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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

 
 
 

 
Data: 9 de gener del 2016 
Hora: 11:00 h 
Lloc: Ermita del Camí (Granyena de Segarra) 
 
 
 

Assisteixen: 
Conchi Plaza Presidenta 
Miquel Torres Secretari 
Eduardo Ocio Tresorer 
 

 
 
 
 El tema principal es valorar les accions al 2015 de cara a la redacció de la memòria, també 
definir línies d’acció per al 2016 i anar preparant el pressupost. 
 
 Es para la de que la Conchi s’encarregarà de la redacció de la memòria i elaboració del 
pressupost. Que es presentarà al proper Consell Rector i s’aprovarà a l’Assemblea de socis. 
 La valoració de l’any és molt positiva: hem tingut gent acollida tot l’any, s’ha fet un grup 
comunitari més estable i compromès i s’han ampliat les feines que fem. 
 Es fa un repàs de les situacions de tots els companys d ela comunitat. 
 De cara al 2016, amb l’ajuda de la Fundació La Caixa, podrem afrontar l’habilitació de les 
golfes per l’acollida en un parell de mesos. Amb aquest canvi, reestructurarem els espais de manera 
que s’adaptin millor a les necessitats que hem detectat aquest últim any. Així tindrem: l’habitació 
de la planta baixa amb tres llits i bany i les golfes amb una altra de tres llits amb bany, destinades a 
persones que vulguin fer una llarga estada. La primera planta quedarà l’espai familiar amb dos 
habitacions amb bany, i una habitació doble amb bany per a visites o acollides de curta estada, 
també per emergències.  
 També, es proposa fer una saleta d’estar al menjador en l’espai on ara està el despatx, i 
posar una estufa de llenya perquè l’espai tingui més ús i vida. El despatx es passarà al distribuïdor 
de la primera planta. 
   
 La Conchi comunica que es presentaran subvencions a la Diputació de Barcelona i la XHISC 
com l’any 2015. Queda pendent que surti la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. L’Obra 
Social La Caixa obre convocatòria per ajudes a projectes social al món rural, però no ens podem 
presentar perquè ens van atorgar una ajuda al 2015. 
 S’informa que la Generalitat ens ha comunicat que la Llar Santa Maria no pot entrar al 
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat. Els inspectors van considerar 
que no es por considerar servei social pel fet que la nostra família viu a la llar i també perquè caldria 
fer obres per tenir espais adaptats a cadires de roda. De totes formes ens van dir que podem 
continuar amb la feina que fem. L’Antoni Reinoso cap de Serveis Territorials de Lleida del 
Departament de Benestar Social i Família te interès en venir a visitar-nos en aquest trimestre. 
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ACORDS: 
 

- Redactar memòria 2015 i fer pressupost del 2016, ho farà la Conchi 
- Acceptar la redistribució d’espais proposada a la llar. 
- Concretar amb l’equip de responsables d’Emaús Sabadell la derivació del Juan Vico. 
- Mª Concepción Plaza com a representant de l’entitat per presentar subvencions i ajudes 

pera aquest 2016 davant administracions i entitats privades. 
 

 I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:30h 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  
 

 


