ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Data: 9 de gener del 2015
Hora: 19h
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou
Assistents: 39

1. El president dóna la benvinguda i s’inicia l’assemblea amb l’aprovació de l’acta
de la reunió anterior, sense cap esmena.
2. Memòria activitats: En Jordi Riart comenta les activitats dutes a terme durant
l’any, amb l’ajuda d’una presentació PREZZI elaborada per en Jordi Riu i que tot
seguit és detalla:
a) Activitats


Ronda visites ajuntaments de la comarca
Total 15 municipis, 11 socis i 2 col·laboradors.



8 febrer: Celebració dia Mundial contra el càncer
Concentració amb espelmes a la Plaça Major de Solsona. Lectura del
manifest. Col·laboració de l’Escola de Dansa. Es recullen 1.100 €



5 abril: Trobada amb les associacions catalanes de càncer de mama
a Vilafranca del Penedès per fer front comú davant Salut



3 maig: Xocolatada i espectacle de màgia
organitzat conjuntament amb l’aecc “Catalunya contra el Càncer”



17, 18 maig: Fira de Sant Isidre
2a Edició de punts de llibre a càrrec de la il·lustradora Anna Terricabras
Estrena de lones que renoven la imatge de Fènix a l’estand
Repartiment de braçalets



18 maig: Recaptació conjunta amb l’aecc
El diumenge de la Fira.



10 juny: 10a trobada de voluntariat en l’àmbit oncològic
Organitzada per la FECEC i celebrada a l’auditori del Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona.



22 setembre: Taller: Ús adequat del microones
Taller-demostració de cuina sana amb el microones, impartit per la Sra.
Sabina Bacardit



17 al 26 octubre: Exposició “Un passeig per les emocions”
Cedida per l’Associació de càncer de mama l’Olivera de Manresa
Exposada a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del
Solsonès



17 al 26 octubre: 3r Dinar solidari “Contra el càncer no estàs sol”
Aplega 120 persones a la sala polivalent de Solsona



novembre: Tallers a les escoles “Jo També Menjo Friuta”
organitzat amb la FECEC i amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.



1, 2 novembre: Fira dels Ous d’Euga
Per primer any, l'associació participa en la fira dels ous d'euga a Sant
Llorenç de Morunys, amb un estand
Venda de punts de llibre i repartiment de braçalets



11 novembre: Noves instal·lacions de l’hospital
Sant Joan de Déu de Manresa
FÈNIX assisteix a la presentació de les instal·lacions del nou hospital de
Sant Joan de Déu de Manresa



18 novembre: Conferència “El missatge de les llàgrimes”
A càrrec de la psicoterapeuta Alba Payàs a la sala gòtica del Consell
Comarcal del Solsonès

b) En aquest apartat, pren la paraula la Sra. Assumpta Blanch que relata la
tasca realitzada a la FECEC com a representat de Fènix juntament amb la
Sra. Claustre Bernadó, informant sobre la taula del tercer sector i
assistint a un total de 4 videoconferències i 4 reunions presencials.
c) A continuació en Jordi Riu explica l’apartat de “Comunicacions”
 Mitjans de comunicació locals
Solsona FM: 252 falques d’anuncis de serveis de l’associació
Celsona: 18 notes de premsa
Nació Solsona: 9 notes de premsa
Regió 7: 3 notes de premsa, 1 entrevista
 Pàgina Web
Publicacions: 17 Notícies Fènix, 31 Notícies Càncer, 15 Actes Agenda,
4 Serveis, 15 documents, 4 àlbums amb 108 fotos, 6 vídeos
Accessos: 4223 pàgines, 1554 accessos, 1064 usuaris
 Facebook
Publicacions: 72 publicacions, 6 esdeveniments, 3 àlbums amb 60 fotos
Accessos: 109 M’agrada, 688 usuaris, 4115 accessos,
13051 publicacions vistes
 Twitter
Publicacions: 94 twits
Accessos: 102 seguint, 36 segudors
 Google+
Publicacions: 35 publicacions, 5 esdeveniments, 3 albums amb 60 fotos
Accessos: 687 accessos, 1500 fotos vistes, 1950 publicacions vistes
 Youtube
Publicacions: 6 vídeos.
d) En relació als “Serveis”, pren la paraula la sra. Pilar Riu que comenta els
usuaris i els serveis prestats durant l’any.
 Fisioteràpia: 60 sessions de 45’.
3 usuaris de Solsona i Olius
 Psicooncologia: 41 visites de 60’.
11 usuaris de Solsona, Llobera i Olius

3. Estat de comptes: La sra. Rosa Santaeulalia exposa l’estat de comptes de
l’Associació desglossat:




Ingressos

16.403,58 €

Quotes associats
Socis, Ajuntaments
Recaptació d’activitats
Ingressos col.laboracions
Ingressos per ajuts i assignacions
Ingrés FECEC, dietes i desplaçaments 2013
Subvencions
Diputació de Lleida

2.145,00 €

Despeses

9.125,86 €

7.283,98 €
1.825,00 €
164,16 €
4.985,44 €

Despeses d’activitats
2.145,00 €
Despeses de gestió
721,03 €
Serveis bancaris, publicitat, oficina, desplaçaments
Ajudes monetàries pels serveis
5.661,09 €
Espaigua i Fundació althaia
Quota FECEC
636,18 €


Balanç
Romanent 2013
Despeses de gestió
Ingressos
Despeses
Pendent de pagar

6.623,28 €
7.277,72 €

16.403,58 €
- 9.125,86 €

Saldo a 31/12/2014

545,22 €

14.446,22 €

4. Previsió 2015: En aquest punt pren la paraula el sr. Miquel Montaner que detalla
la previsió següent:
a) Serveis


Continuar amb tots els serveis que ofereix l'associació

b) Comunicació


Mantenir la presència en els mitjans locals



Mantenir la pàgina web i la presència en les xarxes socials



Ampliar continguts de la web
Amb informacions sobre la malaltia del càncer

c) Col·laboracions


Continuar col·laborant en actes organitzats per entitats contra el càncer
com l'aecc

d) Formació, Tallers, Prevenció


Tallers “Jo també menjo fruita” a les escoles a cicle infantil
Continuar amb els tallers per conscienciar als més petits de la
importància de menjar fruita



Tallers – Xerrades sobre el dol als instituts de secundària
Eines pels adolescents per poder afrontar processos de dol

e) Calendari 2015


31 gener: Celebració dia Mundial contra el càncer
Concentració amb espelmes a la Plaça Major de Solsona, Lectura de
manifest



maig: Fira de Sant Isidre
3a Edició de punts de llibre amb il·lustracions a càrrec de Dolors Casas i
textos a càrrec d’Aina Camí



maig: Recaptació conjunta amb l’aecc
diumenge de la Fira



octubre: 4t Dinar solidari “Contra el càncer no estàs sol”
a la sala polivalent de Solsona



octubre: 1a Cursa “Passos de Gegant”
Cursa entre castells de Cardona i Solsona
Pretén formar part de la federació
Beneficis per l’associació Fènix
Activitats paral·leles de conscienciació i prevenció



novembre: Fira dels Ous d’Euga
Participació per segon any a la Fira dels ous d’euga de Sant Llorenç de
Morunys

f)

La Dra. Begoña López informa de l’objectiu de la cursa “Passos de
Gegant” ja que els fons obtinguts es destinaran a la prevenció del càncer
incidint en l’addicció del tabaquisme entre els joves, a nivell d’institut i
escola Arrels. Es preveu la col·laboració amb la Fundació SHE del Dr.
Valentí Fuster ja que alhora incideix en la problemàtica cardiovascular i
es comptarà, també, amb el suport d’Althaia .

5. Renovació càrrec de secretària. Jordi Riart informa que la Sra. Assumpta
Blanch es reincorpora a les tasques de secretària desprès d’uns mesos
d’absència agraint la tasca realitzada per la sra. Pilar Riu.
6. Canvi adreça de la seu social al casal cívic: En aquest punt el president
informa del canvi de la seu social de Fènix, que a partir d’ara serà el casal Cívic
Xavier Jounou situat al carrer Antoni Gaudí,2A de Solsona, i aprofita per agrair
al Sr. Miquel Montaner, com a president de la Cambra de Comerç de Lleida, la
seva bona disposició per cedir el local a l’Associació Fènix durant tot aquest
temps.

7. Precs i preguntes. El Sr. Joan Angrill fa un prec en relació a la cursa “Passos de
Gegant” i apunta la possibilitat de contemplar, a més de la cursa, una caminada
que sigui accessible a tothom i menys competitiva. El president respon que
aquesta opció ja s’havia contemplat inicialment, però en opinió dels experts
recomanen una cursa altament competitiva pensada per atraure participants
d’arreu del país. Malgrat tot no es rebutja la idea i es pot plantejar en una nova
edició.
8. Agraïment als col·laboradors: Jordi Riart agraeix als voluntaris que han
col.laborat amb Fènix durant l’any remarcant que la solidaritat és un dels pilars
que sustenta l’associació i destaca la col.laboració conjunta amb l’Associació
Espanyola Contra el Càncer (aecc) en la lluita contra la malaltia. A continuació
pren la paraula el Sr. Cèsar Garcia com a representant de “aecc” que agraeix
també la col.laboració conjunta amb Fènix i als voluntaris que fa anys
participen en la recaptació de fons el dia de la Fira de St Isidre. Afegeix que els
interessos d’ambdues entitats coincideixen en l’objectiu, però que són
complementàries en els mitjans emprats.
I sense més temes a tractar, acaba la reunió quan són les 20,15h donant pas a un
piscolabis.

Jordi Riart Vendrell

Assumpta Blanch Zapater

President

Secretària

