
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR 
 
Data: 3 de setembre del 201
Hora: 16:30 h 
Lloc: Ermita del Camí  
(Granyena de Segarra) 
 
 
  
 La Conchi comunica 
habitatge per a situacions d’urgència social a Bagà. S’ha signat ja un conveni de cessió i 
es posa en marxa per acollir persones aquest setembre i que inclourem aquesta 
habitatge a la de la Xarxa d’habitatges
  

El 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 l’Ajuda de la Caixa a la granja. 
feines fetes en l’any 2018 fins ara i la programació de tallers de tarda per a questa 
curs: 
-dilluns espai de reflexió i diàleg entorna a valors
-dimarts formació general i cultural
-dijous informàtica al punt Omnia de Cervera
- divendres reunió de comunitat.
  
 

Es continua pensant que és
persones sotmeses a mesures penals alternatives i es valora contactar amb 
l’Administració per fer un acord en aquest sentit.
 
 
 
 

 
- Que la presidenta presenti la sol·licitud 

d’inclusió de Catalunya
- Començar els tallers de les tardes  i deixar el treball de camp al matí
- Reunió amb la Cooperativa l’Olivera per a replantejar la nostra col·laboració 

de cara questa curs.
. 

 
 

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR 

del 2018 Assisteixen: 
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari 
Eduardo Ocio Tresorer 
 
 

La Conchi comunica les converses i acords amb la Trinitat Barceló per obrir un 
habitatge per a situacions d’urgència social a Bagà. S’ha signat ja un conveni de cessió i 

posa en marxa per acollir persones aquest setembre i que inclourem aquesta 
d’habitatges. 

l Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims 
les dificultats que hem tingut. Explica també el desenvolupaments de les 

intervencions corresponents a l’Ajuda de la Caixa a la granja. Es fa un repàs de 
feines fetes en l’any 2018 fins ara i la programació de tallers de tarda per a questa 

ns espai de reflexió i diàleg entorna a valors 
dimarts formació general i cultural 
dijous informàtica al punt Omnia de Cervera 
divendres reunió de comunitat. 

continua pensant que és interessant que els nostres projectes puguin acollir 
tmeses a mesures penals alternatives i es valora contactar amb 

l’Administració per fer un acord en aquest sentit. 

ACORDS: 

Que la presidenta presenti la sol·licitud l’adhesió a la Xarxa d’Habitatges 
d’inclusió de Catalunya de l’habitatge de Bagà. 
Començar els tallers de les tardes  i deixar el treball de camp al matí
Reunió amb la Cooperativa l’Olivera per a replantejar la nostra col·laboració 
de cara questa curs. 

Emaús Rural 

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

Presidenta 
 

 

les converses i acords amb la Trinitat Barceló per obrir un 
habitatge per a situacions d’urgència social a Bagà. S’ha signat ja un conveni de cessió i 

posa en marxa per acollir persones aquest setembre i que inclourem aquesta 

l Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims 
les dificultats que hem tingut. Explica també el desenvolupaments de les 

Es fa un repàs de les 
feines fetes en l’any 2018 fins ara i la programació de tallers de tarda per a questa 

interessant que els nostres projectes puguin acollir 
tmeses a mesures penals alternatives i es valora contactar amb 

l’adhesió a la Xarxa d’Habitatges 

Començar els tallers de les tardes  i deixar el treball de camp al matí 
Reunió amb la Cooperativa l’Olivera per a replantejar la nostra col·laboració 



 I no havent més assumptes a trac
com a secretari, estenc aquesta acta.

Miquel Torres Ramon 
Secretari Emaús Rural
 
 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:30 
com a secretari, estenc aquesta acta. 

 
Secretari Emaús Rural 

Vist i plau 
Mª Concepció Plaza Rivero
Presidenta Emaús Rural 
 

Emaús Rural 

r, s’aixeca la sessió a les 19:30 h de la qual, 

 

Mª Concepció Plaza Rivero 
Presidenta Emaús Rural  


