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Assemblea ordinària 

 

Data: dia 11 de gener del 2014 

Hora: 16:00 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 

 Jaume Prat, soci 

 Rosa Casacuberta, col·laboradora de l’associació 

 

 

1. Presentació i benvinguda 

 

2. Ratificació de Jaume Prat com a nou soci 

 Es ratifica com a soci en Jaume Prat que havia estat acceptat coma tal de 

manera provisional per Consell Rector al 20 de juliol del 2013. 

 

3.- Presentació i aprovació de la Memòria d’activitats i balanç econòmic del 2013 

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

any concretades en quatres línies: 

- Contacte amb altres entitats i treball en xarxa 

- Creació del primer nucli de convivència i acollida 

- Experiències d’ocupació i recaptació de fons 

- Foment del voluntariat 

 

 També expliquen es obres de millora i adequació que s’han fet als espais de 

l’ermita i es visiten les obres. 

 

 El balanç de l’any també és comentat, explicant que a majoria de els diners 

invertits als projecte venen dels promotors, però destacant els importants 

recolzaments que hem tingut en aportacions no dineràries i dineràries. 

 El fet de la signatura del contracte amb el bisbat per l’ús dels espais de la 

ermita pel projecte de l’associació ha suposat una despesa que no esperàvem per 

adequar-lo a les finalitats que pretenem i a fet canviar la previsió que havíem fet. 
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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. 

 

4.- Presentació i aprovació de les línies i el pressupost del 2014 

 

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

2014: 

- Consolidació del nucli de convivència i acollida (acollida estable de 

dues persones, espais de comunicació, espai d’espiritualitat, 

tasques quotidianes) 

- Desenvolupament d’una economia de subsistència de la comunitat 

(recaptació de fons a mercats, serveis de jornal al camp, serveis 

de reparacions a la llar, horta i animals) 

- 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) 

 Totes tres continuació de les de l’any passat 

 Queden aprovats així com el pressupost. 

 

4.- Precs i preguntes 

L’Eduardo Ocio expressa el compromís de la Comunitat d’Emmaús de Sabadell en 

continuar recolzant el projecte aportant roba de segona mà pels mercats. 

En Carles d’Ahumada comenta que li sembla bona idea aconseguir un local per les 

ocupacions de l’associació (eines, roba i parada del mercat...) al poble de 

Granyena, per fer-nos més presents i que se’ns conegui millor, aquí sempre 

sortiran possibilitats tenint en compte que la gent de Granyena és gran en general i 

necessiten certes ajudes. 

La Rosa Casacubera veu important anar a presentar el projecte a l’ajuntament de 

Granyena 

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  
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