ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Data: 26 de març de 2019
Hora: 18h
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou. C/ Antoni Gaudí,2A. 25280-Solsona
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.-Memória activitats: En Jordi Riart comenta el nombre d’usuaris que han
utilitzat els serveis de Fènix durant l’any.


Fisioteràpia: 51 sessions de 45’. 5 usuaris/es.



Psicooncologia: 46 sessions amb 23 usuaris/es.



Estètica oncològica: 125 sessions amb un total de 9 usuaris/es

La secretària Assumpta Blanch comenta les activitats més destacades durant l’any i
que tot seguit es 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 a la plaça 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 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 St 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 donants de mèdul.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 oncològic
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 amb el Centre Sanitari de
Solsona.



Novembre: Tallers a les escoles “Jo també menjo fruita” organitzat amb la
FECEC i 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
representant de Fènix, juntament amb la Sra Assumpta Blanch, informant sobre la
taula del tercer sector i assistint un total de 4 reunions presencials.
b.- Comunicació
En Jordi Riu exposa l’actuació en l’àmbit de comunicació, comentant que la pàgina
web continua en la línia d’altres anys pel que fa al nombre de continguts.
Remarca que al llarg del temps (octubre 2013 fins a l’actualitat) estem al voltant
de les 110 notes de premsa, 80 actes a l’agenda i 400 fotos publicades, entre
altres.
Destaca que gairebé es repeteixen les estadístiques de l’any anterior, estabilitzant
el nombre d’usuaris diferents que accedeixen a la web. Enguany s’han arribat a
7500 usuaris diferents que han realitzat 10.000 acessos.
Es continua amb presencia a les xarxes socials, potenciant twitter i instagram
durant el 2018, on ja hi tenim 222 i 154 seguidors respectivament i només durant
l’any 2018 a twitter han vist 30.000 usuaris la suma de les nostres publicacions. Pel
que fa a tendències, sembla que globalment, augmenta l’ús de twitter i instagram i
disminueix l’ús de facebook i google+. Aquesta última xarxa social, ha anunciat que
a partir del mes d’agost desapareixerà.

3.- Previsió d’activitats:
En motiu del 10è aniversari de l’associació, es preveu la publicació d’una
miscel.lània amb recull de relats de diversos autors/es vinculats a Solsona o

comarca i que aniran acompanyats d’una il.lustració realitzada pels
col.laboradors/es que han intervingut en l’edició dels punts de llibre.
Es preveufer també una visita al Banc de Sang i Teixits a Barcelona, per veure el
procés de recepció i manipulació de les mostres de medul.la òssia i de sang.
L’associació participarà, també, a l’esdeveniment que organitza la FECEC “Vine a
celebrar la vida desprès del càncer” el proper dia 6 d’abril a Barcelona amb
l’organització de tallers i conferències i a la que tots hi estem convidats.
4.-Estat de comptes: La tresorera Sra Maria Besora exposa l’estat de comptes de
l’associació amb tancament a 31 de desembre de 2018 i que compta amb 119 socis.
Ingressos
Quotes associats
Recaptació activitats –Fira St Isidre, dinar solidari...-

28.411,30
3.772,57
16.415,61

Col·laboracions

1.100,00

Subvencions –Diputació, Caixabank-

7.000,00

Ingrès FECEC – Desplaçaments-

Despeses

123,12

13.668,86

Despeses activitats -Fira St Isidre, estètica oncològica-

2.402,18

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 31/12/2018

9.600,76

La tresorera posa a disposició dels assistents el detall de la comptabilitat i comenta
el pressupost per l’any 2019 que s’adjunta com annex a l’acta. I sense cap altra
qüestió s’aproven els comptes per unanimitat.

5.- Renovació membres de la junta: Jordi Riart explica que cessa la secretària
Sra. Assumpta Blanch i dos vocals, la Sra. Conxita Colomès i la Sra Begoña López. El
President agraeix la seva tasca i la dedicació a l’Associació.

Es proposa els nous càrrecs:


Secretària: Maria Besora



Tresorera: Rosa Santaeulàlia

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

6.- 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 amb una referència
explícita als càrrecs de la junta que han estat rellevats , agraint que continuïn
estant vinculats a l’entitat , col.laborant en altres responsabilitats.
La Sra Claustre Bernadó, fa una crida a divulgar els serveis gratuïts de Fènix per tal
que se’n pugui beneficiar el màxim nombre de persones.
I sense més temes a tractar acaba la reunió quan son les 19,08h donant pas a un
piscolabis.

Jordi Riart

Maria Besora

President

Secretària

