ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Data: 6 de març de 2018
Hora: 18h
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou. C/Antoni Gaudi,2A
Assistents: 18

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: 44 sessions de 45’. 5 usuaris
Psicooncologia: 43 sessions amb 22 usuaris
Estètica oncològica: 124 sessions en un total de 9 usuaris

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


2-3 de febrer: Campanya “Posem-li pebrots al càncer” organitzada per la
Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) i la cadena de
supermercats Condis a Oliana, Ponts i Solsona.



18 de febrer: Celebració Dia Mundial Contra el Càncer.
Concentració amb espelmes aplaça de la catedral de Solsona. Lectura
del manifest a càrrec de la Sra. Lourdes Villaró. Col·laboració de l’Escola
de Dansa i de Paula Jané amb Joan Vilaseca.



27 de març: Fènix aconsegueix la Declaració d’Entitat d’Utilitat Pública.
Resolució de 12 de març de declaració d’utilitat pública publicat al Diari
Oficial de la Generalitat ( DOGC núm: 7581)



5 de maig: Trobada de voluntariat en l’àmbit oncològic: Organitzat
conjuntament per la FECEC i la Federació Catalana de Voluntariat Social
(FCVS) celebrat a Barcelona a la sala Francesca Bonmeson.



11-12-13 de maig: Cargolada solidària per la Fira de Sant Isidre.
Organitzada per l’Associació Petjades amb la finalitat de recaptar fons
destinats a Fènix que aporta voluntaris.



11-12-13 de maig: 6a Edició de punts de llibre a càrrec de l’arquitecte
Eduard Tripiana



15 de juny: Captació de donats de medul.la òssia. Organitzada
conjuntament amb el Banc de sang i de teixits i l’Associació de donants
de sang del Solsonès.



18 d’octubre: El xef Sergi de Meià ofereix un taller de cuina saludable
organitzat per l’Associació Fènix.



20-21 d’octubre: Presentació de les nines “Tate” confeccionades
artesanalment per la captació de fons per l’Hospital de dia d’oncologia
d’Althaia.



7 de novembre: Taller de confecció de menús saludables.A càrrec de la
nutricionista Núria Bea i organitzada conjuntament amb la FECEC.



17 de novembre: Banys de bosc. Organitzat conjuntament amb el Centre
sanitari de Solsona.
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.



8 de desembre: Fira del Tió de Solsona: Captació de fons per la Marató de
TV3 destinats a la investigació sobre el càncer.

En finalitzar aquest apartat, la Sra. Claustre Bernadó, explica la tasca realitzada a
la Federació Catalana d’Entitats de lluita contra el Càncer (FECEC), com a
representat de Fènix juntament amb la Sra. Assumpta Blanch, informant sobre la
taula del tercer sector i assistint a un total 4 reunions presencials.
b) A continuació en Jordi Riu exposa l’apartat de “Comunicacions”:
1. La pàgina web continua en la línia d'altres anys pel què fa a nombre de
continguts. Han disminuït les notícies relacionades amb el càncer perquè s'ha
prioritzat posar-les a les xarxes socials, on hi ha més facilitat per publicar-les i
major impacte. Cal remarcar que en el llarg dels anys (des de l'octubre del 2013
fins ara), estem al voltant de 150 notícies, una seixantena d'actes i 375 fotos
publicades, entre d'altres.
2. Destacar que, tot i que disminueix el nombre d'usuaris diferents, aquests en
proporció són més fidels, accedeixen més vegades, visiten més apartats i s'hi
estan més estona. O sigui: cada vegada els interessa més i hi trobem més
informació en el què es penja a la web. Enguany hem arribat a les 20.000 pàgines
visitades.
3. Any rere any augmentem presència en les xarxes socials. Aquest 2017 seguim
potenciant especialment twitter i facebook on ja hi tenim 192 i 179 seguidors
respectivament i on, només aquest any 2017 s'han vist 31.078 i 28.526 vegades
respectivament alguna de les nostres publicacions. Destacar també que des que
som presents a les xarxes socials, ja hem fet al voltant de 1000 publicacions per
xarxa social tant a twitter i facebook.

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 2017
i que compta amb 119 socis.
Ingressos

18.572,37

Quotes associats

3.785,00

Recaptació activitats –Fira St Isidre, Dinar solidari...-

7.393,29

Col·laboracions
Subvencions –Diputació, La CaixaIngrés FECEC –DesplaçamentsDespeses

612,00
6.700,00
82,08
13.668,86

Despeses activitats –Fira St Isidre,estètica oncológica

2.402,18

De gestió –assegurança, serveis bancaris, publicitat-

4.928,38

Ajudes monetàries –Althaia, Espaigua-

5.177,06

Despeses personal –salaris, seguretat social

1.161,24

Resultant a 31/12/2017

4.903,51

La tresorera posa a disposició el detall de la comptabilitat de l’exercici i
sense cap més qüestió s’aproven els comptes per unanimitat.
4.- Relleu membres de la Junta: Jordi Riart explica que acaba el termini el
president, vicepresident, secretària, tresorera i tres vocals. El president
agraeix la tasca realitzada i la dedicació a l’Associació, i pregunta si hi ha
algun candidat o candidata que vulgui presentar-se. Sense cap candidat
entre els presents, Jordi Riart presenta candidatura per ocupar la
presidència amb la següent llista de membres:











President, Jordi Riart Vendrell
Vicepresident, Jordi Riu
Secretària, Assumpta Blanch Zapater
Tresorera, Maria Besora
Vocal, M. Claustre Baixas Vicens
Vocal, M Claustre Bernado
Vocal: Imma Soler
Vocal Lourdes Villaró
Vocal, Conxita Colomes
Vocal, Begoña Lopez

Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat.

5.- Precs i preguntes:
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 fa esment als
membres de la junta que han estat rellevats del càrrec: Al Sr. Miquel
Montaner, impulsor i membre fundador de l’Associació que ha ocupat els
càrrecs de president i vicepresident. A la Sra Rosa Santaeulalia que ha estat
tresorera i a la Sra. M Àngels Cases membre de la junta. Els hi agraeix la
tasca i la dedicació desinteressada a l’Associació i valora especialment el fet
de continuar vinculats a Fènix, col·laborant, en altres responsabilitats.
La Sra. Claustre Bernadó fa una crida a divulgar els serveis gratuïts de Fènix,
per tal de que se’n pugui beneficiar el màxim nombre de persones.
I sense més temes a tractar acaba la reunió quan son les 19 h i 8 minuts,
donant pas a un piscolabis.

Jordi Riart Vendrell
President

Assumpta Blanch Zapater
Secretària

