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BUTLLETI INFORMATIU

Consell d'administració
El passat dia 16 de junt es va
celebrar el consell d’administració
de la Societat de Foment, amb el
següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta, de
la reunió anterior, que ja tenen en
el seu poder els consellers.
2. Informe de gestió.
3. Torn obert de paraules.
Entre els principals acords presos
destaquen:
- Enviar una carta oberta a tots els
candidats per Lleida de les
properes eleccions, reivindicant el
dèficit en infraestructures de la
nostra comarca i el Pirineu en
general.
- Fer una carta a les diferents
administracions
expressant
el
malestar del territori pel retard en la
posada en funcionament del tren de
la línia de La Pobla.
- Que durant el mes de setembre
es faci un acte reivindicatiu en
senyal de protesta pacífica per la
situació de les infraestructures amb
el recolzament de les institucions
de la comarca.

TROBADA JUSSACTIU
LA GRAN AVENTURA
El dissabte dia 11 de juny vam celebrar una nova Trobada
JUSSACTIU, en aquesta ocasió amb un format diferent de
les anteriors. Sota el nom de “La Gran Aventura” us vam
oferir dues conferències: La gran aventura de l’electricitat
al Pallars Jussà a càrrec del Xavier Tarraubella i L’aventura
de la vinya a càrrec del Raül Bobet.
L’objectiu de la Trobada era analitzar les potencialitats del
Pallars Jussà i plantejar el repte que suposa convertir
aquestes potencialitats en oportunitats de progrés social i
econòmic, va comptar amb la presència d’uns setanta
empresaris i emprenedors.
A l’acte hi van assistir gairebé
un centenar de convidats, la
major part empresaris i
emprenedors de la comarca.
En finalitzar l’acte es va servir
un vi a càrrec del Celler VilaCorona i del Celler el Vinyer,
membres de la Societat de Foment.
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Junta general
El mateix dia 16 de juny vam
celebrar la Junta General
d’Accionistes,
amb
una
participació del 39,62% del capital
social, l’ordre del dia va ser el
següent:
1. Examen i aprovació, si s’escau,
dels comptes anuals de l’exercici
2015, l’informe de gestió i gestió
dels òrgans de govern, i la
proposta d’aplicació de resultat.
2. Nomenar a l’Ajuntament de
Tremp com a nou membre del
Consell d’Administració.
3.
Informe
del
consell
d'administració
sobre
els
projectes en curs.
4. Torn obert de paraules.
Es van ratificar per unanimitat
tots els punts de l’ordre del dia,
també es va demanar l’aprovació
de la Junta als acords presos en el
consell
d’administració
dels
diferents actes reivindicatius en
matèria d’infraestructures.
En finalitzar la Junta General el Sr.
Joan Sarrias, director de l’oficina
del SOC de Tremp, ens va fer una
xerrada sobre les polítiques
actives d’ocupació i els serveis
que des de la seva oficina poden
oferir a les empreses.
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA LÍNIA
DEL TREN LLEIDA – LA POBLA
Fruit de la feina feta per la
Comissió d’Infraestructures de
Jussactiu, ens han convidat a
formar part de la Comissió de
Seguiment de la Línia del Tren
Lleida - La Pobla. Creiem que
estant dins d’aquesta comissió podrem continuar treballant i
vetllant per tal que tinguem el millor servei possible, tant pel
que fa als horaris com al servei en general.

L’AJUNTAMENT DE TREMP, NOU
ACCIONISTA DE JUSSACTIU
Des del passat dia 24 de maig en què es va concretar la
compra de sis accions de la classe A posades a la venda pel
Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp ha
entrat, per fi, a ser soci de JUSSACTIU.
Creiem que d’aquesta manera es corregeix una anomalia, en
el fet que, la capital de la comarca no formes part de la
Societat de Foment del Pallars Jussà. Esperem que això suposi
també entrar en una nou àmbit de col·laboració i treball
conjunt en els diferents projectes de promoció econòmica que
lidera l’Ajuntament de Tremp i que en molts casos són d’abast
comarcal.
Així mateix comunicar, que tal com heu pogut llegir en
l’apartat dedicat a la Junta General celebrada el passat dia 16
d juny, es va aprovar el nomenament de l’Ajuntament de
Tremp com a nou membre del Consell d’Administració de la
Societat.

REUNIÓ AMB EL SECRETARI
D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
Una delegació de la Comissió d’Infraestructures de JUSSACTIU, hem
estat convocats a una reunió de treball el proper dia 12 de juliol,
amb el Sr. Ricard Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Aquest reunió neix fruit de la trobada que vam tenir el passat més
de febrer amb l’Honorable Conseller Sr. Josep Rull i el mateix Sr.
Ricard Font, on es van comprometre a tenir a la Societat de Foment
com un interlocutor del territori en matèria d’infraestructures. Us
tindrem informats dels resultats de la reunió
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RESPOSTA DE CDC A LA CARTA OBERTA DE JUSSACTIU
Benvolgut senyor,
En resposta a la seva carta als candidats , apareguda en premsa el dia 22 de juny, amb molt de gust li fem
arribar la proposta de la nostra candidatura en relació a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.
Primer de tot volem manifestar el nostre compromís absolut respecte a la defensa dels interessos de les
persones que viuen i treballen al nostre territori, sent conscients que les circumstancies d’aquestes
contrades son força diferenciades de la resta del país. Com hem fet sempre representem un partit d’àmbit
únicament català i per tant el nostre objectiu per fer política tan sols es deu al servei del ciutadans de
Catalunya i en el nostre cas de les persones de l’Alt Pirineu i Aran.
Son molts els àmbits on hem desenvolupat i continuarem, la nostra tasca al Congres de Diputats i al
Senat, tot seguit us fem avinent alguns dels principals eixos de treball a Madrid pel Pirineu, més enllà de
fer sempre pedagogia de lo rural y explicar-ne la nostra singularitat.
Com a cap de llista al Senat, en nom dels meus companys de candidatura al Congrés i al Senat, deixeu dirvos que no em costa defensar el Pirineu, on visc, al que conec, gaudeixo i pateixo i on hi tinc el meu
compromís personal i el meu projecte de vida.
Ramaderia i Agricultura.
En aquest cas el sector primari és estratègic, la producció de les explotacions és de primera qualitat i
també representen una activitat de gran nivell ambiental i paisatgístic que complementa la resta
d’activitats que es desenvolupen en aquest medi, en aquest sentit, les polítiques del Govern de l’Estat
espanyol històricament han representat una amenaça per les nostres explotacions així com per
l’autonomia del Govern de Catalunya per desenvolupar polítiques pròpies.
Acords com la distribució de fons europeus, la recent injusta i mal aplicada regularització cadastral, per a
les construccions agràries en rústic, amb efectes com un augment desproporcionat de l’IBI, perill de les
beques universitàries, augment dels impostos en les transmissions patrimonials…..
També defensarem i hem defensat temes molt concrets, com per exemple la llengua blava, davant
l’obligació de vacunar dels postres ramaders i havent detectat transport de bestiar des de la zona
afectada (França) propera a les postres contrades, hem demanat al govern central i elevat a Europa a
través del l’eurodiputat Ramon Tremosa, mesures de contenció en frontera per protegir els ramaders, ja
que ells suporten la obligació de vacunar.
Infraestructures.
Es conegut l’abandonament per part del Govern de l’Estat de les infraestructures viaries de la seva
competència al nostre territori. El deute és vell i a ningú se li escapa que el nostre grup parlamentari ha
insistit en reclamar-lo, només cal revisar-ne la feina feta.
Vies de comunicació com la N-260 (eix pirinenc) , o la A-14 i la N-230 han patit una reducció d’inversions
molt preocupant per part de l’administració competent que és el Govern de l’Estat espanyol.
Es fonamental per nosaltres l’arribada de la banda ampla a tot el territori, la dispersió de la població i la
geografia no poden ser excuses per limitar la implantació de petits negocis a nombroses zones del Pirineu.
(Propostes per als autònoms de tot el país també del Pirineu).
La reivindicació de les inversions necessàries en aquestes infraestructures bàsiques és el nostre
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compromís ferm per la propera legislatura, al mateix temps que continuarem reclamant el necessari
repartiment de les partides de la CHE (Confederación Hidrogràfica del Ebro) per a la neteja de lleres a les
conques pirinenques, així com , exigir actualitzacions de les revisions de característiques de les
inscripcions d’aprofitament d’aigua dels municipis pirinencs.
Així mateix volem destacar que el Pressupost de la Generalitat per l’any 2016 contemplava algunes
partides en inversions que eren fonamentals per les nostres comarques, voldríem destacar‐ne una, molt
reivindicada pels Consells Comarcals, de 4 milions d’euros en millora d’accessos a nuclis de població.
Malauradament la no aprovació d’aquests pressupostos farà impossible la seva aplicació.
Educació
Estem compromesos amb la derogació de la LOMCE, la reforma educativa, la plena vigència de la llei
catalana d’educació (consensuada a Catalunya per una àmplia majoria del Parlament) i amb el model
d’immersió lingüística.
Per altra banda, l’ofec financer que l’Estat aplica a la Generalitat, a través d’un nefast sistema de
finançament i a través de l’obligació de complir amb uns objectius de dèficit restrictius en excés, ha tensat
els pressupostos d’educació, com també els de sanitat i assistència social en un clar despropòsit.
Convergència està compromesa amb l’educació i en destinar-hi més recursos, ja que l’educació d’avui
determinarà en bona part e futur de demà.
La política de beques d’educació per ajudar els desequilibris que representa per les famílies d’aquestes
comarques és fonamental per garantir la igualtat d’ oportunitats de tots els ciutadans d’un país. En aquest
cas lluitarem per que aquesta competència sigui traspassada de manera plena al Govern de la Generalitat,
ja que recentment hi ha hagut una sentencia del Tribunal Constitucional donant la raó a la Generalitat en
aquest reivindicació i senyalant al Govern central que ja fa 12 anys que el Tribunal Constitucional va
ordenar aquest traspàs, sense que s’hagi fet.
Promoció econòmica
És evident que en aquest territori el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica pateix unes
dificultats que fan necessàries polítiques publiques de suport a les iniciatives publiques i privades.
És necessari una sensibilitat especial per part dels governs envers aquesta realitat, i estem patint una falta
de sensibilitat i interlocució per part del Govern de l’Estat. Reclamem un finançament just del Govern de
la Generalitat, per que d’aquesta manera pugui aplicar polítiques i lleis adaptades a les necessitats de les
empreses i administracions de les nostres comarques.
Defensem la reducció del tipus d’IVA a aplicar als esports d’aventura i esquí , representen un sector molt
important al territori.
També el sector dels petits empresaris autònoms és fonamental, defensem que es redueixi la seva
cotització els mesos que els seus ingressos no arribin al Salari Mínim Interprofessional. Per la petita
empresa, demanarem una reducció del 25% al 20% en l’impost sobre societats. Aquests son alguns dels
àmbits en els que pensem fer especial incidència aquests propers anys, entenem que son accions
concretes que defensen el benestar de les persones que vivim
a aquest territori, però també volem deixar constància que el nostre objectiu polític fonamental serà estar
al servei del Parlament i del Govern de Catalunya.
Estem segurs que el millor pel Pirineu, és sens dubte una Catalunya que disposi dels seus propis recursos
per abordar totes les obres reclamades que mai, ningú, no ha abordat.
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Els candidats de Convergència del 26J, anirem a demanar tot allò que ens afecti que sigui competència de
Madrid, però és des del territori, on hem de tenir una veu clara, única per demanar allò que ens és
prioritari a l’agenda Catalana, es digui Comiols o Túnel de la Bonaigua, mentre tant, treballarem per tenir
un país lliure, que tingui projecte econòmic i social i que pugui atendre les nostres prioritats.
Mayte Rivero Segalàs,
Cap de llista al Senat de Convergència per Lleida, Pirineu i Aran.
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RESPOSTA DE ERC A LA CARTA OBERTA DE JUSSACTIU
Benvolguts Srs. de la Societat de Foment del Pallars Jussà, Jussactiu,
La veritat és que no podem estar més d’acord amb vostès. Les seves reivindicacions, són enteses
i compartides per tots nosaltres, absolutament.
En les dues llistes, la del Congrés i la del Senat, d’ERC per a la demarcació de Lleida, les dues
números dos som dues dones del Pirineu.
L’Anna Azamar, és de Sort i la Carme Lostao, és d’Oliana. Això significa que, actuarem sempre des
del ple coneixement de les realitats concretes d’aquest territori. Que entenem i compartim els
problemes que preocupen aquí. I volem ser l’instrument més útil per a vehicular les nostres
reivindicacions.
Volem viure en els nostres pobles, ens preocupa molt la manca de possibilitats d’ocupació per als
nostres joves i no tan joves. Volem tenir oportunitats de futur i dret a gaudir de l’accés fàcil i real
a les noves tecnologies. Comunicacions, telecomunicacions del segle XXI i xarxes viàries d’un país
desenvolupat, no això que tenim ara.
N’hem fet coneixedora a la Diputació de les nostres inquietuds i tenim la intenció de portar a
Madrid, propostes fermes de la necessitat d’inversió en infraestructures viàries i en xarxa de
telecomunicació. I també de fer tot allò que estigui en les nostres mans per a millorar la qualitat
de vida de tots aquells que vivim i volem seguir fent-ho, en els pobles del Pirineu.
Restem a la vostra disposició per tot allò que cregueu necessari.
Carme Lostao i Anna Azamar.
Candidates del Pirineu d’ERC per a les eleccions generals del 26 de juny del 2016
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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
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