ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Data: 24 de març de 2017
Hora: 18h
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou. C/Antoni Gaudi,2A
Assistents: 16

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: 75 sessions de 45’.
5 usuaris de Solsona i Olius
Psicooncologia: 83 sessions amb 12 usuaris de Solsona, Riner i Llobera.

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


29-30 de gener: Campanya “Posem-li pebrots al càncer” en col.laboració
amb els establiments Condis de Solsona, Oliana i Ponts.



6 de febrer: Inici de la campanya “No consum de tabac” impulsat
conjuntament amb la fundació SHE als centres educatius de Solsona i
Cardona



27 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. Assumpta Blanch. Col·laboració de
l’Escola de Dansa i de l’Escola Arrels de Solsona.



6 de març: Elaboració de coixins artesanals solidaris. Pensats per aquelles
persones amb càncer de mama ja que faciliten el drenatge dels ganglis
afectats. Hi ha col.laborat l’establiment Ca la Celes de Solsona i els
alumnes d’ESO l’Escola Arrels i l’IES Francesc Ribalta.



8 d’abril: Fènix impulsa la creació de dos nous serveis: “Trobades per
compartir” un grup d’ajuda mútua i el servei d’allotjament proper a
hospital de referència.



29 d’abril:12a Trobada de voluntariat en l’àmbit oncològic. Organitzada
per la FECEC i celebrada en l’espai ENDESA de Barcelona



5 de maig: L’Associació visita el nou servei de radioteràpia que ofereix la
Fundació Althaia de Manresa.



13,14 i 15 maig: Fira de Sant Isidre.4a Edició de punts de llibre a càrrec
de la il·lustradora Lourdes Santaeulàlia



13 de juliol: Cessió d’un aparell dermatoscopi al CAP de Cardona que
facilita el diagnòstic del càncer de pell i d’un cooxímetre al Centre
Sanitari del Solsonès destinat a les persones que intenten deixar de
fumar



23 de setembre: Taller d’ alimentació saludable amb la col.laboració de
la FECEC i la Diputació de Lleida



6 d’octubre: Inici de l’activitat setmanal de gimnàstica terapeutica



25 d’octubre: 5è dinar solidari. A la sala polivalent de Solsona, coincidint
amb el Dia d’Alimentació Saludable, organitzat per l’Ajuntament de
Solsona i la col.laboració de Riuverd i el grup musical Mogambo.



29-30 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.



21 de novembre: Presentació al Departament de Salut del projecte
contra el tabaquisme. Presentació conjunta amb la Fundació SHE al
paranimf de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.



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.



18 de desembre: Conferència de la cuinera Carme Ruscalleda”Posa la
cuina a les coses interessants de la vida” Amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Solsona i Riuverd



27 de desembre: Campanya de captació de donants de medul.la òssia:
Conjuntament amb la campanya de donació de sang. 11 donants.

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. 22 notícies, 11 actes, 4 àlbums amb 74
fotos publicades, entre
d'altres.
Facebook: 59 publicacions, 6 esdeveniments, 6 àlbums amb 166 fotos. Accessos:
15.582. 450 usuaris.
Twitter: 269 twits. Accessos: 2.525.
Google: 3 publicacions,1àlbum amb 23 fotos.
Instagram: 36 publicacions

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 2016
i que compta amb 110 socis.
Ingressos

17.568,62

Quotes associats

3.145,00

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

9.231,30

Col·laboracions

1.369,20

Subvencions –Diputació, La Caixa-

3.700,00

Ingrés FECEC –Desplaçaments-

123,12

Despeses

14.025,16

Despeses activitats –Fira St Isidre,estètica oncológica

3.781,82

De gestió –assegurança, serveis bancaris, publicitat-

9.631,31

Ajudes monetàries –Althaia, Espaigua-

6.547,07

Despeses personal –salaris, seguretat social

612,03

Resultant a 31/12/2016

3.543,46

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.- Precs i preguntes: Finalment intervé en Jordi Riart per agrair la
presència dels assistents i sense cap altra intervenció, es tanca la reunió
quan son les 19,30h donant pas a un piscolabis.

Jordi Riart Vendrell
President

Assumpta Blanch Zapater
Secretària

