Emaús Rural

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR
Data: 14 de setembre de 2020
Hora: 16:00 h
Lloc: Trobada telemàtica

Assisteixen telemàticament:
telemàticament
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari
Eduardo Ocio
Carles d’Ahumada

La Conchi comunica s’ha convocat la reunió del Consell Rector de manera telemàtica degut a que és
aconsellat aquest mitjà des de les autoritats sanitàries i ens ajuda per no haver de fer desplaçaments.
En principi el projecte de l’Hostatgeria Social de Cervera, segueix endavant, en
encara que no podem
acollir grups i l’hostatgeria
hostatgeria social està a mig gas, per la pandèm
pandèmia.
L’habitatge d’inclusió i l’habitatge d’urgències socials de la Sagrada Família
lia ja formen part de la XHI.
Estem esperant resposta de l’ajuda
ajuda de la FBLC.
Està oberta l’acollida
acollida a companys nous però demanem PCR negatiu per a l’ingrés i les entrevistes
inicials les fem per videoconferència.
Hem tingut moltes incidències
idències en la convivència aquests mesos posteriors al confinament (dues
recaigudes
igudes en tòxics i problemes de convivència d
d’altres companys). Veiem prioritari
oritari fer una concentració
d’esforços al gur de Cervera per veure si aconseguim
conseguim estabilitat. Aquesta serà la prioritat comunitària fins a
final d’any, encara que això suposi no tenir ningú a collita a Granyena per no dispersar energies. El motiu
és que si no tindrem que deixar el projecte de Cervera, que ara per ara, està molt fluix.
Es convoca l’Assemblea
Assemblea de Socis de fo
forma telemàtica degut a que les autoritats sanitàries
sanità
no deixen
fer reunions de més de sis persones.
ACORDS:
-

Es demanarà PCR negatiu pels ingressos nous.
Concentrar esforços en el grup comunitari de Cervera
Tornar a contactar amb S Socials de comarques properes per comentar que l’Hostatgeria Social
està oberta
Convocatòria
onvocatòria telemàtica Assemblea de Socis per al 17 d
d’octubre

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

Emaús Rural
Presidenta Emaús Rural

