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Assemblea ordinària 

 

Data: dia 18 de gener del 2015 

Hora: 11:00 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 

(s’excusa per no assistir en Jaume Prat) 

 

1. Presentació i benvinguda 

2.- Presentació i aprovació de la Memòria d’activitats i balanç econòmic del 2014 

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

any concretades en quatres línies: 

- Creació i desenvolupament del primer nucli de convivència i 

acollida 

- Col·laboració amb altres entitats i treball en xarxa 

- Experiències d’ocupació i treball 

- Foment del voluntariat 

- Intervencions en la llar per millora i ampliació del espai d’acollida 

 

  

 El balanç de l’any també és comentat, tenim la satisfacció de haver superat 

els ingressos pressupostats i els despeses s’ha ajustat al que esperàvem. Hem 

pogut fer una petita inversió en maquinària agrícola que ens permet millorar els 

nostres treballs. Però cal destacar que és degut a l’aportació dels residents (en gran 

part dels promotors del projecte) i que hi ha previsió que això es redueixi molt de 

cara al 2015. Queda pendent analitzar l’experiència d’aquest 2014 i fer un pla de 

finançament a mig-llarg termini. 

 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 2015 
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 En Miquel Torres explica les línies que ens proposen de treball per aquest 

2015, basades en l’estudi dels nostres punts més febles: 

- Convivència: aprofundiment en els espais de comunicació, millorar 

els projectes individualitzats, potenciar espai d’espiritualitat 

- Ocupació: Estudi de propostes de l’any 2014, mantenint una 

economia de subsistència de la comunitat. Potenciar treball amb 

veïns (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) 

- Acabar el projecte de millores als espais de l’ermita amb la 

construcció de corrals i magatzems 

  

 Queden aprovats així com el pressupost. 

5.- Visita de les intervencions que s’han fet als espais de l’ermita. Estem molt 

satisfets, ja que s’han pogut fer més del que teníem pensat, gràcies a l’aportació de 

la subvenció de la Diputació de Lleida. Pel 2015 l’única proposta és finalitzar aquest 

projecte engegat, amb la construcció del magatzem i els corrals. 

 

6.- Precs i preguntes 

En Carles d’Ahumada preguntà més  al voltant del perfil de persones que s’ha 

acollit i la seva procedència. Ens comenta que seria bo contactar amb L’Associació 

Alba de Cervera per si té algun cas per derivar  

L’Eduardo Ocio fa una bona valoració de l’any i proposa una visita de la comunitat a 

la comunitat de Sabadell. S’acorda la data. 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:30h 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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