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          AL 2013 

 
 
 

 1.- Presentació 

 
 L’ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL és una acció col·lectiva contra l’exclusió social fundada al 
maig del 2012, que neix i es desenvolupa des de la societat civil. Està registrada al Registre 

d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat amb el nº 48698. 
 
 Aquest projecte neix en l’entorn del “Moviment d’Emmaús”. Aquest moviment comença  a 

França de la mà de l’Abbé Piere al 1949 i ara mateix està integrat per 400 grups en més de 40 
països. Aquesta experiència es donà en l’encontre d’una part, de persones conscients de la seva 
situació privilegiada i les seves responsabilitats davant la injustícia i, d’altra, de persones que no 

tenien cap raó de viure 
 Altra de les arrels del projecte és l’experiència de 13 anys en l’atenció a persones amb Sida i 

de carrer dins “La Fundació Acollida i Esperança” (Fundació Canònica) i l’Obra Social Santa 

Lluïsa de Marillac (Filles de la Caritat) a Barcelona. També la participació des del 1991 en la casa 

d’acollida de Dit i Fet al barri Gòtic de Barcelona, per a homes sense sostre. D’aquestes 

experiències ve la convicció que calen espais de convivència per oferir a persones excloses, on 

puguin experimentar uns valors fonamentals i un esperit per refer la seva vida. 

 Per últim el projecte s’arrela a experiència amb comunitats indígenes camperoles de 

Chiapas, amb les que es compartir durant dos anys; i amb la participació des dels seus inicis a 

l’Associació Conreu Sereny de Badalona dedicada a crear espais de producció agrícola, amb una 

perspectiva ecològica i de convivència respectuosa amb el medi natural. D’aquestes experiències 

neix la consciència clara que, per fer front a la crisi ecològica i social que vivim, calen iniciatives de 

formes de vida rural, prop de la natura.  

 

 La finalitat d’aquesta associació és obrir oportunitats de vida digna en l’àmbit rural, a 
persones que per qualsevol raó estan en situació d’exclusió social o bé, a persones que no han 
trobat una satisfacció en la manera de viure que proposa la nostra societat de consum. Es vol oferir 

un espai de vida temporal o definitiu, en relació directa amb la natura, de creixement, d’experiència 
de pertinença i estimació. 
 A la vegada, té com a finalitat obrir oportunitats per a que moltes persones o col·lectius es 

puguin comprometre en accions contra l’exclusió social i a favor de la conservació del medi natural, 
enfortint la xarxa social de solidaritat i construint un món més just i pacífic. 
 

 
 
 

 

Entitat 
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2.- Objectius al 2013 
 

 Per aconseguir les seves finalitats, l’associació es proposà com a objectius en aquest any: 

 
o 1.- Consolidar l’associació desenvolupant una dinàmica participativa i activa dels seus 

òrgans. 

 
o 2.- Crear i administrar el grup inicial de convivència que possibiliti l’acolliment de persones 

en situació d’exclusió social, com a alternativa de vida, amb un estil respectuós amb el medi 

ambient  
 

o 3.- Començar possibles projectes ocupacionals i de recaptació de fons que puguin satisfer 

les necessitats de la comunitat, mitjançant un treball conjunt i un viure auster 
 

o 4.- Contactar i col·laborar amb entitats que treballin activament en iniciatives de lluita contra 

les causes de l’exclusió social i a favor de la conservació del medi natural, així com el Serveis 
Socials del Territori,per tal de fer un treball coordinat en xarxa. 
 

 
 
 

3.- L’associació al 2013 
 

 Com a nova associació i continuant amb el treball de l’any 2012, s’ha donat importància 
aquest any a la consolidació d’un funcionament correcte de la mateixa segons els estatus 

 Així doncs segons els mateixos, s’ha fet les reunions de Consell Rector planificant la vida de 

l’associació i marcant els objectius per aquest any, d’una manera participada. 

 S’ha incorporat un altre soci al projecte: Jaume Prat, rector de Sant Guim de Freixenet. 

L’associació obert un compte corrent a Triodos Bank fent una aposta per afavorir la Banca 

Ètica i assegurar que els nostres diners s’utilitzen en benefici de projectes socials. També hem 
demanat una Targeta de Dèbit per poder operar fàcilment. 

 
 

 

4.- Projectes 
 
 Degut al poc recorregut de l’associació, les línies d’acció han estat enfocades a posar les 
bases per assolir les finalitats fundacionals. 
 Les vessants que s’han treballat aquest any en gran part donen continuïtat al treball iniciat 

al 2012 i que ja vam valorar que calia aprofundir. Les línies s’ha concretat en quatre: 
 
1.- Contacte amb altres entitats i treball en xarxa 

2.- Creació del primer nucli de convivència i acollida 
3.- Experiències d’ocupació i recaptació de fons  
4.- Foment del voluntariat  
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CONTACTE AMB ALTRES ENTITATS 

I TREBALL EN XARXA 
 

1.- Finalitat 

 L’associació vol que la seva actuació estigui inserida en la xarxa d’atenció social i en el teixit 

d’entitats de territori. L’experiència ens diu que una acció aïllada no aconsegueix que les persones a 
les que volem arribar puguin fer un procés veritable de creixement. Només el treball coordinat fa 
possible els canvis personals i socials. La nostra associació necessita  de les altres entitats i 

aquestes de la nostra acció. Volem ser una eina de servei en el nostre territori. 
 La finalitat és aconseguir una xarxa de col·laboració que sigui element de transformació 
social. 

 

2.- Desenvolupament 

Aquesta línia d’acció  ha estat una de les més fortes aquest 2013. Una vegada ubicats en un 

territori (Comarca de la Segarra) ens ha calgut fer una recerca d’entitats que es dediquen a l’acció 
social i al medi rural. 

Vam dissenyar i fer un tríptic informatiu per donar a conèixer a grans trets els objectius i la 

forma de ser de l’associació. 
Hem concertat entrevistes i visites per donar a conèixer els nostres objectius i a la vegada, 

aprendre d’experiències que ja funcionen en el mateix àmbit. 

Com a destacat, cal esmentar el contacte i coordinació amb Càritas Diocesana de Solsona, 
que des del gener segueix les nostres accions i amb la que hem pogut anar consultant informació 
de les necessitats i possibilitats de la diòcesi i del territori 

També amb Càritas parroquial de Sant Guim, amb qui hem analitzat més acuradament les 
necessitats socials properes i possibles accions de l’associació.  

 

A partir del mes d’octubre, després de tenir un espai ja preparat on fer l’acolliment de 
persones en situació d’exclusió, hem contactat amb els Serveis Socials propers per donar a conèixer 
que teníem dos llits disposats per l’acollida. 

Per presentar el nostre projecte i oferir els dos llit disponibles ens hem entrevistat amb: 
- Càritas Diocesana de Solsona 
- Serveis Socials del Consell Comarcal de la Segarra 

- Àrea de Cohesió social de l’ajuntament de Cervera 
- Assistent Social del CAP de Cervera 
- Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Anoia 

- Serveis Socials de l’ajuntament d’Igualada 
- Càritas Anoia-Segarra 

- CAS Igualada 

Projecte 
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- Assistent Social del CAP de Tàrrega 
 

 Tots han mostrat molt d’interès en el projecte i han aplaudit la possibilitat de tenir dos llits 
  

 Hem fet contacte informatiu amb: 
- Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Urgell 
- Regidoria d’Acció Social i Ciutadania de l’ajuntament de Tàrrega 

- Delegació de Benestar Social i Família de Lleida 
 

 

 També amb entitats amb finalitats semblants per fer un treball coordinat: 
- Alberg transeünts de Mollerussa 
- Fundació Mambré 

- Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de Barcelona 
- Associació Dit i Fet de Barcelona 
- Arrels Sant Ignasi de Lleida 

 
Per altra part hem continuat les visites a entitats amb experiència en desenvolupament de 
projectes en àmbit rural: 

- Herbes Bernau de Fonolleres 
- La Garbiana Pagesa de Toroja de Segarra 
- Cal Pastor de Cervera 

- Fundació Dalmases de Cervera 
 
Per últim, hem contactat amb persones/entitats que poden col·laborar amb el projecte de 

diferents formes: 
- Parròquia de Granyena 
- La Salle de Sant Marti de Sesgueioles 

- Mercedaris de Sant Ramón 
- Arxiprest de Cervera 
- Parròquia de Tàrrega 
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CONVIVÈNCIA I ACOLLIDA 
 
 

1.- Finalitat 

 L’acció de l’associació té com a part central la creació de la comunitat on puguin incorporar-

se persones en risc o en situació d’exclusió social. És aquest espai de vida el que pot generar 
processos personals i des d’on es poden trobar raons per viure, practicar l’ajuda mútua i, també, fer 
experiència de camins per subsistir de manera digna. 

 
 

2.- Desenvolupament 

 
 Degut a la importància de la comunitat per a tot el que es persegueix, apostem per tenir 
cura especialment de que es vagi conformant, de manera progressiva, el grup inicial per aconseguir 

una bona base de convivència.  
 La creació del nucli inicial ha tingut diferents etapes aquest any: 
 

 

Ubicació inicial 
  
 Des de gener fins a l’octubre el nucli de convivència i acollida ha estat a Freixenet de 

Segarra. Hem tingut disponible una habitació de dos llits disponible para un acolliment de curta 
estada a l’espai llogat a Freixenet de Segarra. Amb l’espai inicial disponible era la única possibilitat 
que es tenia.  

 Aquesta habitació ha estat utilitzada des del 16 d’agost fins al 28 de setembre de dilluns a 
divendres per un voluntari i els caps de setmana per un altre. Tots dos han estat implicats en el 
projecte 

 

Ubicació de la llar d’acollida definitiva 

  
 Una de les prioritats per aquest any era trobar un espai més adient per al projecte de la 

comunitat de convivència. En aquest 2013 es van continuar els tractes amb el bisbat de Solsona per 
trobar un espai adient prop de la ubicació de Freixenet de Segarra. Finament el 9 d’agost es va 
signar un contracte amb el bisbat per poder desenvolupar el projecte d’acollida a l’Ermita de Santa 

Maria del Camí.  
 Es tractava de una casa adossada al Santuari de Santa Maria del Camí  a 5 km de Cervera i 
2 km de Granyena de Segarra 

 
 

Projecte  
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 Es va valorar d’aquest lloc: 

 
- Ubicació: ben comunicat i una mica a part 

del poble, el que dona més 
independència i menys problemes de 
veïnatge.  

- Terres: la casa compta amb 
aproximadament mitja hectàrea de 
terreny que es pot fer servir per conrear 

alguna cosa i tenir els animals. 
- Estat: L’habitatge estava en molt bones 

condicions, encara que calia adequar-lo 

per a la vida de una comunitat. Es podia 
començar les activitats de l’associació 
immediatament. No tenia molta superfície 

per fer acollida, però disposava d’alguns 
espais que es podien rehabilitar en el 
futur per guanyar espais habitables. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Habilitació dels espais de la Llar Santa Maria del Camí 
  
 Des de la signatura del contracte, el 9 d’agost, fins al finals d’any s’han anat fent treballs de 
adaptació i millora de l’espai per fer-ho operatiu pel projecte.  
 A l’interior de la casa s’ha fet: 

1) Instal·lació de aigua calenta: Totes les actuacions han estat mirant l’eficiència energètica i 
l’estalvi en el consum. S’ha instal·lat una caldera elèctrica, perquè l’aigua calenta no 
depengui del gasoil. Els tubs de l’aigua calenta estaven per fora de la façana de casa i s’han 

anul·lat per posar-los per dintre. (Fotos 1-4) 
2) Construcció d’un bany a la planta baixa, que doni servei a l’habitació gran adjacent      

(Fotos 5-6) 

3) Construcció d’un bany a l’espai familiar (Fotos 6-8) 
4) Electricitat: Revisió de la instal·lació de tota la casa, traient fils vells, endolls i interruptors i 

posant-li nous. S’ha posat un diferencial que separa la instal·lació elèctrica de la església i la 

casa. S’ha fet la instal·lació elèctrica fins les golfes i al cor de l’església. (Foto 9-12) 
5) Arranjament de l’escala de la primera planta cap a les golfes: s’ha tret el marc vell, s’han 

reparat esglaons i s’ha fet el revestiment i pintura de les parets (Fotos 13-14) 

6) Manteniment de les fusteries de finestres i portes aplicant oli protector 
7) Cavi de rajoles trencades del terra de planta baixa i primera planta (Foto 15) 

  
 La casa tenia un menjador gran que s’ha habilitat per ser una habitació gran (quatre llits) i 

el rebedor s’ha preparat com a menjador. D’aquesta manera hem guanyat espai per fer l’acollida.. 
(Fotos 16-17) 
 

 
 Als exteriors s’han fet: 
 

1)  Arrancada de l’heura de tota la façana i teulada, a més de la reparació de les taules 
afectades (Fotos 18-22)  
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2) Desbrossament de tot el terreny de la finca (Fotos 23-25) 
3) S’han reparat varis murs. El més important el de contenció de la terrassa. L’altre el de 

delimitació del terreny de l’antic aparcament i l’últim el de delimitació del recinte que dona a 
la carretera. (Foto 26-28) 

4) Construcció de galliner i corral per les cabres (Fotos 29-30) 
5) Arranjaments a l’entrada de casa i l’església: drenatge per l’aigua de pluja, bancs de pedra i 

jardineres de la casa i l’església i vorera. Tot enfocat a evitar acumulació d’aigua a l’entrada. 

També reparació del desaigua que anava cap a la cisterna que estava tascat. (Fotos 32-35) 
6) Construcció de vorera per evitar humitats els banys exteriors (Foto 36) 
7) Reconstrucció caseta d’emmagatzematge del gas (Foto 37) 

8) Canvi de la tapa de la fosa sèptica (Foto 38) 
9) Envelliment de l’entrada de l’església: col·locació de pedra a l’entrada i bancs de pedra(Fotos 

39a, 39b) 

10) Arranjament de la cisterna: Col·locació d’una pica, conducció de l’aigua cap a ella i aixeta. 
S’ha pintat la porta i s’ha netejat la pedra (Fotos 40-41) 

11) Escala d’entrada al recinte del santuari. (Fotos 42-43) 

 
Les fotos estan a l’Annex de la memòria. 

 

 

Posada en marxa de l’acollida 

 
L’habitatge preparat per l’acollida compta, després de les intervencions, amb: 

 
- Planta baixa: Rebedor-Menjador, despatx, cuina, habitació 4 llits amb bany, banys exteriors 

per visites, bugaderia. 

- Planta primera: Sala d’estar, habitació 2 llits, bany i espai familiar (2 habitacions i un bany) 
Cor església: oratori . 
 

Queda pendent la rehabilitació de les golfes, on està previst fer habitacions d’acollida i un 
bany. 

  

 Durant els mesos de novembre i desembre hem fet els contactes necessaris per donar a 
conèixer la posada en marxa de l’acollida per a dues persones (veure apartat contacte amb altres 
entitats).  

S’han rebut fins al final d’any 6 sol·licituds que s’han concretat en dues entrevistes. 
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OCUPACIÓ I RECAPTACIÓ DE FONS 

 

1.- Finalitat 

 

L’Associació vol donar al treball un valor important com a mitjà de realització personal, de lluita 
per al sosteniment de les pròpies necessitats i com a servei i responsabilitat social.  

Les persones que són acollides, en general, no tenen la oportunitat de trobar un mitjà de vida 

digne degut a la seva situació i a la precarietat del mercat laboral. La finalitat del projecte es 
aconseguir una ocupació per a les persones de la comunitat per tal de que es puguin guanyar el 
seu manteniment i garantir la viabilitat econòmica de la comunitat. 
 

 

 

2.- Desenvolupament 

 

  
En el 2013 s’han fet alguns experiències pilot de diferents línies possibles d’ocupació seguint 

l’estudi fet l’any anterior. 

 

Treballs interns 

 
1.- Treball a l’hort 

 
S’ha fet conreu d’horta com a espai per a 

autoabastiment de la casa, no tant a nivell de 

producció per a la venda. Aquestes feines 
s’han realitzat sempre amb criteri ecològic i 
intentant recuperar formes tradicionals. Les 

tecnologies i les eines emprades han buscat el 
criteri de mínim impacte ambiental.  

 S’han plantat: faves, cebes, alls, 

tomàquets de diferents varietats, mongeta 
tendra, pebrots vermell, albergínies, enciams 
de diferents varietats, escaroles, carxofes, 
gira-sol, meló, síndria, 

El resultat ha resultat positiu en general, 
però la collida s’ha retardat moltíssim.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Projecte 
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2.- Treball ramader 
 

 

 

 
 

 

Veiem la necessitat de tenir animals per a 
completar l’ autoabastiment alimentari. Tenir 
animals és també una garantia d’estalvi de 

subproductes per a l’enriquiment de la terra. 
Són molts necessaris per tal de tancar cicles 
biològics i per completar un funcionament 

integral i ecològic del medi.   
 Es van comprar al gener tres gallines 
raça Prat i tres més petites i un gall raça 

Penedès. També dues gallines periques per 
incubació d’ous. Hem tingut ous en 
abundància, però s’ha fracassat en intent de 

criar pollets. 
 
 Ja teníem una parella de conills.  El 

resultat ha estat una producció suficient de 
carn de conill de la criança de tres vegades. 
 

 A principi de novembre es van 
comprar dues cabres de dos mesos de raça 
Granadina, per criar-les amb la finalitat de 

tenir llet.  
 
 

  

 3.- Treball de rehabilitació i arranjament dels espais de l’Ermita de Sant Maria de Camí. 

 Aquests ja han estat explicats a l’apartat anterior (pàg. 8). 
 
 

Treballs externs 
 

1.- Drapaire: venda de roba de segona mà i recollida de mobles. 
 
 Els Drapaires d’Emaús de Sabadell han 

col·laborat amb l’associació per engegar 
aquest projecte ocupacional, facilitant 
excedents de roba que recullen i aportant 

material per muntar una parada de mercat. 
 Ens vam posar en contacte amb 16 
ajuntaments propers per demana plaça al 

mercat setmanal. D’aquests van denegar la 
petició 5, no van contestar 3, altres dos 
peticions estan en tràmits per que esperem 

un sorteig de plaça i 6 van contestar 
afirmativament. 
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 Vam fer totes les gestions administratives per poder tenir parada entre ells una assegurança 
de responsabilitat civil i un contracte de voluntariat. Càritas de Sant Guim de Freixenet ens va 
facilitar un local on fer l’emmagatzematge i classificació de la roba que rebíem de Drapaires de 
Sabadell. 

 De les sis possibilitats obertes es van provar totes: Mollerussa, Cervera, Calaf, Artesa de 
Segre, Santa Coloma de Queralt i Agramunt. Es va començar al mes de febrer 
 Després d’un mes de prova es va decidir abandonar el mercat de Artesa de Segre i de Santa 

Coloma perquè no eren rentables i estaven fora de la Comarca. 
 El de Mollerussa es va abandonar al maig, perquè les taxes eren elevades i la despesa de 
benzina elevada, a més que coincidia amb el de Agramunt en dia. 

 Al mes de juny es va fer una experiència d’anar una vegada a mercats més lluny que ens 
havien informat que podia haver bona venda: La Oliva i La Papiola. 
 El mes de juliol es va deixar l’experiència per fer una valoració posterior i prendre decisions 

a més llarg termini de si convenia o no aquest tipus d’ocupació. 
 L’experiència ens ha donat l’oportunitat de donar a conèixer el nostre projecte i recaptar 
fons per les nostres accions. 

 
 També hem fet tres recollides de mobles (una a la comarca i dos al Barcelonès) que han 
servit per moblar la llar d’acollida 

 
 
2.- Serveis a la comunitat. 

 Teníem per aquest any la proposta d’analitzar la possibilitat d’oferir serveis a la zona: 
manteniment d’edificis, xofer, distribució de productes a tercers, logística, treball de jornal de 
camp,etc. 

 En aquesta línia es va parlar amb el bisbat de Solsona per oferir treballs de petites 
rehabilitacions en rectories o immobles de la seva propietat i va quedar oberta la possibilitat, però 
que no s’ha concretat en cap petició aquest any. 

 Per últim en aquest darrer mes de l’any va sorgir la petició d’ajudar a recollir oliva en una 
finca de Granyena de Segarra, que es va acceptar. 
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VOLUNTARIAT 
 

 

1.- Finalitat 

 

Aquesta línia d’acció va dirigida a fer participar del nostre projecte a persones que vulguin 
comprometre’s en la consecució de qualsevol dels nostre objectius, amb la idea de fer més àmplia 

la base social de l’associació i sumar forces en les nostres accions. Creiem que la existència de 
Emaús Rural pot possibilitar que molta gent pugui trobar una via de col·laborar en un món més just 
i pacífic. 
 

 

2.- Desenvolupament 

 

 

En aquest any hem redactat el nostre “Projecte de Voluntariat”. 

 

L’associació s’ha federat en la Federació 
Catalana de Voluntariat Social. Vam participar 

en una reunió informativa a la delegació de 
Lleida per a presentar-nos i conèixer altres 
entitats federades.  

S’ha fet un tríptic informatiu de 
l’associació i hem contactat amb entitats de la 
zona per proposar a persones de fer 

voluntariat dins la nostra associació (veure 
apartat 2). 

 

S’han vinculat al projecte quatre 
persones voluntàries que han col·laborat 
intensament en la habilitació dels espais de la 

casa: un per treballs exteriors i generals, un 
altre en tema de fontaneria i altres dos en el 
de la electricitat. 

A més vam tenir un grup matrimonis i 
els seus fills que van fer un parell de jornades 
en treballs externs. 

Ja al mes de desembre vam contactar 
amb les Mercedaris de San Ramón que els 
interessaria col·laborar com a voluntaris en 

els treballs que es necessitin l’associació un 
cop per setmana, el que suposarà una gran 

capital humà per al projecte (cinc persones 
més o menys). 

 

 

 

Projecte  
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 La valoració d’aquest any és molt positiva.  
 
 Hem aconseguit quelcom que l’associació cercava feia més de dos anys: un lloc adient per 

començar la comunitat d’Emaús. Amb l’acord amb el bisbat de Solsona s’ha fet un pas 
importantíssim per poder desenvolupar la nostra acció i ens dona ànim per seguir creient que és 
possible una comunitat d’Emaús al medi rural. 

 
 El fet que la ubicació de l’espai de Santa Maria del Camí estigui a la mateixa comarca que 
Freixenet ha fet que molta de la feina feta aquest 2013 d’arrelament al territori serveixi per al futur. 

De fet, el coneixement del territori és fonamental a l’hora de començar un projecte com el que ens 
proposem. 
 

 Cal assenyalar que s’ha treballat en totes les línies proposades a la memòria anterior en les 
branques fonamentals del projecte: 
 

 1.- S’havia considerat com a prioritari en el 2013 fer proves pilot de possibles ocupacions 
que permetin el sosteniment de la futura comunitat.  
 Les experiències que s’han fet han donat informació per poder en el 2014 encertar a l’hora 
d’enfocar les activitats productives. 

 
- Les parades als mercats setmanals amb venda de roba de segona mà, ens ha fet contactar i 

donar-nos a conèixer a molts ajuntaments i persones que han visitat el mercat. Per altra 

part, hem constatat la dificultat de trobar lloc en els mercats amb més afluència de gent 
(Tàrrega, Igualada, Manresa...). La venta en els mercats que han semblat més viables, no ha 
estat dolenta, però tampoc permet obtenir recursos suficients per mantenir la comunitat. En 

els pobles la gent no esta molt acostumada a comprar de segona mà i els clients són 
principalment immigrants amb dificultats econòmiques, per tant s’ha donat la roba molt 
barata i creiem que també ha estat una ajuda social per algunes famílies. És una línia d’acció 

que s’ha de valorar si es continua. 
 

- Els serveis a la comunitat és una línia que s’ha explorat poc aquest any. S’ha fet recollida 

d’oliva i s’ha vist que el treball de jornal a camp és una bona sortida. Però degut a que a la 
comarca no hi ha temporades fortes de recollida, no sabem si es podrà aconseguir feines 
freqüents. En quan a l’oferta per a treballs de manteniment i petites reparacions a esglésies 

o rectories de la zona, vam rebre bona acollida però no ens han fet cap mena de sol·licitud.  
Queda pendent un estudi acurat de possibles serveis que es puguin fer en pobles petits i 
poder presentar-lo al Consell Comarcal. 

 
- L’horta i els animals han estat experiències que confirmen la nostra intuïció inicial de que són 

feines que ajuden a que les persones facin processos de desenvolupament personal, de 

Valoració   i Propostes 
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valors com la cura, la paciència, la tendresa i se sentin més a prop de la terra. A més ajuden 
al manteniment de la comunitat. 

 
 2.- Respecte al nucli de convivència hem aconseguit abans d’acabar l’any tenir a punt la 

casa per poder contactar amb Serveis Socials i entitats de la zona i d’oferir 2 llits d’acollida. És molt 
més del que es podria haver considerat en acabar el 2013! 
 

 Malgrat que els espais aconseguits no són de les dimensions que inicialment havíem 
calculat, creiem que hem aconseguit una bona ubicació i entorn pel projecte, a més de unes 
condicions de contracte molt favorables. 

 Ens hem donat a conèixer a administracions i entitats i hem començat un treball en xarxa. 
Cal dir que arreu on hem explicat el projecte han mostrat molt d’interès i han manifestat la 
necessitat de que al territori es pugui comptar amb una experiència com la nostra. El resultat de 

dos mesos de difusió ha estat sis sol·licituds, per als dos llits que tenim: de part de A. Social del 
Cap de Cervera, del hospital de Santa Maria de Lleida, de l’ajuntament de Igualada, d’Arrels Sant 
Ignasi de Lleida, de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de Barcelona, de la Comunitat de l’Anyell 

de Barcelona. 
 
 

 3.- Per últim, ha estat molt important també que al 2013 s’han sumat persones que recolzen 
el projecte, com a col·laboradors i voluntaris i hem pogut així aprofundir en les accions 
previstes. Com ja hem explicat, hem aconseguit gent del territori, amb ganes de comprometre’s en 

el projecte. 
 
 

 
 
 

 
Granyena de Segarra, gener de 2014 

 
Miquel Torres; secretari  

de l’Associació Emaús Rural 
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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA  

DE LES OBRES DE MILLORA 

 

INTERVENCIONS DINS DE L’HABITATGE 
Instal·lació de aigua calenta caldera elèctrica; els tubs de l’aigua calenta de la façana 

de casa anul·lats i nous per dintre. (Fotos 1-4) 

    
1                                 2                                3                          4 

 

Construcció d’un bany a la planta baixa, servei a l’habitació gran adjacent (Fotos 5a-5b) 

                  
Construcció d’un bany a l’espai familiar (Foto 6-8) 

    

Annex 
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 Electricitat: Revisió de la instal·lació de tota la casa, traient fils vells, endolls i interruptors i 
posant-li nous; diferencial que separa la instal·lació de l’església i la casa.  (Fotos 9-12) 

           
9                               10                              11 

     
12 

Arranjament de l’escala de la primera planta cap a les glofes i canvi de rajoles trencades del 
terra de planta baixa i primera planta (Fotos 13-15) 

     
13                                 14                                    15 

 

Nou espai menjador i habitació gran d’acollida amb bany planta baixa (Fotos 16-17) 

          
16                                                                  17 
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INTERVENCIONS FORA DE L’HABITATGE 
 

Arrancada de l’heura de tota la façana i teulada, reparació de les taules afectades (Foto 18-
22) 

          
18                                   19                                             20 

 

       
21                                                      22 

 
 

Desbrossament de tot el terreny de la finca (Fotos 23-25) 

   
23                                          24                                           25 
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Mur delimitació del terreny de l’antic aparcament i mur de delimitació del recinte que 
dona a la carretera. (Fotos 26-27) 

   
26                                                 27 

 
Mur de contenció de la terrassa (Foto 28) 

 28 
 

Construcció de galliner i corra 
l per les cabres (Fotos 29-30) 

        
29                                                            30 
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Entrada de casa: drenatge per l’aigua de pluja; bancs de pedra; jardineres de la casa 
i l’església; vorera; desaigua cap a la cisterna. (Fotos 32-35) 

 

        
32                                                                33 

      
34                                                                35 

 
 

Vorera per evitar humitats els banys exteriors, tapa fosa sèptica i caseta del gas  

(Foto 36-38) 

   
36                                                  37                                                   38 
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Envelliment de l’entrada de l’església: col·locació de pedra a l’entrada (Foto 39) 

 39 

 
 

Cisterna: pica, conducció de l’aigua cap a ella i aixeta; pintura de porta i neteja la pedra 

(Fotos 40-41) 

     
40                                                    41 

 
 

Escala d’entrada al recinte del santuari. (Foto 42-43) 

     
42                                       43 


