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JUSSACTIU
CONSELL D’
ADMINISTRACIO I
JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
El dia 07-11-13 vam
tenir Consell
d’Administració i Junta
General Extraordinària,
amb l’objectiu d’ ampliar
el capital de la Societat
de Foment.
El capital actual és de
80.000€, amb l’ampliació
s’incorporaran 25 nous
socis amb una aportació
de 1.000€ per soci. El
capital passarà a ser de
105.000€.

IES INSTITUT DE
ENSENYANZA
SECUNDARIA
L’IES de Tremp, s’ha
posat en contacte per
demanar la nostra
col·laboració en temes
relacionats amb
l’emprenedoria, ens hem
compromès a participarhi quan s’organitzin els
seminaris.
SNAD ADBOCATS
Hem signat un acord de
assessorament amb
SNAD Adbocats, el Sr.
Joaquim Delgado soci
fundador del despatx ens
assessorarà en tots els
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assumptes jurídics
relacionats amb
JUSSACTIU.
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agents implicats, es
segueix el procés
d’elaboració i estudi del
projecte.

COTO DE CAÇA
Ens hem reunit amb les
associacions de caçadors
de Isona i conca dellà ,
Fundació Agrícola
Catalana i Alcalde de
Isona , dos cops durant el
mes de novembre, la
primera reunió va se al
poble de Conques i la
segona a la ciutat de
Isona.
El motiu de les reunions
va ser donar a conèixer a
les associacions de
caçadors la proposta
liderada per
l’Ajuntament d’Isona ,
JUSSACTIU i la FAC de
crear un coto extensiu de
caça menor al municipi
de Isona i una granja
reproductora de
diferents animals
relacionats amb la caça i
la restauració. Un cop
s’ha parlat amb els

PLATAFORMA DE
SERVEIS DE
PROXIMITAT DEL
PALLARS JUSSÀ
Hem participat,
destacadament, en la
organització de la
jornada “Els serveis a les
persones, oportunitat
per a la dinamització
econòmica del Pirineu,
que es va celebrar el
passat 15 de novembre a
Tremp. Cal destacar la
ponència realitzada per
el Sr. Ramón Roca,
Director de l’econòmic i
assessor de JUSSACTIU,
que va versar sobre
l’emprenedoria per a
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noves iniciatives
econòmiques.
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Antoni per estudiar la
proposta de mantenir un
cabal mínim, durant els
mesos de més activitat
turística, per mantenir i
potenciar les activitats
de tot tipus al seu
voltant.

CABAL DEL
EMBASSAMENT DE
SANT ANTONI
JUSSACTIU col·labora
amb COPISA en l’estudi
que s’està realitzant al
embassament de Sant
Antoni “Proposta de
treball per a la
planificació del
desenvolupament
local i dinamització de
les actuacions a l’entorn
de l’embassament”
El dia 20 de novembre
un enginyer de la
empresa COPISA,
acompanyat de
JUSSACTIU va visitar
l’embassament de Sant

LLÚPOL
Hem acompanyat al grup
de treball que estudia la
implantació del Llúpol al
Pallars, en el viatge que
han realitzat a León i
Navarra per observar i
estudiar les produccions
de aquesta planta. És
provable que la
primavera vinent es
realitzi una plantació
experimental al Pallars.
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També s’ha visitat la
malteria “Intermalta”
ubicada a San Adrián
(Navarra)

ACTIVITATS MESUALS
 Ens reunim,
mensualment, amb
el Consell Assessor
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 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,
esdeveniments,
dirigida als
emprenedors o
empresaris, que ens
fan arribar les
institucions,
administracions o
instituts de
desenvolupament.

