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JUSSACTIU
CONSELL
D’AMINISTRACIÓ

“TROBADES”
JUSSACTIU

El dia 05-03-15 el president de la
Societat de Foment va convocar el
Consell d’Administració amb el
següent ordre del dia:

El passat dia 21 de març vam
organitzar un sopar col.loqui amb
l’Honorable Consell Sr. Andreu MasColell. Aquest acte es troba
emmarcat
sota
el
nom
“TROBADES” JUSSACTIU, amb el
qual volem organitzar de forma
periòdica diferents esdeveniments
amb convidats destacats del món
econòmic i empresarial del nostre
país.

1. Lectura i aprovació de l’acta,
de la reunió anterior, que ja
tenen en el seu poder els
consellers.
2. Nomenament del nou gerent
de la Societat i acceptació de
la renuncia de l’actual gerent.
3. Formulació dels comptes
anuals, informe de gestió i
proposta
d’aplicació
de
resultats.
4. Revocació de poders al Sr.
Enric Barcella.
5. Torn obert de paraules.

El dia 21-03-2015 el president de la
Societat de Foment va convocar un
Consell d’Administració amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovar l’adhesió a ser
membre del ple del Consorci
CEDER
Pallars
i
nomenament
dels
representants.
2. Torn obert de paraules.

El sopar va reunir més d’una
seixantena de convidats, els quals
van poder gaudir de la presència de
l’Honorable Conseller, qui després
d’una breu xerrada, es va prestar a
respondre totes les preguntes que li
van voler fer els convidats.
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ACTES I
ESDEVENIMENTS
El passat dia 20 de febrer vam
assistir a la presentació, que va tenir
lloc a la Seu Vella de Lleida, de la
Societat d’Inversió GLOBALleida
Inversions, SA com a instrument de
suport com a instrument de suport al
finançament als projectes d’alt
potencial vinculats al territori de
Lleida.

Representants de Societat de
Foment del Pallars Jussa, SA van
assistir a la 6ª Trobada Empresarial
que com cada any organitza el
Consell Comarcal del Pallars Jussà
L’acte va consistir en un sopar en el
transcurs del qual es va fa entregar
dels premis a l’emprenedor de l’any,
que aquest any va recaure en el Sr.
Abel Sánchez de la cervesa
artesanal Ctretze, el Sr. Sánchez és
soci de JUSSACTIU, al que
aprofitem per donar la nostra més
cordial felicitació.

El dia 10 de març vam assistir a la
xerrada
organitzada
per
GLOBALleida, en la que es van
presentar novetats financeres en
l’àmbit de la inversió privada
(crowdfunding i business angels) i
també de les entitats públiques
(Institut Català de Finances i
Instituto de Crédito Oficial). En cas
que esteu interessats en alguna
d’aquestes línies de finançament
per la vostra empresa, poseu-vos en
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contacte amb la gerència i us
donarem tota la informació.

El dia 11 de març vam assistir, a
l’oficina de turisme de Sort, a la
presentació de la nova delegació de
la Cambra del Comerç de Lleida al
Pallars Sobirà, càrrec que ocupa la
Sr. Núria Cervós Cortina, soci de
JUSSACTIU mitjançant l’empresa
Cervós SA, a la que desitgem tota la
sort en aquesta nova tasca.

PROJECTES
En
aquests
moments
estem
treballant de forma intensa i
prioritària en dos projectes: el
Postgrau de Turisme de Muntanya i
el Summit d’Inversors a Andorra.
Respecte al Postgrau de Turisme de
Muntanya ja em obtingut el
finançament per organitzar les
jornades tècniques de reflexió i
debat, que es faran a Andorra el
propers dies 5 i 6 de juny. Volem
expressar el nostre agraïment a les
institucions i empreses que ens han
donat suport i han fet possible la
celebració
d’aquestes
jornades
tècniques.
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Aquestes jornades han de servir per
ajustar els cursos a les necessitats
reals i a les característiques actuals
del sector turístic del Pallars i
d’Andorra. En elles hi participaran
un grup d’experts i professionals del
sector nomenats tant per part de
JUSSACTIU com per part de les
dues Universitats. Un cop fetes
aquestes jornades es farà el disseny
i aprovació del programa del
postgrau per part de la UAB i de la
UdA, amb la previsió d’iniciar el
programa de cursos a la tardor
d’aquest mateix any. Recordeu que
una de les subseus serà a Tremp.

Pel que fa al Summit d’Inversors
d’Andorra, després de les reunions
que hem mantingut durant aquests
darrers mesos, vam acordar aplaçar
la seva celebració que estava
prevista per aquest proper mes de
maig, la nova data consensuada és
el dia 22 d’octubre, coincidint amb la
Fira d’Andorra, fet que sense cap
mena de dubte l’hi donarà una
major repercussió mediàtica. En
aquests moments tenim constituït
un grup de treball, format per socis i
membres del consell assessor, que
està treballant per tal de presentar
un conjunt de projectes que siguin el
més atractius possibles per atraure
aquests inversors.
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Heu de saber que si teniu algun
projecte empresarial i necessiteu
finançament,
ens
el
podeu
presentar, aquest grup de treball en
farà l’avaluació i en cas que el
resultat sigui positiu us ajudarem a
realitzar la millor presentació per tal
que
pugueu
captar
l’atenció
d’aquests possibles inversors.

ENQUESTA
INFRAESTRUCTURES
La Comissió d’Infraestructures va
el.laborar en la seva darrera reunió
una enquesta per tal de copsar
l’opinió de la població del Pallars
envers les infraestructures viaries a
les nostres comarques.

Aquesta enquesta es va distribuir
als
instituts
d’ensenyament
secundari de Tremp, La Pobla, Sort
i Esterri d’Àneu, i també va ser
enviada a tots els nostres socis.
Durant aquest mes d’abril estem
fent la recollida de les mateixes, els
resultats obtinguts ens permetran
saber les preferències i necessitats
de la nostra població i fer-les arribar
als responsables polítics per tal que
coneguin la nostra realitat i puguin
satisfer
les
necessitats
en
infraestructures al Pallars.
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I 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

