
Emaús Rural 

 

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  
 

Data: 10 de setembre del 2016 
Hora: 10:00 h 
Lloc: Ermita del Camí (Granyena de 
Segarra) 
 
 

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

  
 La Conchi comunica l’estat de les subvencions per al 2016. Tenim atorgades 
2.039,44 euros de la Diputació de Barcelona, 5.000 euros per a Necessitats Bàsiques i 
6.000 euros per a Acompanyament sòcio-educatiu del Departament de Treball i Afers 
Socials de la Generalitat de Catalunya. També tenim ajuda per la instal·lació d’una 
estufa de Llenya per part de la Fundació Roviralta. Es valora molt bé totes aquestes 
ajudes aconseguides. 
 
 El Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims 
mesos, amb les dificultats que hem tingut. Hem tingut que dir que no a dues 
demandes d’acollida per la situació mèdica i psiquiàtrica dels candidats. El Rafael Salas, 
company de la comunitat fa més d’un any i mig, ha marxat un temps a treballar a la 
cooperativa l’Olivera. 
 
 Recordem que vam decidir fer-nos socis de “Som energia” per poder als serveis 
de distribució d’electricitat. Caldria parlar amb el rector de la parròquia per veure si 
està d’acord en fer el canvi. 
 
 Es fa un repàs de les feines fetes en l’any i la previsió de l’últim quatrimestre.  
Cal recordar que tenim pendent la presentació del projecte “Coop de mà” a 
ajuntaments i empreses. Encara no ens hem posat.... 
 La Conchi explica la situació d’alguns companys de la comunitat que porten 
temps i necessitarien un espai més autònom per seguir el seu procés. Seria bo explorar 
possibilitats de tenir un espai d’acollida a Cervera o Tàrrega. Es podria parlar amb el 
Bisbat o amb l’Agencia de l’Habitatge. També es parla de la possibilitat de vincular com 
a voluntaris a persones que ja estan acollides i ja fan vida autònoma a aquest espai. 
 
 

ACORDS: 
 

- Fer-nos socis de “Som Energia” i sol·licitar serveis de distribució de 
l’electricitat. 

- Sol·licitar espai a Cervera o Tàrrega per a fer acollida de les persones més 
autònomes. 

- Explorar amb algunes persones ex-residents de la llar la possibilitat de 
vincular-se com a voluntaris. 
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- Deixar per a l’any vinent la presentació del projecte “Coop de mà” 

. 
 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  
 

 


