
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR 
 
Data: 18 de gener del 2020
Hora: 10:00 h 
Lloc: Ermita del Camí  
(Granyena de Segarra) 

  
 
 
 La Conchi comunica que de cara a quest 2020 tenim bastants novetats en quan els espais d’acollida. 
Primerament per l’oferta de gestió de la casa Sagrada Família de Cervera, per part de la Congregació 
Germanes Sagrada Família de l’Urgell, que ens ofereix la possibilitat de fe
projecte comptaria en tres accions: 
1.- Habitatge d’inclusió per a la vida autònoma
2.- Allotjament d’urgències socials 
3.- Tallers ocupacionals per a l’allotjament de peregrins
Es preveu signar una cessió dels espais per aques
d’habitatges d’inclusió. 
 
Per altra part, l’habitatge de Bagà aquest any deixarà de fer el serve
troba amb problemes de salut i ara amés està mes enfeinada amb la pa
comptarem amb l’espai nou de Cervera per atendre el mateix tipus de situació de derivaven a Bagà.
 
 Explica així mateix, el resultat del treball  impulsat pel Consell Comarcal de la Segarra del “Pla 
d’Acció comunitària Inclusiva” en el que hem participat junt a d’altres entitats públiques i privades.
 
 Com cada any,es demanarà la beca per al
 
De cara a subvencions: 

- Tenim ja atorgada la del Dept. TASF
- Demanarem la de DIBA de cara al nou Projecte de Cervera
- Demanarem ajuda a la FBLC en la modalitat “Habitatges per a la inclusió social 2020” pensant en la 

casa de Cervera 
- Tornem a demanar a l’Agència de l’Habitatge

 
 El Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims mesos, amb 
dificultats que hem tingut. Explica també 
energètica, si s’ens fa la cessió. Mirarem de incloure el
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que de cara a quest 2020 tenim bastants novetats en quan els espais d’acollida. 
Primerament per l’oferta de gestió de la casa Sagrada Família de Cervera, per part de la Congregació 

de l’Urgell, que ens ofereix la possibilitat de fer nous espais d’acollida. El 

Habitatge d’inclusió per a la vida autònoma 

Tallers ocupacionals per a l’allotjament de peregrins 
Es preveu signar una cessió dels espais per aquest febrer. Es demanarà que puguin entrar a la xarxa 

aquest any deixarà de fer el servei que estava fent
troba amb problemes de salut i ara amés està mes enfeinada amb la parròquia. Això es suma a que, 
comptarem amb l’espai nou de Cervera per atendre el mateix tipus de situació de derivaven a Bagà.

el resultat del treball  impulsat pel Consell Comarcal de la Segarra del “Pla 
a” en el que hem participat junt a d’altres entitats públiques i privades.

es demanarà la beca per al quota de la FCVS. 

Dept. TASF (igual a la des 2019) i hem afegit la del IRPF
e DIBA de cara al nou Projecte de Cervera 

Demanarem ajuda a la FBLC en la modalitat “Habitatges per a la inclusió social 2020” pensant en la 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per cada habitatge que gestionem

l Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims mesos, amb 
dificultats que hem tingut. Explica també que volem fer inversions a la casa de Cervera de cara a la millora 
energètica, si s’ens fa la cessió. Mirarem de incloure el pressupost a l’Ajuda de la Caixa
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Demanarem ajuda a la FBLC en la modalitat “Habitatges per a la inclusió social 2020” pensant en la 

de Catalunya per cada habitatge que gestionem. 

l Miquel explica tots els moviments de persones acollides d’aquests últims mesos, amb les 
que volem fer inversions a la casa de Cervera de cara a la millora 

pressupost a l’Ajuda de la Caixa.  



 
- Que la presidenta presenti la sol·licitud 
- Que la presidenta tingui poders per a la sol·licitud davant la FBLC 2020.
- Tirar endavant la cessió de la casa 

 I no havent més assumptes a trac
estenc aquesta acta. 

Miquel Torres Ramon 
Secretari Emaús Rural 
 
 

 

 
 

ACORDS: 

Que la presidenta presenti la sol·licitud de beca a la FCVS i les subvencions de cada any
Que la presidenta tingui poders per a la sol·licitud davant la FBLC 2020.
Tirar endavant la cessió de la casa Sagrada Família de Cervera. 

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

 
Vist i plau 
Mª Concepció Plaza Rivero 
Presidenta Emaús Rural  
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