
 
 

Emaús Rural 

 

1 

Assemblea ordinària 

 

Data: dia 4 de març del 2017 

Hora: 11:00 hores 

Lloc: Ermita de Santa Maria del Camí, Granyena de Segarra 

Assistents:  

 Miquel Torres, secretari 

 Conchi Plaza, presidenta 

 Eduardo Ocio, tresorer 

 Carles d’Ahumada, vocal del Consell Rector 

 Rosa Casacuberta, col·laboradora de l’associació 

 Xavier Alonso, amic de l’entitat 

(s’excusa per no assistir en Jaume Prat) 

 

1. Presentació i benvinguda 

2.1- Presentació i aprovació de la Memòria d’activitats i balanç econòmic del 

2016 

 La Conchi Plaza fa una explicació de les actuacions de l’associació en 

aquest any concretades en quatres línies: 

- Evolució de la comunitat i l’acollida 

- Col·laboració amb altres entitats i treball en xarxa 

- Experiències d’ocupació i treball 

- Foment del voluntariat 

- Intervencions en la llar per millora i ampliació del espai 

d’acollida 

 

  

 El balanç de l’any també és comentat de manera molt positiva, ja que 

hem pogut fer front a totes les depeses que comporta la nostra activitat 

mantenir dos contractes tot l’any i un altres de 6 mesos; així com les 

inversions per la millora necessària dels espais. Es valora molt el fet haver 

ampliat el número de llits per l’acollida. Es comenten una a una les 

inversions fetes. Aquest any hem adaptat la nostra comptabilitat al Plan 

General Contable, per poder apropar-nos a la normativa que s’exigeix de 

transparència. 
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 Es considera molt bo l’exercici d’aquest any i s’aprova tant la 

memòria com el balanç econòmic i queden aprovats. 

 Es comenta que de cara aquest any es demanaren les mateixes 

subvencions públiques i es tornarà a presentar un projecte a la Caixa. 

 

2.2.- Presentació i aprovació de les línies i el pressupost del 2017 

 

 En Miquel Torres explica les línies que ens proposen de treball per 

aquest 2017, basades en l’estudi dels nostres punts més febles: 

 Convivència: aprofundiment en els espais de comunicació, millorar 

els projectes individualitzats, potenciar espai d’espiritualitat 

 Ocupació: Estudi de propostes noves: presentació a particulars i 

empreses del nostres projecte d’ocupació, col·laboració amb la 

Fundació Dalmases. la de gestió dels Encants del Llibre de Cervera, 

analitzar, mantenint una economia de subsistència de la comunitat. 

Començar la constitució d’una empresa d’inserció SL creada per 

l’associació. 

 Ampliació de la base social de l’associació (persones, prioritàriament 

del territori, amb ganes de participar de les nostres accions a nivell 

de socis o voluntariat). La Conchi ha rebut una formació al respecte 

de com crear i mantenir equips de suport a projectes  i començarà 

una metodologia amb acompanyament per aplicar-la a la nostra 

entitat, enfocada en trobar un equip de persones que es vinculin al 

projecte (voluntaris, persones que donin ocupació, col·laboradors 

...) 

 

 En Miquel fa la reflexió que seria bo que la comunitat pogués 

mantenir-se del seu treball, sense comptar amb subvencions com fins ara i 

com diu l’ideari d’Emmaús. Això suposaria explorar una forma de treball 

amb uns ingressos fixos encara que sigui mínims... És el repte més 

important de cara a la sostenibilitat del projecte. També valora la 

col·laboració de la Cooperativa l’Olivera en l’ocupació i formació de la gent 

acollida així com les ajudes amb eines que ens han fet particulars. 

 Queden aprovades les línies de treball pel 2017, així com el 

pressupost molt similar al que teníem al 2016. 

 

 

2.3.- Es ratifiquen les sol·licituds de nous socis. 

Es ratifica per unanimitat les sol·licituds com a socis del Ferran Quirós 

Marco i la Aude Masingue, responsables del projecte Les Vetlladores de 

Berga similar en ideari al nostre.  
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2.4.- Precs i preguntes 

En Carles d’Ahumada reflexiona al voltant de la creació de l’empresa 

d’inserció que pugui engegar el projecte de donar feina a les persones de la 

comunitat.  

La Conchi proposa parlar amb la gestoria del tema de demanar la Declaració 

d’Utilitat Pública, però en general es veu que això suposa molta exigència i 

papers i no aporta gran benefici al que fem. Quedem d’acord d’informar-nos 

per a la creació de l’empresa d’inserció. 

També es planteja el tema de que els membres del Consell Rector tinguin 

una assegurança de responsabilitat civil. Carles comenta que és quelcom 

que tenen en la majoria d’entitats. Es consensua que el nou Consell Rector 

explori la possibilitat de tenir-ho 

 

 

3.- Es fa l’elecció del nou Consell Rector i per unanimitat tornen a ser 

anomenats la Conchi Plaza Rivero com a presidenta, secretari Miquel Torres 

Ramon, tresorer Eduardo Ocio i com a vocals Carles d’Ahumada i Jordi 

Moreno. Queda constituït el nou Consell Rector 

 

4.- Visita de les intervencions que s’han fet als espais de l’ermita. Nova 

habitació i bany d’acollida, taller... 

 

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: Concepción Plaza Rivero 

Presidenta Emaús Rural  

 


