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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

 
Data:	28	de	gener	del	2017	
Hora:	9:30	h	
Lloc:	Ermita	del	Camí		
(Granyena	de	Segarra)	
	
	

Assisteixen:	
Conchi	Plaza	Presidenta	
Miquel	Torres	Secretari	
Eduardo	Ocio	
Carles	d’Ahumada	
	

	 	
	 La	 Conchi	 comunica	 la	 previsió	 de	 subvencions	 per	 al	 2017.	 Presentarem	 les	
mateixes	que	al	2016:	Diputació	de	Barcelona,	Dept	Treball,	Afers	Socials	i	Família	i	la	
de	la	Xarxa	d’habitatges	d’inclusió.	
	 També	 ens	 presentarem	 a	 les	 Ajudes	 socials	 de	 l’Obra	 Social	 La	 Caixa	 a	 la	
convocatòria	“Acció	social	a	l’àmbit	rural”	al	maig.	
	 El	 Miquel	 explica	 tots	 els	 moviments	 de	 persones	 acollides	 d’aquests	 últims	
mesos,	amb	les	dificultats	que	hem	tingut..	El	Rafael	Salas,	company	de	la	comunitat,	
va	fer	una	estada	de	treball	i	vida	a	l’Olivera	i	ara	ha	marxat	per	continuar	la	relació	i	li	
faran	 un	 altre	 contracte.	 Nosaltres	 ens	 comprometem	 amb	 l’Olivera	 de	 continuant	
fent-li	el	seguiment,	per	veure	la	seva	evolució.	
	
	 Recordem	 que	 des	 de	 desembre	 som	 socis	 de	 “Som	 energia”	 per	 poder	 als	
serveis	de	distribució	d’electricitat.		
	
	 Es	fa	un	repàs	de	les	feines	fetes	en	l’any	2016.	Cal	recordar	que	tenim	pendent	
la	 presentació	 del	 projecte	 “Coop	 de	mà”	 a	 ajuntaments	 i	 empreses.	 Encara	 no	 ens	
hem	posat....	 La	 Conchi	 està	 fent	 un	 curs	 de	 formació	 per	 a	 crear	 grups	 humans	 de	
suport	 a	 projectes	 i	 això	 ens	 orientarà	 de	 cara	 a	 buscar	 persones	 que	 es	 vinculin	 al	
nostre	projecte.	Parlarem	amb	la	gestoria	de	la	possibilitat	de	fer	contractes	formatius	
amb	 pagesos	 de	 la	 zona,	 per	 tenir	 espais	 on	 les	 persones	 de	 la	 comunitat	 puguin	
aprendre	feines	específiques.		
	
	
	 La	 Conchi	 explica	 que	 respecte	 a	 l’espai	 d’acollida	 a	 Cervera	 o	 Tàrrega	 per	 a	
persones	vinculades	amb	més	autonomia,	hem	tingut	resposta	del	Bisbat	de	Solsona	i	
de	 l’Agència	Catalana	de	 l’Habitatge.	Estem	en	passos	per	poder	 formalitzar	amb	tos	
dos	 contractes	 de	 gestió	 de	 dos	 pisos	 a	 Cervera.	 S’acorda	 tirar	 endavant	 totes	 dues	
signatures	de	contracte/conveni.	
	
	 Ens	 ha	 arribat	 l’esborrany	 de	 conveni	 de	 la	 Fundació	 Casa	 Dalmases	 i	
l’Ajuntament	per	a	la	gestió	dels	Encants	del	Llibre	de	Cervera,	on	ara	estem	gestionant	
l’obertura	 els	 caps	 de	 setmana.	 Valorem	 la	 proposta	 i	 demanem	 una	 reunió	 per	
negociar	alguna	clàusula.		
	



Emaús Rural 

	
	 La	 Conchi	 presenta	 els	 comptes	 i	 l’esborrany	 de	memòria	 del	 2016.	Quedem	
que	 ho	 revisarem	 i	 convoquem	 una	 reunió	 del	 Consell	 per	 al	 4	 de	 març	 abans	
l’assemblea	per	acabar	de	preparar	la	presentació	dels	documents.	
	
	 També	es	 valora	 la	 proposta	de	 sol·licitar	 la	 declaració	d’utilitat	 pública	de	 la	
nostra	associació.	Consultarem	els	requisits	necessaris.	
	
	 Es	parla	de	la	renovació	del	Consell	Rector	que	s’ha	de	fer	al	maig.	En	principi	
ens	presentarem	els	mateixos	a	la	assemblea	per	a	la	reelecció.	
	
	 Estem	 treballant	 amb	 l’Associació	 Alba	 i	 altres	 entitats	 socials,	 la	 constitució	
d’un	espai	de	formació	conjunta	de	voluntaris	i	el	Projecte	“Jardins	de	la	Vall	de	Corb”	
a	Sant	Martí	de	Maldà.	
	
	

ACORDS:	
	

- Que	la	presidenta	presenti	la	sol·licitud	de	les	subvencions	per	aquest	2017	i	
l’ajuda	a	l’obra	Social	La	Caixa.	

- Donar	poders	a	la	presidenta	per	a	formalitzar	el	conveni	amb	l’Agència	de	
l’Habitatge	de	Catalunya	per	a	la	gestió	d’un	pis	d’inserció	a	Cervera.	

- Prepara	la	documentació	necessària	per	l’Assemblea	anual	de	socis	
- Reunir-nos	amb	Fundació	Dalmases	per	al	conveni	dels	Encants	del	Llibre.	
- Explorar	la	possibilitat	de	la	sol·licitud	d’Utilitat	Pública	
- Presentar	 el	 mateix	 equip	 de	 consell	 Rector	 per	 a	 les	 eleccions	 de	

l’Assemblea	de	socis	
.	
	 I	no	havent	més	assumptes	a	tractar,	s’aixeca	la	sessió	a	les	14:00h	de	la	qual,	
com	a	secretari,	estenc	aquesta	acta.	

 
Miquel	Torres	Ramon	
Secretari	Emaús	Rural	
	
	

Vist	i	plau	
Mª	Concepció	Plaza	Rivero	
Presidenta	Emaús	Rural		
	

	


