
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR 
 
Data: 19 de gener del 2019
Hora: 10:30 h 
Lloc: Ermita del Camí  
(Granyena de Segarra) 

  
 La Conchi comunica com ha anat el començament d
ha entrat en la Xarxa d’habitatges d’inclusió de Catalunya
 Explica així mateix, que participarem en la Plataforma per al desenvolupament del Pla d
la Segarra impulsada pel Consell Comarcal.
col·laboració amb la Casa de Colònies de la Guà
companys de la comunitat), amb l’Associació Amics del Casal p
de Sant Guim de Freixenet i una a
psicològic dels residents a la llar. 
 També es demanarà la beca per al quota de la FCVS, com ca
 
De cara a subvencions: 

- Hem fet la justificació de l’ajuda de la C
- Tornem a demanar les mateixes que al 2018: Diba, Dept de TASF

 
 El Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims mesos, amb 
dificultats que hem tingut. Explica també el desenvolupaments de les intervencions corresponents a 
l’Ajuda de la Caixa a la granja.  

 
- Que la presidenta presenti la sol·licitud 
- Començar a treballar els convenis de col·labor

del Casal i Llum and Roll. 
 I no havent més assumptes a trac
estenc aquesta acta. 

Miquel Torres Ramon 
Secretari Emaús Rural 
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9 Assisteixen: 
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari 
 

com ha anat el començament d’acollida a l’habitatge
inclusió de Catalunya. 

Explica així mateix, que participarem en la Plataforma per al desenvolupament del Pla d
pel Consell Comarcal. Tenim pendents la signatura també de convenis de 

mb la Casa de Colònies de la Guàrdia-Lada (de cara a treballs d
Associació Amics del Casal per a la gestió de l’habitatge social Sagrat Cor 

altre amb l’associació Llum and Roll per a recolzament 

També es demanarà la beca per al quota de la FCVS, com cada any. 

ajuda de la Caixa i farem la de la Diba i Dept. TA
nem a demanar les mateixes que al 2018: Diba, Dept de TASF i a l’Agència de l

l Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims mesos, amb 
dificultats que hem tingut. Explica també el desenvolupaments de les intervencions corresponents a 

 
 

ACORDS: 

Que la presidenta presenti la sol·licitud de beca a la FCVS i les subvencions de cada any
a treballar els convenis de col·laboració amb Casa de Colònies La Guà

 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:30 h de la qual, 

 
Vist i plau 
Mª Concepció Plaza Rivero 
Presidenta Emaús Rural  

 

Emaús Rural 
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Presidenta 
 

l’habitatge de Bagà i comenta que ja 

Explica així mateix, que participarem en la Plataforma per al desenvolupament del Pla d’inclusió de 
Tenim pendents la signatura també de convenis de 

Lada (de cara a treballs d’inserció laboral per als 
habitatge social Sagrat Cor 

associació Llum and Roll per a recolzament terapèutic i 

TASF 
Agència de l’Habitatge. 

l Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims mesos, amb les 
dificultats que hem tingut. Explica també el desenvolupaments de les intervencions corresponents a 

la FCVS i les subvencions de cada any 
ació amb Casa de Colònies La Guàrdia-Lada, Amics 

h de la qual, com a secretari, 


