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Assemblea ordinària 

 

Data: dia 3 d’abril del 2016 

Hora: 12:00 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 

 Jordi Moreno, nou soci 

 Montse Casanovas, nova sòcia 

 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 

2015 

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

aquest any concretades en quatres línies: 

- Evolució de la comunitat i l’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, encara que el resultat ha estat 

negatiu (-954,33) es dona per bo ja que per aquesta exercici tenim 

atorgades subvencions no cobrades que donarien un resultat positiu. Es 

valora molt el fet que hem fet inversions importants en maquinària agrícola 

que ens permet millorar els nostres treballs i l’ampliació dels espais 

d’acollida.  

 Es considera molt bo l’exercici d’aquest any i s’aprova tant la 

memòria com el balanç econòmic i queden aprovats. 



 
 

Emaús Rural 

 

2 

 Es comenten les ajudes rebudes del Departament de Benestar Social i 

Família, que semblen que continuaran i la ajuda puntual rebuda de la 

Fundació la Caixa que ens dona un marge per actuacions aquest 2016. 

  

4.- Presentació i aprovació de les línies i el pressupost del 2016 

 

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

aquest 2016, 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 noves: presentació al Consell 

Comarcal d’un projecte d’ocupació, col·laboració amb fires amb la 

Fundació Dalmases. possibilitat de gestió del rastre de Sant Guim, 

analitzar possibilitats de treballs de muntatge a casa.de l’any 2014, 

mantenint una economia de subsistència de la comunitat.  

 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 casa: habilitació d’una 

saleta d’estar al menjador amb estufa de llenya. 

 En Miquel fa la reflexió que seria bo que la comunitat pogués 

mantenir-se del seu treball, sense comptar amb subvencions com fins ara i 

com diu l’ideari d’Emmaús. Això suposaria explorar una forma de treball 

amb uns ingressos fixos encara que sigui mínims... És el repte més 

important de cara a la sostenibilitat del projecte. També valora la 

col·laboració de la Cooperativa l’Olivera en l’ocupació i formació de la gent 

acollida així com les ajudes amb eines que ens han fet particulars. 

 Queden aprovats així com el pressupost. 

 

 

5.- Es ratifiquen les sol·licituds de nous socis del Jordi Moreno i la Montse 

Casanovas. 

 

6.- Precs i preguntes 

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

s’ha acollit i la seva procedència.  

La Rosa fa una reflexió sobre la problemàtica que pot suposar que les 

persones acollides tinguin diferents diners de butxaca si tenen paga o no. 

Explica com ho fan a la comunitat de Sabadell i quedem que serà un punt 

per a la reflexió. 
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La Conchi proposa informar-nos de si val la pena canviar de companyia de 

subministrament elèctric. Ara estem amb Endesa i hi ha una cooperativa 

“Som Energia” que va en la línia del nostre ideari (respecte a la Natura i 

economia social) que ofereix la distribució pels seus socis. Per associar-se 

cal aportar 100 que te’ls tornen si deixes de ser-ne. Tothom diu que sembla 

bé l’alternativa. El rector també estaria d’acord. S’aprova analitzar si podem 

fer el canvi, mirant el contracte que tenim actualment. 

L’Eduardo Ocio fa una bona valoració de l’any i comenta que la col·laboració 

amb fires amb la Fundació Casa Dalmases potser negativa perquè es tracta 

de venta de cervesa i moltes persones que arriben a la comunitat tenen 

problemes amb l’alcohol. Queda també pendent de reflexionar. 

El Jordi proposa d’explorar maneres de sosteniment de la comunitat 

mitjançant el treball, però donar-nos un temps per aconseguir-ho tenint en 

compte que és molt difícil trobar feines al nostre territori. 

 

7.- Visita de les intervencions que s’han fet als espais de l’ermita. Nova 

habitació i bany d’acollida, taller... 

 

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  

 


