
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR 
 
Data: 2 de maig del 2019 
Hora: 15 h 
Lloc: Ermita del Camí  
(Granyena de Segarra) 

  
 La Conchi comunica que des de gener tenim contractat al Larbi Jediya, company de la comunitat. Se 
li ha fet un contracte d’un any per poder demanar la residència i tenir papers en regla. Actualment fa 
tasques de manteniment. Ell busca feina pel seu compte per aconseguir un contacte que el permeti una 
vida més autònoma fora de la llar. 

Dos companys de la comunitat han passat al pis aquest maig per continuar el seu procéscor de  i 
s’ha acollit a una família refugiada a Bagà. També des del març tenim una persona acollida al pis Sagrat Cor 
de Sant Guim de Freixenet.  

Es valoren els acords signats  amb diferents entitats al març.
El Miquel explica que preveu durant aquest mes i els següents continuar amb les millores a la 

granja: rebosat de parets i construcció de portes i finestres, dins dels tallers ocupacionals.

- Inicial una protocol més complert de seguiment en els habitatges que ara tenen ocupació nova: 
Sant Guim, Cervera i Bagà 

- Parlar amb el Ramon de Llum and Roll per concretar assumptes de l’acord signat.
 
 I no havent més assumptes a trac
estenc aquesta acta. 

Miquel Torres Ramon 
Secretari Emaús Rural 
 
 

 

 
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR 

Assisteixen: 
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari 
 

que des de gener tenim contractat al Larbi Jediya, company de la comunitat. Se 
li ha fet un contracte d’un any per poder demanar la residència i tenir papers en regla. Actualment fa 
tasques de manteniment. Ell busca feina pel seu compte per aconseguir un contacte que el permeti una 

Dos companys de la comunitat han passat al pis aquest maig per continuar el seu procéscor de  i 
s’ha acollit a una família refugiada a Bagà. També des del març tenim una persona acollida al pis Sagrat Cor 

ignats  amb diferents entitats al març. 
El Miquel explica que preveu durant aquest mes i els següents continuar amb les millores a la 

granja: rebosat de parets i construcció de portes i finestres, dins dels tallers ocupacionals.
 
 

ACORDS: 
col més complert de seguiment en els habitatges que ara tenen ocupació nova: 

Parlar amb el Ramon de Llum and Roll per concretar assumptes de l’acord signat.

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  

 

Emaús Rural 

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR  

Conchi Plaza Presidenta 
 

que des de gener tenim contractat al Larbi Jediya, company de la comunitat. Se 
li ha fet un contracte d’un any per poder demanar la residència i tenir papers en regla. Actualment fa 
tasques de manteniment. Ell busca feina pel seu compte per aconseguir un contacte que el permeti una 

Dos companys de la comunitat han passat al pis aquest maig per continuar el seu procéscor de  i 
s’ha acollit a una família refugiada a Bagà. També des del març tenim una persona acollida al pis Sagrat Cor 

El Miquel explica que preveu durant aquest mes i els següents continuar amb les millores a la 
granja: rebosat de parets i construcció de portes i finestres, dins dels tallers ocupacionals. 

col més complert de seguiment en els habitatges que ara tenen ocupació nova: 

Parlar amb el Ramon de Llum and Roll per concretar assumptes de l’acord signat. 

de la qual, com a secretari, 


