Emaús Rural

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR
Data: 16 de gener de 2021
Hora: 10:00 h
Lloc: Trobada telemàtica

Assisteixen telemàticament:
telemàticament
Conchi Plaza Presidenta
Miquel Torres Secretari
Eduardo Ocio Tesorer
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, encara que no podem
acollir grups. L’habitatge d’inclusió i l’habitatge d’urgències ssocials de la Sagrada Família acull actualment
una família amb quatres fills, una noia amb discapacitat
discapacitat,, una dona víctima de violència
violènci de gènere i dos
homes sols. En total 10. El grup comunitari segueix estable amb cinc persones. Hem tingut molts
problemes per poder escalfar al casa. La instal·lacions dels col·lectors solars no ha estat efectiva i el gas
suposa una despesa inassolible.. Hem de fer un estudi de millora energètica de ll’edifici.
edifici.
Degut a l volum de treball que està suposant ll’acollida a Cervera,, es planteja no fer ingressos a la
llar Santa Maria del Camí (a principis d’any
any les dues persones que quedaven acollides es van anar a viure al
grup de Cervera).. Això ajudaria en aconseguir més separació entre la família i ll’acollida,
acollida, que havia estat una
mica difícil en l’últim
últim temps. La llar de Granyena quedaria llavors buida, i oberta a alguna situació
excepcional que vingui.
Es constata que l’assemblea
assemblea de socis en format telemàtic suposa poca participació, si aquesta ny
podem la farem presencial.
Tenim necessitat de trobar
robar habitatge de lloguer assequible per a la família
que està acollida a l’Hostatgeria
Hostatgeria i per algunes persones més. Es pot demana a l’Agència
Agència de l’Habitatge
l
la
cessió d’algun espai
spai a Cervera o bé al Bisbat.
De cara aquest any nos sabem
m com anirà eell tema dels grups i peregrins. Es demanarà el canvi de
titularitat de la instal·lació juvenil i passar ja tots els subministraments al nostre nom (ara encara alguns els
paguen les monges). Hem demanar
anar ajuda per aquesta instal·lació per la Covid19.
Queda pendent entregar documentació pel reconeixement d
d’Utilitat
Utilitat Pública. Està tota preparada,
cal trobar el moment de portar-la
la a Lleida. Ha estat un esforç poder redactar-la
la tota, però hem rebut
re
assessorament de Jorge Vidal-Quadres
Quadres i ho hem pogut aconseguir.
ACORDS:
- Concentrar esforços en el grup comunitari de Cervera i deixar l’acollida
acollida a Granyena per a casos
excepcionals.. Cal parlar amb el bisbat d
d’aquesta possibilitat
- Sol·licita a l’Àgència de l’Habitatge
Habitatge un habitatge de ¾ hab a Cervera, també al Bisbat
- Presentar al febrer la solicitud d
d’Utilitat Públlica
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.
Secretari Emaús Rural
Vist i plau
Presidenta Emaús Rural
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