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Assemblea ordinària 

 

Data: dia 10 de març del 2013 

Hora: 15:00 hores 

Lloc: Cal Sarró, Freixenet 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 

 

 

1. Presentació i benvinguda 

 

2.- Presentació i aprovació de la Memòria d’activitats. 

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

2012. 

- Constitució en maig de l’associació i estatus 

- Tactes amb el bisbat de Solsona per la cessió d’un espai per la 

comunitat 

- Experiència a Can Bordoi 

- Ubicació a Freixenet de Segarra 

 S’explica que l’associació no té per ara comptabilitat pròpia i que totes les 

accions les han finançat els promotors, tot i que hem rebut ajudes no dineràries per 

part de persones que els interessa el projecte.  

 

 S’aprova la memòria. 

 

3.- Presentació i aprovació de les línies i el pressupost del 2013 

 

 En Miquel Torres explica les línies que es proposen de treball per aquest 

2013: 

- Creació del nucli de convivència a Freixenet i preparació d’una 

habitació de dos llits per acollides temporals 

- Experiència de recaptació de fons a través de parades de mercat 

de segona mà 

- Anàlisi de possibles serveis a la comunitat 

- Coordinació amb Càritas Diocesana i altres entitats 
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 Queden aprovades. 

 Es presenta el pressupost pel 2013, assenyalant que l’associació no compta 

per ara de comptabilitat pròpia, però es farà una estimació per si es fa necessari 

començar aquest pròxim any. 

 

4.- Precs i preguntes. 

 

Eduardo Ocio veu important que l’associació entri en la Federació Catalana de 
Voluntariat i que les persones que hi col·laboren com a voluntaris tinguin una 
assegurança. Sembla bé i queda aprovat que ho farem. 

Es veu important que altres persones es puguin vincular al projecte, en especial, 
gent del territori. 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:30h de la qual, com a 

secretari, estenc aquesta acta. 

 

Miquel Torres Ramon 

Secretari Emaús Rural 

 

Vist i plau: Concepción Plaza Rivero 

Presidenta Emaús Rural  

 


