
 

Emaús Rural 

 
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

 
Data: 28 de maig de 2022 
Hora: 9:00 h 
Lloc: Trobada telemàtica  
 
 
 

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

 La Conchi comunica s’ha convocat la reunió del Consell Rector de manera telemàtica per facilitar la 
trobada. 
 Es constata que l’assemblea de socis és poc participativa i que potser hem de fer alguna acció per 
atraure millor a les persones sòcies (encara que són poques). 
 Estem pendents de signar un acord amb el Bisbat de Solsona per col·laborar junts en l’acollida de 
refugiats d’Ucraïna al pis de Sant Guim de Freixenet que va quedar buit al març. Ells s’encarregarien de les 
despeses d’habitatge, així com gestionar ajuda per aliments i medicaments. Nosaltres gestionarem l’espai i 
faríem l’acompanyament personal. 
 Aquest any hem tingut una gran afluència de peregrins... sembla que per l’estiu tindrem alguns 
grups i també hem acordat amb el Conservatori la reserva d’allotjament pel curs internacional d’estiu de 
música, així com el Casal de Càritas. 
 

Hem contactat amb la gestoria pel tema de la reforma dels Estatuts de cara al reconeixement 
d’Utilitat Pública. Ens diuen que no cal reforma dels estatuts, perquè els nostres ja compleixen amb el que 
demana Hisenda. Per tant estudiarem fer al·legacions al informe negatiu, encara que ha complert el 
termini que ens donaven. 

 
Estem esperant l’obertura de subvencions de Next Generation que poden suposar possibilitats de 

rehabilitar l’edifici de la Sagrada Família. Per altra part ja ens han concedit 35.000 € per canviar fusteries, 
que començarem aviat. 
 

ACORDS: 
- Concentrar esforços en el grup comunitari de Cervera i deixar l’acollida a Granyena per a casos 

excepcionals. Cal parlar amb el bisbat d’aquesta possibilitat 
- Signar l’acord amb el Bisbat amb les condicions exposades 
- Presentar les al·legacions a la negativa de reconeixement d’Utilitat Públlica 
- Presentar subvencions de Fons Europeus per millora energètica d’edificis en totes les 

convocatòries possibles. 
 
 I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:50 h de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 

Secretari Emaús Rural Vist i plau 
Presidenta Emaús Rural  

 


