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JUSSACTIU
DESTAQUEM
Hem signat un acord de col·laboració amb
FGC-TIM per promocionar el Pallars.
JUSSACTIU promocionarà les activitats
turístiques a través dels mitjans de
comunicació que utilitzi, per tal de fer
arribar totes les ofertes que els faciliti FGC
al màxim d’entitats i organismes possibles.

seva directora, senyora Marta Mateu.
Actualment la Fundació Àuria és una de
les entitats que més llocs de treball ha
creat a la comarca de l’Anoia.

De dreta a esquerra. Sr. González, Sr. Ticó i Sr. Font

Oferta Integral de Serveis
JUSSACTIU està col:laborant amb la
senyora Rosa Fumàs, coordinadora dels
serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, en el projecte “Oferta
integral de Serveis de Proximitat per a
la vida autònoma”. En el marc de les
actuacions previstes per desenvolupar el
projecte es va realitzar una visita a la
Fundació Auria de Igualada. La Fundació
Àuria és una organització de persones
que treballa amb i per les persones. La
seva raó de ser és garantir a les persones
amb discapacitat una bona qualitat de
vida, i la promoció personal i social. Ens
va mostrar les instal·lacions i ens va
explicar el funcionament de la Fundació la

Col·laboració JUSSACTIU
Universitat de LLeida
El representants del grups de treball
Malteria i Cultius Intensius de Gran
Rendiment: Sra. Carmona, Sra. Subirana
i Sr. Armengol, acompanyats per el Sr.
Bardella, es van reunir amb el Sr.
Narciso Pastor, Director, i el Sr. Jordi
Graell, Sotsdirector, de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària de la
Universitat de Lleida, per

contextualitzar l’ajuda i
assessorament de l’escola en la
posada en marxa de nous cultius al
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Pallars. En aquesta reunió es va
acordar la signatura de un conveni
de col·laboració entre la escola i
JUSSACTIU.

Projecte Tren dels Cims

Tren dels Cims

JUSSACTIU, DALEPH i el Consell
Comarcal del Pallars Jussà està
treballant amb la proposta per a la
realització de un estudi en el marc d’un
Pla d’Acció de suport al desenvolupament
de la Cervesa artesana al Pallars Jussà.
Actualment estem tenim les últimes
reunions per acabar de definir el Pla
Estratègic.

JUSSACTIU segueix col·laborant amb el
projecte “ Tren dels Cims” , acompanyant
a una comissió tècnica que va recorre el
antic traçat del carrilet per poder
elaborar els estudis pertinents. La
comissió estava formada per el Sr.
Dalmau, Alcalde de La Torre de Capdella;
El Sr. Duró, consultor ; El Sr. Cervós,
empresari; la Sra. Cervós, enginyera de
camins, canals i ports; el Sr. Vila,
enginyer industrial i el Sr. Bardella.

JUSSACTIU i el Consell
Comarcal aposten per
l’aprofitament lúdic de
l’embassament de Sant Antoni
En una reunió celebrada a Lleida, en les
oficines d’ENDESA, el president de
JUSSACTIU, Sr. Josep González i el
President del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, Sr. Joan Ubach van plantejar al Sr.
Josep M. Rovira, Director General de
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ENDESA a Catalunya i altres
col·laboradors seus, la necessitat
d’estudiar com estabilitzar el nivell
d’aigua del embassament de Sant Antoni,
a efectes de millorar la capacitat de
realitzar activitats esportives i de lleure
durant els mesos d’estiu.
En aquesta reunió es va acordar que un
grup de tècnics realitzarien els estudis i les
propostes que permetin minimitzar les
fluctuacions del nivell de l’aigua els mesos
amb major potencial turístic

Entrega dels Guardons de
Turisme de Catalunya
Hem assistit, invitats per el Consell
Comarcal del Pallars Jussà, a la
entrega dels Guardons de Turisme de
Catalunya, ens desplaçarem amb els
presidents de les associacions APAT i
Casas Rurals del Pallars Jussà.

Setembre

Conveni de col·laboració entre
ASPID del Grup Incorpora Fundació
La Caixa i la Societat de Foment
Estem ultimant els detalls per signar
un conveni on les parts acorden
col·laborar en la prestació
d’informació i assessorament
especialitzat per par de Grup
Incorpora a la Societat de Foment
sobre subvencions i ajudes a la
contractació i creació de treball, així
com, en els casos que es requereixi,
prestació d’ assessorament
corresponent en relació amb formació
específica per a la qualificació dels
treballadors contractats o per
contractar.
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ACTIVITATS DEL MES DE SETEMBRE
 Ens reunim, mensualment, amb el Consell Assessor

 Us enviem, setmanalment,
setmanalment els indicadors econòmics que ens proporciona
l’Àrea d’Estudis i Anàlisis Econòmica de la Caixa.
Caixa

 Estem col·laborant amb un nou projecte: APPS PLATAFORMA PALLARS 2000

 Estem negociant l’ incorporació dels empresaris del sector serveis turístics i de
lleure
re a la guia de regal FENT PAÍS conjuntament amb les associacions APAT I
Cases Rurals.

 Passem tot tipus d’informació relativa als ajuts, formació, esdeveniments,
dirigida als emprenedors o empresaris, que ens fan arribar les institucions,
administracions o instituts de desenvolupament.

