
Assemblea ordinària
 

Data: dia 29 d’abril de

Hora: 11:00 hores 

Lloc: Ermita de Santa Maria del Camí

Assistents:  

 Miquel Torres, secretari

 Conchi Plaza, presidenta

 Eduardo Ocio, tresorer

 Carles d’Ahumada

 Rosa Casacuberta, col·laboradora de l’associació

(s’excusen per no assistir en Jaume Prat

 

1. Presentació i benvinguda

2- Presentació i aprovació de la 
2017 

 La Conchi Plaza fa una explicació de les actuacions de l’associació en 
aquest any concretades en quatres línies:

- Evolució de la comunitat 
- Col·laboració amb altres 
- Experiències
- 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 
necessària dels espais, que aquest any han es
 Es comenta la parada de reflexió que es va fer al mes de juliol per 
analitzar quines coses havíem d’adaptar del projecte a la realitat concreta 
que ens anem trobant (criteris d’admissió, feines, grup humà de suport i 
voluntariat). Es consideren cadascú dels aspectes i es va pensant en les 
línies d’acció del pla estratègic 

S’aprova tant la memòria com el balanç econòmic
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Assemblea ordinària 

del 2018 

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

Miquel Torres, secretari 

Conchi Plaza, presidenta 

Eduardo Ocio, tresorer 

Carles d’Ahumada, vocal del Consell Rector 

Rosa Casacuberta, col·laboradora de l’associació 

per no assistir en Jaume Prat, Jordi Moreno i Montse Casanovas

Presentació i benvinguda 

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

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

eriències d’ocupació i treball 
Foment del voluntariat 
Intervencions en la llar per millora i ampliació del espai 
d’acollida 

lanç 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; així com les inversions per la
necessària dels espais, que aquest any han estat molt reduïdes

Es comenta la parada de reflexió que es va fer al mes de juliol per 
analitzar quines coses havíem d’adaptar del projecte a la realitat concreta 
que ens anem trobant (criteris d’admissió, feines, grup humà de suport i 

sideren cadascú dels aspectes i es va pensant en les 
línies d’acció del pla estratègic del pròxim període 2018-2022.

’aprova tant la memòria com el balanç econòmic del 2017
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Granyena de Segarra 

, Jordi Moreno i Montse Casanovas) 

itats i balanç econòmic del 

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

ll en xarxa 

Intervencions en la llar per millora i ampliació del espai 

lanç 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 

; així com les inversions per la millora 
tat molt reduïdes 

Es comenta la parada de reflexió que es va fer al mes de juliol per 
analitzar quines coses havíem d’adaptar del projecte a la realitat concreta 
que ens anem trobant (criteris d’admissió, feines, grup humà de suport i 

sideren cadascú dels aspectes i es va pensant en les 
2022. 
del 2017 



 Es comenta que de cara aquest any es deman
subvencions públiques 
d’Habitatges d’inclusió). T
suposarà millores importants a la granja (algunes ja començades) i la 
capacitat de contractació 
 
3.- Presentació i aprovació de les
 
 En Miquel Torres explica les línies que ens
aquest 2018, basades en l’estudi dels nostres punts més febles
estiu: 

 Convivència: aprofundiment en els espais de 
els projectes individualitzats, potenciar espai d’espiritualitat
una selecció més acurada de les possibles incorporacions a la 
comunitat per poder estabilitzar un grup i que no hi hagi tanta 
temporalitat. 

 Ocupació: Estudi de 
empreses del nostres
Fundació Dalmases. 
mantenint una economia de subsistència de la comunitat
espais de formació
d’infomàtica o de coneixement de recursos socials i culturals. També 
facilitar que facin cursos de formació fora de casa.

 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)
col·laboradors ...)
 

 En Miquel fa la reflexió que seria bo que la comunitat pogués 
mantenir-se del seu treball, 
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 aprovade
pressupost molt basat en el resultat del 2017
 
 
.  
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ue de cara aquest any es demanen les mateixes 
subvencions públiques (incloem també el pis de Cervera en la xara 
d’Habitatges d’inclusió). Tenim una ajuda de la Caixa atorgada pel 2018 
suposarà millores importants a la granja (algunes ja començades) i la 
capacitat de contractació d’ algú de la casa mitja jornada.. 

resentació i aprovació de les línies i el pressupost del 2018

Torres explica les línies que ens proposen de treball per 
sades en l’estudi dels nostres punts més febles

Convivència: aprofundiment en els espais de comunicació, millorar 
els projectes individualitzats, potenciar espai d’espiritualitat
una selecció més acurada de les possibles incorporacions a la 
comunitat per poder estabilitzar un grup i que no hi hagi tanta 

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
mantenint una economia de subsistència de la comunitat
espais de formació promoció de les persones de la comunitat: tallers 
d’infomàtica o de coneixement de recursos socials i culturals. També 
facilitar que facin cursos de formació fora de casa. 
Ampliació de la base social de l’associació (persones, prioritàriament 

i, amb ganes de participar de les nostres accions a nivell 
de socis o voluntariat).(voluntaris, persones que donin ocupació, 
col·laboradors ...) 

En Miquel fa la reflexió que seria bo que la comunitat pogués 
se del seu treball, però es veu molt complicat. 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 

de la gent acollida així com les ajudes amb eines que ens han fet 

des les línies de treball pel 2018, així com el 
basat en el resultat del 2017. 
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en les mateixes 
incloem també el pis de Cervera en la xara 

atorgada pel 2018 que 
suposarà millores importants a la granja (algunes ja començades) i la 

l 2018 

posen de treball per 
sades en l’estudi dels nostres punts més febles aquest 

comunicació, millorar 
els projectes individualitzats, potenciar espai d’espiritualitat. Es farà 
una selecció més acurada de les possibles incorporacions a la 
comunitat per poder estabilitzar un grup i que no hi hagi tanta 

a particulars i 
col·laboració amb la 

s Encants del Llibre de Cervera, 
mantenint una economia de subsistència de la comunitat. Crear 

promoció de les persones de la comunitat: tallers 
d’infomàtica o de coneixement de recursos socials i culturals. També 

Ampliació de la base social de l’associació (persones, prioritàriament 
i, amb ganes de participar de les nostres accions a nivell 

(voluntaris, persones que donin ocupació, 

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

de la gent acollida així com les ajudes amb eines que ens han fet 

, així com el 



4.- Visita de les intervencions que s’han fet als espais de 
habitació i bany d’acollida, taller...

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessi
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 

Miquel Torres Ramon

Secretari Emaús Rural
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Visita de les intervencions que s’han fet als espais de 
habitació i bany d’acollida, taller... 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

 

Miquel Torres Ramon 

Secretari Emaús Rural 

Vist i plau: Concepción Plaza 

Presidenta Emaús Rural 

 
Emaús Rural 

 

l’ermita. Nova 

ó a les 14:00h de la 

Vist i plau: Concepción Plaza Rivero 

Presidenta Emaús Rural  


