
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR 
 
Data: 21 de març del 2020 
Hora: 10:00 h 
Lloc: Trobada telemàtica  
(Granyena de Segarra) 
 
 

  
 La Conchi comunica s’ha convocat la reunió del Consell Rector abans del que estava previst per 
poder abordar junts el tema de l’Estat d’Alarma i la 
 
 En principi el projecte de l’Hostatgeria Social de Cervera ja s’ha presentat al Dept TASF de Lleida, a 
Serveis Socials de Segarra i al Berguedà. La de SS de l’Anoia i la de l’Urgell s’han cancel·lat per confinament.
Ara mateix, es pensa és que la millor manera de passar el confinament és tancar l’Hostatgeria i esperar 
com evoluciona la situació. Es parla si podem acollir noves persones en aquest temps.
 Comenta que de les subvencions demanades:

- La del IRPF 2019 ha estat atorgada amb valor 10.400 euros 
- La de DIBA està demanada de cara al nou Projecte de Cervera
- La del la FBLC no es sol·licita fins a l’abril.
- La de l’Agència de l’Habitatge

els dos nous espais de Cervera
 

 
- No es veu prudent acollir noves persones a la llar si no podem assegurar que no tinguin la 

infecció.  
- Tanquem la residència de Cervera fins que canviï la situació de l’Estat d’Alarma.

 I no havent més assumptes a trac
estenc aquesta acta. 

Miquel Torres Ramon 
Secretari Emaús Rural 
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Assisteixen telemàticament
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari 
Eduardo Ocio 
Carles d’Ahumada 
 

s’ha convocat la reunió del Consell Rector abans del que estava previst per 
poder abordar junts el tema de l’Estat d’Alarma i la pandèmia. 

En principi el projecte de l’Hostatgeria Social de Cervera ja s’ha presentat al Dept TASF de Lleida, a 
Serveis Socials de Segarra i al Berguedà. La de SS de l’Anoia i la de l’Urgell s’han cancel·lat per confinament.

la millor manera de passar el confinament és tancar l’Hostatgeria i esperar 
Es parla si podem acollir noves persones en aquest temps.

Comenta que de les subvencions demanades: 
La del IRPF 2019 ha estat atorgada amb valor 10.400 euros  

de cara al nou Projecte de Cervera 
La del la FBLC no es sol·licita fins a l’abril. 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per cada habitatge que gestionem
els dos nous espais de Cervera. 

 
ACORDS: 

veu prudent acollir noves persones a la llar si no podem assegurar que no tinguin la 

Tanquem la residència de Cervera fins que canviï la situació de l’Estat d’Alarma.
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:30 h de la qual, com a secretari, 

 
Vist i plau 
Mª Concepció Plaza Rivero 
Presidenta Emaús Rural  

 

Emaús Rural 
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Conchi Plaza Presidenta 

 

s’ha convocat la reunió del Consell Rector abans del que estava previst per 

En principi el projecte de l’Hostatgeria Social de Cervera ja s’ha presentat al Dept TASF de Lleida, a 
Serveis Socials de Segarra i al Berguedà. La de SS de l’Anoia i la de l’Urgell s’han cancel·lat per confinament. 

la millor manera de passar el confinament és tancar l’Hostatgeria i esperar 
Es parla si podem acollir noves persones en aquest temps. 
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Tanquem la residència de Cervera fins que canviï la situació de l’Estat d’Alarma. 
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