ACTA REUNIO DE LA JUNTA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ FÈNIX
Data: 12 d’abril de 2013
Lloc: Cambra de Comerç
Hora: 20 h.
Assistents: 13 (d’un total de 61 socis convocats)
1.-Presentació:
Jordi Riart inicia la sessió amb la benvinguda i agraeix als assistents la seva presència a la
reunió. Continua amb una ressenya genèrica de l’evolució de l’associació durant l’any 2012,
destacant que el treball de l’entitat ha servit per posar en marxa bona part dels projectes
endegats a l’inici del 2013, amb un augment significatiu de la presència als mitjans de
comunicació locals i en definitiva, considera que s’ha consolidat l’associació.
2. Memòria d’activitats del any 2012. Ho fa l’Assumpta Blanch
CONVENIS I SUBVENCIONS
*A finals d’aquest mes de febrer , es va signar un conveni de col·laboració entre l’Associació
Fènix i el Centre Sanitari del Solsonès. Gràcies a aquest conveni, el Centre oferirà campanyes
d’informació i difusió de les activitats que duu a terme Fènix per mitjà dels metges de
capçalera, principalment del servei d’una psicooncòloga per assessorar i orientar
psicològicament els malalts de càncer i les seves famílies, en tot el procés de la malaltia i en les
seves fases posteriors, oferint consells per assumir les pors i retornar a una qualitat de vida
normalitzada.
El conveni de col·laboració, que serà prorrogable any rere any, inclou l’assumpció de 3.500
euros de despesa per a cada entitat, un total de 7000 euros.
*A meitat de març es signà el conveni de Fènix amb Espaiaigua. És una col·laboració per
treballar conjuntament programes orientats a la millora de la qualitat de vida de pacients
oncològics de la comarca del Solsonès. Es va concretar que Espaiaigua hi aportaria les
instal·lacions i els professionals adequats, per portar a terme un servei gratuït d’assistència de
fisioteràpia als socis, indicat després d’un procés quirúrgic o de tractament de quimioteràpia i
radio. El tractament inicial és de 5 sessions ampliable a 20.
Es cobrirà aquest servei amb una subvenció que ens atorga la Diputació de Lleida. El màxim
de la subvenció és de 4000 euros, que cobrarem quan haguem complert amb els serveis.
*Avui fa una setmana que es va signar el conveni entre Fènix i la Fundació Althaia. Aquesta
posa a la nostra disposició el servei d’una psicooncòloga que es desplaçarà fins a Solsona, per
portar a terme els serveis formatius, informatius i d’orientació als malalts de càncer i a les
seves famílies o cuidadors. Es pagarà amb la col·laboració del Centre Sanitari.
ACTIVITATS

-

L’Escola Arrels de Solsona, va col·laborar amb l’Associació durant la Fira de Sant Isidre
de l’any passat; i va portar a terme un projecte educatiu amb el lema “Mou-te contra
el càncer”, organitzant diverses activitats en benefici de l’Associació. La Pilar, la nostra
tresorera, ens en dirà els resultats econòmics de les diferents activitats.

-

Creació del Racó de Fènix a la revista Celsona. És un servei de formació i d’informació
per als socis i tots els lectors dels serveis que dóna Fènix.

-

Al mes d’octubre vam fer, amb la col·laboració d’Aecc, un dinar solidari que va acabar
amb un petit repertori musical a càrrec de dos professors de l’Escola de Música de
Solsona.

-

El 19 d’octubre, “Dia del Càncer de mama” vam fer un acapte per aquest motiu amb la
col·laboració d’Aecc.

-

Als primers dies de novembre es van portar a terme uns Tallers a les 3 escoles de
Solsona, amb el títol de “Jo també menjo fruita” que eren destinats als nens i nenes de
P5. Els organitzava la Fecec, l’entitat on nosaltres estem federats junt amb unes 10
associacions més i les subvencionava la Diputació de Lleida.

-

A principis de desembre vam col·laborar amb la Marató de TV3 amb l’ intercanvi
simbòlic d’una peça de fruita.

-

Per la rifa de Nadal vam intentar treure la Grossa, però no va ser possible.

-

El dia 16 de febrer, hi va haver la Convocatòria d’una concentració amb espelmes a la
Plaça Major en motiu del “Dia mundial contra el Càncer”. Era el dia 4, però a Solsona
estàvem en ple Carnaval. Hi van col·laborar l’Agrupament Escolta, l’Esplai Riallera, el
grup Els Ninyos i l'Escola de Dansa de Solsona. Va ser un èxit.

Segons la Dra. Begoña López, el servei de Flowave continua, però actualment amb pocs
usuaris. Que sapigueu que està a la disposició de qui el necessiti.
3. Estat de comptes 2012 a càrrec de la tresorera Pilar Riu

Ingressos
Quotes
Centre Sanitari
Guardioles
Fira de St. Isidre

Despeses
843,11 euros
3.455,34
414,56
1.748,16

Federació Cat. Entitats

491,79 euros

Bancs

84,53

Viatges

248,95

Psicooncòloga

200,00
516,75

Dinar Solidari

586,20

Impremtes

Loteria de Nadal

703,00

Aparell Flowave

2.495,96

Total Ingressos

Saldo Exercici 2012

7.750,37 euros

Total despeses

4.037,98 euros

7.750,37 – 4.037,98 = 3.712,39 euros

Romanent desembre 2011 = 655 euros

Saldo total desembre de 2012 = 4.368,32 euros

4. Elecció de nous membres de la Junta:
S’elegeixen els socis i sòcies, com a membres de la Junta
Sr. Rossend Campoy
Sra. Lourdes Cases
Sra. Begoña López
Sra. Raquel Vila
Sr. Joan Viladrich

5. Precs i preguntes

La Claustre Bernadó explica que el Joan Viladrich està posant en marxa una pàgina web que
intentarem que sigui interactiva.
També que a través de la Fecec podem oferir ajuts als malalts i acompanyants, com per
exemple un pis a baix cost o bé gratuït.
6. Cloenda a càrrec del President, Miquel Montaner
Demana la col·laboració de tots els socis i que si saben d’algú que necessiti quelcom que ens
ho comuniquin a la Junta.
El 31 de maig, Dia mundial contra el Tabac farem una campanya per aquest motiu ,i , com va
suggerir una sòcia, que seria bo que aquesta arribés a les escoles. Hem d’intentar programar
diferents campanyes per conscienciar a la gent.
També va parlar de la campanya “Jo també menjo fruita” a les tres escoles de Solsona . Es
tornarà a posar en pràctica com l’any passat i s’intentarà de fer-ho, també a Sant Llorenç .

A Solsona, 15 d’abril de 2013

