany sota el lema “El
turisme, vector de creixement i
desenvolupament”.
Dincs
de
l’extens programa de ponències i
taules rodones, podem destacar la
presència de cares conegudes com
el Sr. Joaquim Nadal o el meteròleg
Francesc Mauri.
També
volem
destacar
la
participació en una taula rodona
dedicada a l’eix del comerç del Sr.
Antonio Asensio, membre del nostre
consell
assessor.
JUSSACTIU
també hi va ser present com a
mecenes de les Jornades.
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TROBADA JUSSACTIU
El proper dissabte 14 de novembre
organitzem una nova edició de les
“Trobades JUSSACTIU”, nom amb
el què organitzem periòdicament
esdeveniments relacionats amb el
món empresarial i econòmic a la
nostra comarca.

TROBADA JUSSACTIU
En aquesta ocasió el nostre
convidat és el Sr. Joan Font,
President del Grup Bonpreu, dedicat
al món de l’alimentació i la
distribució. El Sr Joan Font és
reconegut com un gran expert en el
mon de la alimentació i la
distribució. Tindrem una bona
oportunitat per conèixer la seva
opinió respecte a l'evolució i futur
d'aquest sector tant dinàmic, la
veritat sobre la qualitat de les
marques blanques, el futur dels
productes ecològics i de proximitat ,
l'evolució de les compres per
Internet , la competència, la
tendència dels preus, etc. i conèixer
si dins dels seus plans d'expansió
tenen previst créixer a la nostra
comarca, el Pallars Jussà.
Per a fer la vostra reserva al sopar,
que té un cost de 35 €, podeu enviar
fins el 10 de novembre un email a
societatdefoment@pallarsjussa.cat
o trucar al telèfon 973 65 32 79 i
prèviament haver fet l’ingrés al
compte de “La Caixa” num: ES67
2100
4120
11
2200064299,
especificant el nom de les persones
a qui correspon l’ingrés.
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TAULES SECTORIALS

amb nosaltres per a estudiar la
viabilitat del projecte.

Estem organitzant unes taules
sectorials, que han de servir per
propiciar un espai de debat entre els
empresaris i professionals dels
diferents sectors implicats.

També tenim a la vostra disposició
els
productes
financers
que
ofereixen les entitats Institut Català
de Finances i el Instituto de
Crédito Oficial, podeu passar per la
nostra oficina i us donarem tota la
informació necessària o bé ens
podeu demanar que us la fem
arribar per correu electrònic.

Volem que mitjançant la participació
en aquestes taules es posi en valor
la pertinència a la Societat de
Foment i sobretot per concretar uns
eixos de treball que ens permetin
millorar les activitats econòmiques
en el territori.
Inicialment es constituiran les taules
de turisme i agricultura, dos dels
sectors principals i capdavanters en
l’economia de la nostra comarca.
Més endavant iniciarem les taules
d’altres sectors com pot ser el de
comerç i empresa.
Cadascuna
d’aquestes
taules
estaran coordinades per un membre
del consell assessor i un del consell
d’administració de la Societat de
Foment. A tots aquells accionistes
que pertanyeu a algun d’aquests
dos sectors us convidem a
participar-hi, ens ho feu saber i us
comunicarem la data de la primera
reunió.

AJUTS I FINANÇAMENT
Cal recordar que JUSSACTIU
proporciona
els
contactes
d’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

Així mateix recordar-vos que estem
preparant de cara als primers
mesos de l’any que vé un Summit
d’Inversors a Andorra. En cas que
tingueu un projecte atractiu i pel
qual necessiteu finançament, ens el
podeu presentar i n’avaluarem la
seva idoneïtat per presentar-lo.

També recordar-vos que us podem
informar sobre els fons del
programa LEADER. Ja us podem
informar que està previst que les
bases i condicions per aquesta
propera convocatòria sortin durant
el proper mes de desembre.
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POSTGRAU DE TURISME
Com us hem anat informant ja fa un
temps, juntament amb la Universitat
Autònoma de Barcelona i la
Universitat
d’Andorra
estem
treballant en el projecte de crear uns
estudis de postgrau en turisme rural
i de muntanya.
En referència a aquest tema us
volem
anunciar
que
estem
preparant un conveni que serà serà
signat pel Govern d’Andorra, la
Diputació de Lleida, la Societat de
Foment del Pallars Jussà, la
Universitat
de
Barcelona,
la
Universitat d’Andorra i la Fundació
Themis.

Aquest conveni ha de ser l’impuls
definitiu per tal que aquest projecte
sigui una realitat durant el proper
any i us recordem que la seu del
Postgrau seria Andorra i el Pallars.
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VENDA D’ACCIONS DEL
CONSELL COMARCAL
El Consell Comarcal del Pallars
Jussà en un acord del Plenari del
passat dia 10 de setembre de 2015,
va acordar posar a la venda sis de
les accions que actualment té de la
Societat de Foment del Pallars
Jussà, SA.

Tal com s’explicita en l’acord pres,
el motiu d’aquesta venda es
possibilitar l’entrada a la Societat de
Foment del Pallars Jussà, SA a
altres entitats públiques de la
comarca, que no en formen part
actualment i que han mostrat el seu
interès en formar-ne part. Entre
aquestes ja us podem avançar
l’interès de l’Ajuntament de Tremp a
entrar a l’accionariat de la Societat
de Foment.
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I COM 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

