Emaús Rural

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR
Data: 21 de setembre del 201
2019
Hora: 10:30 h
Lloc: Ermita del Camí
(Granyena de Segarra)

Assisteixen:
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari
Eduardo Ocio

Es valora l’estiu i les diferents activitats fetes.
Es comença plantejant el nou curs: han arribat dos companys nous a la llar Santa Maria. La família
acollida a Bagà ja ha aconseguit l’estatus de refugiat i han trobat feina. Es preveu que visquin independents
aviat.
Es comenten les subvencions atorgades aquest any. Estem contents perquè s’ha aconseguit poder
més recursos de Dept Treball Afers socials i Famílies, pel 2019 i el 2020. Es comenta de demanar també
subvenció per IRPF, que no hem demanat mai, perquè suposem que és complexa.
Es comenta que la col·laboració
ol·laboració amb l’Associació Llum and Roll no s’ha acabat de concretar i
s’espera que no pugui continuar per la situació laboral del Ramon que ha canviat. També han deixat de
col·laborar voluntaris mol estimats: el Jordi, perquè no està d’acord en com s’e
s’estaven
staven portant les coses i el
Ramon Galindo per temes de la seva salut. Això suposa un cop fort per al dia a dia de la casa. Hem tornat a
organitzar els tallers de les tardes i la Pa
Patricia, substituirà la presència que feia el Ramon.
El Jordi deixarà tambéé el seu càrrec de vocal dins el Consell Rector i la seva responsabilitat en el
seguiment del pis de Cervera.
Es parla de com acompanyar el Xavi Ibáñez des de la comunitat terapèutica.

ACORDS:
-

Que la presidenta presenti la sol·licitud del IRPF quan surti.
Acceptar la nova organització dels tallers de la tarda
Fer recerca de més voluntaris

I no havent més assumptes a trac
tractar, s’aixeca la sessió a les 13:30 h de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

Miquel Torres Ramon
Secretari Emaús Rural

Vist i plau
Mª Concepció Plaza Rivero
Presidenta Emaús Rural

