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El Consell Comarcal l'any 2008 va encarregar un Pla
estratègic de desenvolupament econòmic que proposava,
entre altres mesures, la cooperació entre empreses de
diferents sectors econòmics, i entre els públics i privats,
per tal de crear espais i instruments que permetin generar
projectes de desenvolupament empresarial amb prou
capacitat per produir riquesa i benestar per al territori.

Joan Ubach i Isanta

La situació econòmica global, però també la realitat
comarcal amb un teixit econòmic basat en el sector serveis,
un sector primari que cal conservar i amb els inconvenients
d'una ubicació geogràfica desfavorable al potencial de
determinats sectors, fan que la nostra comarca requereixi
d'un impuls específic.

President del Consell Comarcal del Pallars Jussà

Sumar esforços per
afrontar el futur
amb optimisme

La Societat de Foment del Pallars Jussà, formada en un
35% per institucions públiques i en un 65% per empreses
privades, té el repte de fer front a aquests inconvenients a
partir dels eixos següents:
- Afavorir la participació de diferents actors públics i privats
claus de la comarca i avançar en la dinàmica de
coordinació i concreció d'actuacions.
- Fomentar l'activitat econòmica per tal de generar noves
oportunitats de negoci que permetin la creació d'ocupació
estable i la fixació de la gent al territori.

Per què és constituex ara la societat? Es fa
precisament pels temps de crisi que vivim o es tracta
de planificar el futur?

La Societat vol cobrir un espai que ara no ho fan o
no poden fer les institucions com la Generalitat, la
Diputació, els Ajuntaments o les Cambres de Comerç?

La Societat ha de ser el mitjà per promocionar la comarca,
per reactivar la seva economia, captar inversions i, sobretot,
crear llocs de treball.

La Societat de Foment serà un ens que col·laborarà amb
totes les diferents administracions per a facilitar l'activitat
econòmica al Pallars Jussà.

La Societat es crea per fomentar l'economia del
Pallars Jussà, quin tipus de relació tenen previst amb
la resta de comarques del Pirineu?
Ens agradaria estudiar conjuntament possibles vies de
col·laboració amb els diferents agents econòmics i socials de
la resta de comarques del Pirineu.
El Pallars Jussà és una comarca amb molts al·licients i
potencial econòmic. Té una riquesa geològica de primer
nivell mundial, amb molts jaciments paleontològics i
arqueològics, amb un sector turístic en evolució en l’àmbit
del senderisme, rutes de castells de frontera, etc. També
destaca una producció de vins molt apreciats, i bons
recursos que s'han de potenciar en l'àmbit de la ramaderia,
la caça, etc., entre altres fortaleses.
És un projecte diferent al de GLOBALleida? Es tracta
només de diferències territorials?
És un projecte que es limita a l’àmbit geogràfic de la
comarca del Pallars Jussà i complementa la tasca que realitza
GLOBALleida.
Vosté mateix i els assesors de la Societat són
professionals que tenen o han tingut relació amb el
Pallars. És un projecte on hi ha barrejada l'economia i
el sentiment?
L'estima que tinc per la meva comarca va ser el principal
motiu d'acceptar presidir la Societat. Sóc fill de Llimiana i,
encara que ja fa molts anys que visc a Barcelona, el cor
sempre l'he tingut a la terra on vaig néixer.

La Societat treballarà també per millorar la xarxa de
comunicacions amb la comarca. Tenen en aquest
sentit elaborar alguna proposta?
La millora de les infraestructures viàries es cabdal per
facilitar els fluxos de moviment de persones i mercaderies.
Ajudarem a les administracions en l' elaboració de propostes
que ho facilitin.

És una entitat formada per persones públiques i privades
que té com a objectiu la promoció del desenvolupament
econòmic i la defensa dels interessos econòmics del Pallars
Jussà. Actualment està formada per 52 socis, 10 dels quals
són públics: Consell Comarcal del Pallars Jussà i 9
ajuntaments. La resta son 42 empresaris i professionals
privats que representen diferents sectors econòmics; l'actual
configuració està oberta a futures incorporacions. És una
Societat de Capital participada en un 35% per
l’Administració Pública i un 65% és de titularitat Privada.
Concretament, la Societat de Foment del Pallars Jussà vol
defensar els interessos comuns de les persones, les empreses
i les institucions a través de promoure l'activitat econòmica
de la comarca mitjançant la creació i la millora de la xarxa de
comunicacions i serveis, la promoció de la implantació de la
indústria, la creació de nous serveis turístics, la millora dels
actuals, incrementar la productivitat forestal, agrícola i
ramadera; consolidant d'aquesta manera un model
econòmic que estigui valorat per la comunitat i que al
mateix temps sigui sostenible i respectuós amb la natura.
JUSSACTIU vol ser un referent territorial en la creació
d'ocupació, suport a les empreses establertes, dinamitzador
de l'emprenedoria i projecció de la comarca per contribuir a
la fixació de la població i el desenvolupament econòmic i
empresarial del territori.
La seva tasca motor consisteix en:
GRUP DE SUPORT
INVERSIONS i PARTICIPACIONS
OFICINA TÈCNICA

TASQUES OFICINA TÈCNICA
CONVENIS
Els convenis s'estableixen amb aquelles empreses, entitats i
institucions, l'activitat de les quals està vinculada a la nostra
Societat.

AJUTS I SUBVENCIONS
Facilitarà als seus socis informació sobre els diferents ajuts

als quals poder accedir segons la tipologia d'empresa.
SERVEIS A PERSONES
Té previst oferir suport professional en qüestions
relacionades amb la gestió, organització i formació de les
persones, reclutament i selecció de personal i base de dades
de professionals de tots els àmbits.
AULES D'INTERCANVI
Són un aforament d'intercanvi d'informació i experiència
entre els responsables d'àrees funcionals de l'empresa sobre
temes específics i tècnics que ocupen una part important de
la seva gestió. S’articularan diverses Aules d'Intercanvi:
Finances, Recursos Humans, Màrqueting, Intercanvi de
Sistemes de Informació, etc. Tindran una durada aproximada
de 2 hores i es treballarà o bé a partir del cas concret d'una
empresa que formi part de la Societat de Foment del Pallars
Jussà, o bé a partir d'una experiència externa d'interès
(Benchmarking)
SESSIONS COL·LOQUI
Són unes reunions d'intercanvi d'informació i experiència
entre els màxims dirigents de les empreses familiars que
formen part de la Societat, centrades en l'exposició del seu
model de negoci, en el debat sobre un tema d'actualitat
econòmica o bé una posada en comú d'informació. Els
col·loquis comptaran amb la presència, si és possible, de
personalitats del món acadèmic, empresarial i polític.
TROBADA EMPRESARIAL
És la culminació de l'activitat duta a terme durant l'any amb
les empreses de la Societat de Foment, amb l'objectiu de
conèixer i aprofundir en experiències empresarials de
referència que puguin aportat valor als associats.
Han de ser un punt de reflexió estratègica important per a
molts dels empresaris participants; és una activitat pensada
principalment per als socis, però oberta també a altres
empreses, a col·laboradors, entitats i institucions properes
així com als mitjans de comunicació.
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- Impulsar l'emprenedoria.
És fonamental doncs sumar esforços per dissenyar el futur
del Pallars Jussà de forma coherent i sostenible i per ferho cal un alt nivell de coordinació entre empreses i
institucions per a definir polítiques de desenvolupament
econòmic i les actuacions que les integraran, així com les
eines que permetran la seva execució.
Dins d'aquesta estratègia comuna participada pels
emprenedors locals i de bracet amb l'administració, es
posaran en valor recursos patrimonials en l'àmbit
arquitectònic, geològic, paleontològic o d'aprofitament
de les làmines d'aigua, que permetran generar activitat
econòmica sostenible.
L'esperit de la Societat de Foment neix doncs de la
necessitat de crear un teixit econòmic fort i per fer-ho
calen emprenedors/es disposats/des a aportar idees i a
prendre riscos, però també cal que l'administració doni la
mà a aquestes persones facilitant la seva tasca. Així la
Societat de Foment es vol convertir en una plataforma
que ofereixi eines com el suport tècnic a partir de
l'elaboració d'estudis, contactar i atraure nous inversors,
promoure acords amb altres territoris, crear i mantenir
programes comuns en determinats sectors com el turisme
o l'agroalimentari, etc.

En resum, la Societat ha de tenir un paper clau en la
maduració i posada en marxa dels projectes. Ha de pilotar
i monitoritzar el llarg cicle que va de les propostes a la
realitat, ha d'identificar les oportunitats i promoure el seu
desenvolupament.
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Llimiana

Així, aquesta iniciativa, endegada en el seu dia pels
ajuntaments de Tremp, la Pobla de Segur, Isona i Conca
Dellà i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, és a punt de
veure la llum gràcies al concurs dels empresaris locals i a
empresaris i directius originaris del Pallars que han
desenvolupat la seva feina fora i que ara posaran el seu
bagatge al servei de la comarca a través del Consell
Assessor i des de la presidència de la Societat.
Estic convençut que serà una bona eina i ens ajudarà a
impulsar la reactivació econòmica de la comarca, tot just
ara, que fa 100 anys de l'arribada de les hidroelèctriques
a aquest territori. 100 anys des que el Pallars va il·luminar
Catalunya.
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