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REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  
 

Data: 31 de març del 2016 
Hora: 17:30 h 
Lloc: Ermita del Camí (Granyena de 
Segarra) 
 

Assisteixen: 
Conchi Plaza Presidenta 
Miquel Torres Secretari 
 

 Es disculpen l’Eduardo Ocio i el Carles per la seva absència. La reunió es tira 
endavant malgrat ser només dos degut a la urgència del ordre del dia proposat. 

El tema principal es la preparació de l’Assemblea de socis del proper 3 d’abril. 
Es presenten els treballs de la Conchi de la memòria i el pressupost per a l’assemblea. 
 Es parla de com presentar les reformes acabades de les golfes que suposen 6 
llits d’acollida de llarga estada i un de curta estada. També el fet que ja està operativa 
la saleta d’estar al menjador. 
 Es proposa de redactar un projecte per a la instal·lació d’una estufa de llenya al 
menjador-sala, que resulta molt fred a l’hivern. Es presentarà a la Fundació Roviralta 
per veure si poden finançar-ho. 
 La Conchi comunica l’estat de les sol·licitud de subvencions per al 2016: a la 
Diputació de Barcelona, ala XHISC i al Departament de Treball i Afers Socials de la 
Generalitat de Catalunya.  
 Es comenta que el Rafael Salas, company de la comunitat fa més d’un any 
necessitaria una sortida laboral de més estabilitat (ara esta contractat per la nostra 
associació uns mesos a mitja jornada). Es pensa que potser podria derivar-se a la 
empresa d’inserció de la comunitat de Sabadell 
 

ACORDS: 
 

- Presentar la 2015 i fer pressupost 2016 a l’assemblea. 
- Fer el projecte d’instal·lació de l’estufa i presentar-ho a la Fundació 

Roviralta. 
- Parlar amb l’equip de responsables d’Emaús Sabadell la derivació del Rafael 

Salas. 
 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  
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