Acta de la Convocatòria Assemblea General de Fènix
Dia: 17 de gener de 2014
Hora: 20 h
Lloc: Cambra de Comerç. Av. Països Catalans,7, baixos. Solsona
Assistents: 13 persones
Ordre del dia:
1er.- Presentació. A càrrec de Miquel Montaner
2on.- Memòria d’activitats. Jordi Riart.
• Inici nova web de Fènix. Afegir-hi les dades que té el Jordi Riu. Se li
agraeix de forma notòria la seva feina.
• Serveis: -Fisioteràpia
-Psicooncologia
-Flowave
• Dia mundial contra el càncer (16/02/2013). Concentració a la plaça Major
de Solsona i venda d’espelmes.
• Xerrada-col·loqui “Parlem de càncer: Es pot evitar?” : 40 assistents
• Col·lecta conjunta amb “Aecc” per la Fira de Sant Isidre:
• Stand Fira de Sant Isidre-2013
• Taller de ioga de 4 dies
• Participació de Fènix al projecte de la FECEC “Supervivents”
• Visita de l’alcalde David Rodríguez.
• Participacions de la loteria de Nadal (3.-€ amb 0,5.-€ per Fènix)
• Visita del president i de la gerent de la FECEC
• Presentació del llibre: “Els arbres que no conec” de Josep Checa i el
grup VICUS
• Projecte a les escoles de Solsona de P-5, finançat per la Diputació de
Lleida “Jo també menjo fruita”
• 2on Dinar solidari, 80 assistents.
• Participació de Fènix al taller de cuina macrobiòtica de Loli Curto a la
casa Tristany de Pinós.
• Visita del Bisbe Xavier Novell.
• El Racó de Fènix a la revista Celsona i al diari digital NacióSolsona : 29
notes de premsa

3er.- Estat de comptes 2013. Pilar
INGRESOS

DESPESES

Quotes

1.275,00 €

Federació Cat. Entitats

442,98 €

Fira de sant Isidre

1.816,03 €

Bancs

83.72 €
141,20 €

Dinar solidari

777,43 €

Viatges

Loteria de Nadal 2012

974,00 €

Psicooncòloga

1.402,32 €

Loteria de Nadal 2013

630,53 €

Fisioterapeuta

1.096,50 €

Dia mundial del Càncer

1.352,09 €

Donatiu

110,00 €

Curset Ioga
Publicitat e Impremtes
Floristeries

TOTAL INGRESOS

6.935,08 €

SALDO EJERCICI 2013

TOTAL DESPESES

157,30 €
1.184,10 €
172,00 €

4.680,12 €

6.935,08 € – 4.680,12 € = 2.254,96 €

SALDO 31 DE DESEMBRE DEL 2012

4.368,32 €

SALDO TOTAL A 31 DE DESEMBRE DEL 2013

6.623,28 €

4art.- Renovació de la Junta. Nous membres. Assumpta
Membres de la junta que cessen per exhaurir el termini previst en els estatuts:
•
•
•

Conxita Colomés i Serra
Miquel Montaner i Jounou.
Jordi Riart i Vendrell

Noves incorporacions a la junta:
•
•
•

Claustre Baixas
Jordi Riu
Rosa Santaeulària

Membres que es presenten a la reelecció d’acord amb l’article 15 dels estatuts:
•
•
•

Conxita Colomés i Serra
Miquel Montaner i Jounou
Jordi Riart i Vendrell

Es demana a l’Assemblea si hi ha alguna persona dels assistents, interessada
en formar part de la junta, però ningú està disponible.

5è.- Previsió pel 2014, a càrrec de la Claustre Bernadó
• Manteniment dels serveis
• Participació Fira de Sant Isidre-2014 (maig)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fem especial menció d’agraïment a la Maribel Fita pels punts de llibre. També a la
Lurdes i la Pilar per les nines.

Manteniment web
Concert 5è aniversari de Fènix (maig-juny)
Dia del càncer de mama 19 d’octubre
3er Dinar solidari. Es proposa tornar a fer-lo en diumenge.
Participació a Fira d’ous d’euga a St Llorenç de Morunys (novembre)
Acció presencial de voluntaris com a punt d’informació al Centre Sanitari
de Solsona i St Llorenç de Morunys
Projecte a les escoles: “Com cal entendre la pèrdua i el dol en l’etapa
adolescent” (?)
Acte de reflexió i meditació entorn al càncer.
Campanya de sensibilització i recaptació de fons als ajuntaments de la
comarca (15)
Cursa o caminada en favor de Fènix

6è.- Precs i preguntes. No n’hi ha, ja que algun soci o sòcia ja ha intervingut en
altre moment.

Solsona, 17 de gener de 2014
A l’acabar l’assemblea se serveix un refrigeri, a base de coca, cava, i altres begudes.

