ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Data: 14 de març de 2016
Hora: 19h
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou
Assistents: 13

1. El president dóna la benvinguda i s’inicia l’assemblea amb la lectura i
aprovació de l’acta de la reunió anterior, sense cap esmena.
2.-Memòria activitats: Jordi Riart comenta el nombre d’usuaris que han utilitzat
els serveis de Fènix durant l’any.




Fisioteràpia: 60 sessions de 45’.
3 usuaris de Solsona i Olius
Psicooncologia: 14 usuaris de Solsona, Olius i Lladurs, en sessions cada 15
dies.
Ajut allotjament a hospital de referència: 1 ajut durant tres setmanes

La secretària Assumpta Blanch comenta les activitats més destacades durant l’any
i que tot seguit detalla:
a) Activitats


31 de gener:
Celebració dia Mundial contra el càncer
Concentració amb espelmes a la sala polivalent de Solsona. Lectura del
manifest. Col·laboració de l’Escola de Dansa. Es recullen 547.- €



6-7 de febrer: “Posem-li pebrots al càncer”
Campanya organitzada per la Federació Catalana d’Entitats Contra el
Càncer (FECEC) i la cadena de supermercats Condis a Oliana. Es recullen
503.-€



8 de març: Col·laboració amb l’AEEC
Xocolatada a la plaça major de Solsona i concert a la sala polivalent. La
recaptació neta es de 1.737.-€



20-21 de març: Curs de voluntariat
Organitzat conjuntament per la FECEC i la Federació Catalana de
Voluntariat Social (FCVS)



15,16 i 17 maig: Fira de Sant Isidre
3a Edició de punts de llibre a càrrec de la il·lustradora Dolors Cases



18 maig: Recaptació conjunta amb l’aecc
El diumenge de la Fira. Es recull 998.-€



13 juny: 11a trobada de voluntariat en l’àmbit oncològic
Organitzada per la FECEC i celebrada a l’auditori del museu del Born de
Barcelona.



16 de juny: Venda de nines originals
Col·lecció artesanal de nines de drap donada per la Sra. Mercè Zapater.
Col·labora l’establiment solsoní Ca la Celes i es recapten 745.-€



12 de setembre: Concert Manel Camp i Lídia Pujol
Realitzat a la sala polivalent amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Solsona i diversos patrocinadors.



14 d’octubre: Taller “Ara si que sé”
Sobre les pèrdues i el dol, adreçat a joves de 4art d’ESO de l’Institut
Francesc Ribalta i Escola Arrels de Solsona, amb l’objectiu educatiu i
social de vetllar per la salut emocional dels joves.



25 d’octubre: 4art Dinar solidari i Cursa “Passos de Gegant”
Aplega 210 persones a la sala polivalent de Solsona, coincidint amb la
cloenda de la cursa de 37 km entre Cardona i Solsona amb la finalitat de
destinar els recursos a la prevenció del tabaquisme en l’edat adolescent i
amb la participació de la Fundació SHE de Cardona, Althaia de Manresa i
Centre sanitari de Solsona.



24 d’octubre: Fira dels Ous d’Euga
L’associació participa en la fira dels ous d'euga a Sant Llorenç de
Morunys, amb un estand per donar a conèixer els serveis de Fènix a la
Vall de Lord.



Novembre: Tallers a les escoles “Jo També Menjo Fruita”
organitzat amb la FECEC i amb la col·laboració de la Diputació de Lleida,
als centres de primària de Solsona i Sant Llorenç de Morunys.

En finalitzar aquest apartat, la Sra. Assumpta Blanch, explica 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 3
videoconferències i 3 reunions presencials.
b) A continuació en Jordi Riu exposa l’apartat de “Comunicacions”:
 Mitjans de comunicació locals
Solsona FM: 312 falques d’anuncis de serveis de l’associació
Celsona: 15 notes de premsa
Nació Solsona: 8 notes de premsa
Regió 7: 2 notes de premsa
 Pàgina Web
Publicacions: 14 Notícies Fènix, 9 Notícies Càncer, 14 Actes Agenda,
2 documents, 2 àlbums amb 58 fotos, 1 vídeos
Accessos:7.877 pàgines, 5.675 accessos, 5080 usuaris
 Facebook
Publicacions: 162 publicacions, 4 esdeveniments, 4 àlbums amb 133 fotos
Accessos: 15 M’agrada, 637 usuaris, 8.213 accessos,
22.329 publicacions vistes
 Twitter
Publicacions: 214 twits
Accessos: 1.126 seguint, 42 seguidors





Google+
Publicacions: 29 publicacions, 3 albums amb 119 fotos
Accessos: 1.143 accessos, 1606 fotos vistes, 14.191 publicacions vistes
Youtube
Publicacions: 2 vídeos. Accessos:177.
Instagram
Publicacions: 14.

3.- Estat de Comptes: La tresorera Sra. Rosa Maria Santaeularia exposa
l’estat de comptes de l’associació amb tancament a 31 de desembre de
2015.
Ingressos
Quotes associats
Recaptació activitats –Fira St Isidre, Dinar solidari...-

26.019,54
2.615,00
11.321,83

Col·laboracions –Cursa, concert, col·laboradors-

5.000,63

Subvencions –Diputació, La Caixa-

7.000,00

Ingrés FECEC –DesplaçamentsDespeses

82,08
19.651,62

Despeses activitats –Fira St Isidre, concert, xocolatada-

9.922,21

De gestió –assegurança, serveis bancaris, publicitat-

2.427,12

Ajudes monetàries –Althaia, Espaigua-

5.285,56

Premis cursa Passos de Gegant

1.400,00

Despeses FECEC
Resultant a 31/12/2015

616,73
6.367,92

4.-Aprovació inici dels tràmits per a la declaració d’entitat d’utilitat
pública: El president comenta que tal i com preveu l’article 9 dels estatuts
en apartat “f”, es proposa l’aprovació d’inici dels tràmits per aconseguir la
declaració d’entitat d’utilitat pública. Aquesta declaració comporta
obligacions i entre altres, cal portar una comptabilitat per partida doble i
facilitar tota aquella informació relacionada amb les aportacions
econòmiques que gestioni l’associació, fet que, per altra banda ja obliga la
llei de transparència i que Fènix compleix. Per contra i a partir de la
declaració, l’Associació podrà emetre certificats de totes aquelles
aportacions de particulars que vulguin acollir-se als beneficis fiscals que el
Ministeri d’Hisenda preveu.
5.- Relleu membres de la Junta: Jordi Riart explica que la Sra Pilar Riu ha
cessat de la junta, per motius personals. El president agraeix la tasca
realitzada i la dedicació a l’Associació, tot i que seguirem comptant amb el

seu suport i ajut puntual en aquells actes que ho requereixin. Per altra
banda la Sra Raquel Vila, per iniciativa pròpia , presenta la seva renúncia a
ser membre de la junta, ja que està iniciant un nou projecte per l’associació
i que Fènix la contractarà com a professional per dirigir-lo. En aquest sentit i
com exemple de transparència i bona pràctica professional, apunta, que
prefereix desvincular la seva tasca remunerada, de la dels òrgans de direcció
i que tot i no ser incompatible, la junta valora molt positivament la seva
decisió.
Jordi Riart afegeix que en substitució de la Sra Pilar Riu, entra a formar part
com a vocal de la junta, la Sra. Maria Àngels Cases.
6.- Precs i preguntes:
Claustre Bernadó demana que caldria incrementar la difusió dels serveis de
l’associació, per promoure la tasca que Fènix realitza i alhora se’n pugui
beneficiar el màxim de persones.
Lourdes Villaró comenta, en relació al taller sobre la pèrdua i el dol
organitzat per Fènix , que al seu criteri i recollint la opinió personal d’un
jove assistent, va sorprendre negativament. En Jordi Riu afegeix que el
taller va ser conduit per una professional que es dedica a tractar el tema als
centres educatius i fins i tot en edats infantils i creu que es preferible la
sorpresa abans que la indiferència davant la pèrdua i el dol i que la societat
actualment tendeix a sobre protegir als infants davant les situacions difícils.
En Josep Maria Massegú intervé, afegint que la societat en general i els pares
en concret, entenen la mort com un tema tabú i això no afavoreix que els
joves enfoquin adequadament el tema.
En Miquel Montaner demana la paraula i comenta que el càncer es també
una malaltia tabú i que cal treballar per anar desfent els falsos mites, tasca
que Fènix hi ha d’insistir.
Finalment intervé en Jordi Riart per agrair a tothom que ha col·laborat a fer
possible el treball de l’associació: voluntaris i patrocinadors i fent menció
expressa al grau de col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el
Càncer (aecc).
I sense més temes a tractar acaba la reunió quan son les 20h i 10 minuts,
donant pas a un piscolabis.

Jordi Riart Vendrell
President

Assumpta Blanch Zapater
Secretària

