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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

 
Data: 10 de setembre 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 com l’ última vegada 
 
 L’estiu ha anat bastant bé en quan a l’Alberg, hem pogut atendre tots els grups i hem creat 
dinàmiques d’atenció que ens permeten atendre les necessitats que van sorgint. 
 Vam signar l’acord amb el Bisbat i des de 29 d’abril el pis de Sant Guim ha acollit tres dones 
d’Ucraïna. Però a l’agost han decidit tornar al país. Cal parlar amb el bisbat si vol continuar amb l’acollida 
de refugiats o seguim com fins ara. 
 Les habitacions d’emergències s’han anat buidant a l’estiu, degut a la parada de l’estiu. 
Començarem a valorar propostes d’entrada ja. A la llar Santa Maria hem acollit una altra dona amb fill 
discapacitat. 
 El grup comunitari de l’hostatgeria s’ha reduït ja que la Felisa va marxar. Ara al setembre iniciarem 
contractacions de l’Ahmed i el Marlon, per poder regularitzar papers. Però el Marlon comptem que 
començarà aprenentatge amb l’empres de manteniment de la casa. (IMSA) y no podrem comptar amb ell 
per les feines diàries. L’Ahmed se’l veu molt responsable i treballador. 
 
 Al juliol vam presentar les al·legacions de cara al reconeixement d’Utilitat Pública.  

 
Finalment no vam poder presentar a temps la subvencions de Next Generation que podien suposar 

possibilitats de rehabilitar l’edifici de la Sagrada Família. El tècnic va enviar mot tarda la documentació i no 
vam estar a temps per fer la sol·licitud... haurem de pensar com continuem trobant finançament per les 
obres necessàries (Fundació Roviralta, laCaixa...). També demanarem una ajuda a la contractació per poder 
continuar amb el contracte de la N. Romany. 

Per altra part, hi ha moltes possibilitats que ens donin el Premi Innovació Social de la Caixa.  
 

ACORDS: 
- Parlar amb el Bisbat i veure com continuem l’acollida al Pis Sagrat Cor 
- Buscar noves fons de finançament per les obres 
- Parlar amb l’Ahmed per a veure si vol comprometre’s amb la comunitat per fidelitzar el grup 

comunitari. 
 
 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  
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