Emaús Rural

REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR
Data: 14 d’abril de 2021
Hora: 9:30 h
Lloc: Ermita del Camí s/n

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

La Conchi comunica s’ha presentat la sol·licitud de declaració d’utilitat pública de l’entitat, però que
el 13 de març se’ns fa un requeriment per a presentar els comptes i la memòria d’activitats del 2020 en un
termini de 10 dies. S’ha presentat una sol·licitud d’ampliació del termini tenint en compte que teníem
restringida la mobilitat pel tema covid i que la signatura d’aquest documents suposa presencilitat. Els
documents ja estan fets
ts i es presenten per a la signatura i posterior enviament.
En principi el projecte de l’Hostatgeria Social de Cervera, segueix endavant, encara que hem volgut
acollir grups pel tema de les restriccions Covid
Covid. L’habitatge d’inclusió i l’habitatge d’urgències socials de la
Sagrada Família segueixen en funcionament. Ara amb la caiguda de l’estat d’Alarma
Alarma comencem a rebre
peregrins.
Hem parlat amb la congregació de les German
Germanes
es de la Sagrada Família de l’Urgell
l’U
per a la renovació
de la cessió. Totes dues parts estan contentes de continuar. El Miquel exposa els problemes de
manteniment i conservació d ela casa:
sa: calen fer inversions per poder mantenir
mantenir-la
la La propietat està d’acord
en fer-ho amb un projecte fet en terminis
minis anuals amb la direcció d’un projecte tècnic. Ens demanen que
busquem arquitecte per fer-ho.
ho. Carles aconsella contactar amb el Carles Llop que va fer el projecte
residencial de l’Olivera. Cal parlar amb la Paeria de si podria col·laborar i també mirar subvencions per fer
ferho. De cara aquest any nos sabem com anirà eel tema dels grups i peregrins. S’ha
ha demanat ja el canvi de
titularitat de la instal·lació juvenil.
Hem tingut
ngut a Lleida varies reunions d
de cara a les subvencions del Dep de Treball, Afers socials i
Famílies,, presentant els canvis dels nostres acompany
acompanyament i el projecte de l’Hostatgeria
Hostatgeria Social.
La llar de Granyena ha acollit una dona egípcia amb una nena discapacitada.
Per Sant Jordi es preveu la inauguració de l’espaii Encants del Llibre dins del recinte de la Sagrada
Família (dues sales). Veurem
em com es desenvolupa aquesta activitat, tenint en compte el canvi d
d’espai i que
ara la gestió és totalment nostra.
L’Agència de l’Habitatge ens va ensenyar un pis a Cervera per a fer la cessió d’algun espai, però ho
va fer al febrer i no ha tornat a dir res més.
S’acorda convocarr de maner presencial l’assemblea de socis, ja que de forma telemàtica
s’aconsegueix molt poca participació, per tant esperarem a la caiguda de l’estat d’alarma i a que les
condicions sanitàries no ens limitin. Tots els documents ja estan llestos (degut a la necessitat de presentar
presentarlos aviat a la Generalitat. La Conchi Presenta el pressupost per al 2021 que suposa que tindrem un pujada
d’ajuda en subvencions per la incorporació de l’’hostatgeria,
hostatgeria, amb despeses basades ens els consums del
2020.

Emaús Rural
ACORDS:
-

Presentar la documentació que falta a la Generalitat per la sol·licitud d’Utilitat Pública
Fer convocatòria d’Assemblea de socis presencial
ial de socis per al 15 de maig a les 10h

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.
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