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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

 
 
 

 
Data: 14 de març del 2015 
Hora: 15:00 h 
Lloc: Ermita del Camí (Granyena de Segarra) 
 
 
 
 

Assisteixen: 
Conchi Plaza Presidenta 
Miquel Torres Secretari 
Eduardo Ocio Tresorer 
Pau Moragas col·laborador 
 

 
 
 
 El tema principal es debatre és l col·laboració amb la Cooperativa l’Olivera de Vallbona de 
les Monges, per la qual cosa s’ha convidat al Pablo Moragas responsable de treballs de camp de la 
cooperativa. 
 Es presenten per part d’en Pau possibles formes de col·laboració entre ambdues entitats, 
sobre tot la proposta de fer treballs de camp que puguin ser formatius per a les persones acollides. 
Es podria fer com dos dies a la setmana durant uns mesos en els que les persones residents de la 
llar podrien dinar a la residencia de L’Olivera. 
 La proposta es considera interessant. En Pau ha fet una compra de eines per al projecte 
ocupacional de l’associació, per poder començar les col·laboracions i esperem poder retornar 
l’import amb feines fetes a l’Olivera. 
  
 Es comenten les novetats de la proposta del Bisbat de Solsona de gestionar la casa de 
colònies de La Guardia-Lada. En principi, el Bisbat ens ha comunicat que el Rector de la Parròquia 
de la Guadia-Lada ha trobat un parella que es volia fer càrrec i els ha llogat l’espai. Així doncs, 
queda tancada per nosaltres la possibilitat de la gestió que proposaven. Aquesta parella es va 
presentar un dia casa per explicar-nos el seu projecte i oferir col·laboració per alguna feina. 
 
 La Conchi comunica que s’han presentat subvencions a la Diputació de Barcelona, l’Obra 
Social la Caixa,  i queda pendent que surti la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. També 
que junt a altres entitats socials del Territori, s’explora la possibilitat de presentar un projecte 
conjunt per a la ocupació de persones amb dificultats a l’Obra Social La Caixa. 
 També s’ha començat a fer gestions per aconseguir els documents que es necessiten perquè 
la Llar Santa Maria pugui constar al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la 
Generalitat. 
 S’ha contactat també amb el col·lectiu Conscients de Cervera per poder demanar ajuda en 
temes d’arquitectura, o gestions per a l’associació. 
 Per últim es comenta la derivació cap a la comunitat de Sabadell de una persona resident a 
la llar. 
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ACORDS: 
 

- Començar la col·laboració amb l’Olivera 
- Parlar amb la parella de la casa de colònies a veure com es concreta una col·laboració. 
- Concretar amb l’equip de responsables d’Emaús Sabadell la derivació del Juan Vico. 
- Sol·licitar l’ ingrés al RESES de la Llar d’acollida Santa Maria i donar poders a Mª 

Concepción Plaza com a representant de l’entitat per aquestes gestions. 
 

 I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 17:30h 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  
 

 


