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JUSSACTIU
JUSSACTIU / SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS
JUSSÀ , SA, és una entitat Pública / Privada que té
com a objectiu influir, promocionar i desenvolupar
els interessos econòmics del Pallars Jussà,
potenciant les empreses establertes i
l’emprenedoria amb el foment d’inversions i
projectes que generin la creació de llocs de treball
en benefici i projecció de la comarca.
REUNIÓ DEL CONSELL
ASSESSOR I CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ A
BARCELONA
El dia 5 de març es va reunir
a Barcelona en el decurs
d’un sopar el Consell
d’Administració i el Consell
Assessor amb un únic punt
a tractar:

1. “Posada en comú de
visions i idees per a
consolidar el present
i futur de JUSSACTIU”
Hi varen assistir els
senyors:
Josep González, president
Constantí Aranda
Josep Cervós
Josep Cuberes
Joan Carles Rabaneda
Enric Corona
Jordi Altisent
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Josep Ardanuy (en
representació d’en Joan
Ubach)
Enric Bardella, gerent
Assistents assessors:
Joan Font
Alejandro Rivera
David Llovich
Ramon Roca
S’han excusat d’assistir-hi:
Antonio Asensio, assessor;
Carles Sumarroca, assessor;
Josep M. Mauri assessor;
Enric Ticó assessor; Josep
M. Dalmau, conseller; Lluis
Bellera, conseller i Joan
Ubach, conseller.
Cal dir que la trobada va ser
de cabdal importància per a
la unificació de criteris i
línies d’actuació. Es va
acabar la reunió amb el
convenciment que es
tindrien que realitzar vàries
reunions conjuntes en el
decurs de l’any.

Seguim col·laborant
per a convertir en
realitat un Vedat de
Caça al terme
municipal d’Isona i
Conca Dellà.
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Ens vàrem reunir a
Barcelona amb El Sr.
Constantí (Alcalde d’Isona),
representants del patronat
de la Fundació Agrícola
Catalana i el Sr. Rabaneda
per a definir les properes
accions a realitzar per posar
en marxa el projecte. Durant
la reunió el Sr. Aranda va
emfatitzar que els principals
esculls per a tirar endavant
el projecte s’estan superant.
Els representants de la
Fundació van comentar que
estan treballant perquè part
de les instal·lacions de les
granges de reproducció en
captivitat que actualment té
l’administració formin part
del Vedat de Caça.
S’ha acordat tenir una
propera reunió, a finals de
mes, amb els presidents del
Vedat de caça,
l’Ajuntament, JUSSACTIU i
Fundació Agrícola, etc.
En aquesta reunió es
presentarà, als agents
implicats, un pla econòmic.
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INVERSIONS

Cal recordar que JUSSACTIU
proporciona els contactes de
empreses, particulars, bussines
angels, 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.

Web JUSSACTIU
En col·laboració amb l’àrea
de sistemes d’informació del
Consell del Pallars Jussà,
estem treballant en la
realització de la nostra web.
Mitjançant la web
proporcionarem als socis i
persones o empreses
interessades amb la tasca de
JUSSACTIU tot tipus
d’informació de les
activitats que realitzem.
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BASE DE DADES PER A
LA CREACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL
Estem creant una base de
dades que reculli el màxim
número de persones que
estiguin interessades en
desenvolupar la seva
carrera professional al
Pallars. Necessitem que els
interessats es posin en
contacte amb nosaltres per
a concretar dia i hora per a
poder programar una
entrevista personalitzada.
És molt important que les
persones interessades en
contactar amb la Societat de
Foment ens facin arribar el
seu Currículum. El telèfon
de contacte és: 973 653279
Cal preguntar per l’Enric
Bardella.
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COM ATRAURE
INVERSIONS AL
PALLARS
“CAS INVERSORS
ANDORRANS”
Estem treballant en l’estudi
de les possibilitats que té el
Pallars per a atraure
inversions andorranes al
territori. Durant aquest mes
ens hem entrevistat amb
diferents persones, totes
elles posseïdores d’una
dilatada experiència en el
desenvolupament d’idees i
propostes que aportin valor
a possibles inversions del
país veí. Cal afegir que
aquests contactes
preliminars aporten un cert
grau d’optimisme a la
proposta. També és cert que
cal seguir treballant amb
molt de rigor aquest tema,
ja que tot just estem a les
beceroles de la proposta.
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ACTIVITATS MENSUALS
 Ens reunim, mensualment, amb el Consell Assessor

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

 Ens hem reunit amb l’àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal per a col·laborar en la definició
del Projecte “Oferta Integral de Serveis de
Proximitat”
 Ens hem reunit amb diferents emprenedors i
institucions per a estudiar noves possibilitats de
negoci al Pallars.
 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.

