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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

 

 
Data: 18 de gener del 2015 
Hora: 10:00 h 
Lloc: Ermita del Camí (Granyena de Segarra) 
 
 
 
 

Assisteixen: 
Conchi Plaza Presidenta 
Miquel Torres Secretari 
Eduardo Ocio Tresorer 
Carles d’Ahumada 
 

 
 
 El tema principal es debatre les línies de treball de l’associació per al 2015. 
 Tothom coincideix que cal aprofundir en les que ja s’estan treballant, ja que encara manca 
molt recorregut. 
 Així doncs, es concreten en: 

- 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. 

 La Conchi presenta la proposta de pressupost per al 2015. Destaca una baixada dels 
ingressos de les aportacions del residents i una previsió d’aconseguir més ingressos per 
subvencions. En les despeses, hi ha una reducció en alimentació, contant amb l’ajuda del Rebost 
Solidari i un augment per poder fer un contracte de sis mesos amb salari mínim. 
 Es va presentar i valorar la proposta fet pel Bisbat de Solsona de gestionar la casa de 
colònies de La Guardia-Lada. Es presenten els documents de comptes de la casa facilitats pel Bisbat 
i es comenten. 
 S’opina que assumir un lloguer de 500 euros mensuals seria imprudent contant el pla de 
finançament d’aquest any i que un risc així podria fer fracassar la comunitat. La casa es vella i pot 
suposar molt de manteniment. Per altra part, es veu que podria ser una activitat que donés una 
mica d’estabilitat a la comunitat (al ser una cosa fixa). Segurament això suposaria donar-se d’alta 
d’activitats econòmiques i contractar algú. Finalment es proposa negociar amb el bisbat, perquè en 
lloc de lloguer es pugui donar una part important dels beneficis. 
 Per últim es comenta que la Conchi ha contactat amb una associació que treballa en 
bioconstrucció que està disposada a organitzar un curs i construir els magatzems i corrals. Estem 
pendents que ens envien un petit projecte i pressupost. Per poder fer-ho caldria parlar amb la 
Diputació per si admet aquest canvi en el projecte presentat. 



 
Emaús Rural 

 

2 
 

  
 Cal donar poders com a representant de l’entitat per a demanar subvencions per aquest 
2015, a algú del Consell Rector. Es vol presentar subvencions a la Diputació de Barcelona, l’Obra 
Social la Caixa i la Generalitat de Catalunya 

 
 

ACORDS: 
 

- Acceptar les línies de treball per l’any 2015 i el pressupost 
- Proposar una negociació amb el Bisbat, proposant no tenir lloguer i donar una bona part 

de beneficis. 
- Parlar amb la Diputació, una vegada tinguem el pressupost del taller de bioconstrucció, 

per veure si pot entrar en la subvenció. 
- Que la presidenta sigui la representant de l’entitat per a les subvencions d’aquest any a 

la Diputació de Barcelona, La Obra Social La Caixa i la Generalitat de Catalunya i altres 
ajudes a les nostres activitats. 

 
 I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:00h de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 

 
Miquel Torres Ramon 
Secretari Emaús Rural 
 
 

Vist i plau 
Mª Concepció Plaza Rivero 
Presidenta Emaús Rural  
 

 


