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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020
El context de pandèmia, que ens ha obligat a disminuir dràsticament les interaccions
socials des del març, ha comportat que les activitats que normalment organitza o
participa l’associació algunes s’hagin cancel·lat i altres s’hagin adaptat a la situació
transformant el seu format a telemàtic.
Durant l’any 2020 s’han dut a terme les següents activitats:
divendres 24 de gener
IV JORNADES d’ONCOLOGIA de la CATALUNYA CENTRAL
Participació a les IV Jornades d’oncologia de la Catalunya Central, organitzades
per la Fundació Althaia, iniciant un noi projecte centrat en els llargs
supervivents de càncer.
dissabte 15 de febrer
CELEBRACIÓ del DIA MUNDIAL CONTRA el CÀNCER
Acte de celebració del dia Mundial Contra el Càncer celebrat a la Plaça de la
Catedral de Solsona amb la lectura d’un manifest a càrrec de la Sra. Míriam
Garcia, encesa d’espelmes i la participació Dansa de Solsona.
divendres 6 i dissabte 7 de març
CAMPANYA “POSEM-LI PEBROTS al CÀNCER”
Participació en la campanya de recaptació “Posem-li pebrots al càncer”
organitzada per la FECEC i supermercats Condis. Vam ser presents en els
supermercats d’Oliana i Solsona.

dimarts 1 de maig
RENOVACIÓ de la PÀGINA WEB
Renovació de la pàgina de Fènix a internet amb la creació d’un nou portal de
l’associació amb imatge renovada i continguts actualitzats. Adquisició del nou
domini “associaciofenix.cat”.
dilluns 15 de juny
ASSEMBLEA GENERAL
Celebració de l’Assemblea General de Socis de l’Associació Fènix de forma
telemàtica. Els socis de forma telemàtica van poder consultar els documents a
aprovar i exercir el seu vot.
dimarts 21 de juliol
COL·LABORACIÓ de l’ASSOCIACIÓ FESTES del CARNAVAL
Col·laboració de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, entregant
500,00€ del testament del carnestoltes gràcies al donatiu de la premiada Sheila
Mina Marin.
dissabte 3 d’octubre
PRESENTACIÓ del NOU PSICOONCÒLEG
Presentació del nou psicooncòleg Joan Salvador Villalonga, en substitució de
Jordi Sánchez, que ha estat al capdavant del servei de psicooncologia de
l’associació des de l’any 2012.
dissabte 21 de novembre
XVI TROBADA del VOLUNTARIAT en l’ÀMBIT ONCOLÒGIC
XVI Trobada del Voluntariat en l’àmbit oncològic organitzada per la FECEC i
celebrada de forma virtual. Vam poder-hi assistir gràcies a la col·laboració de
l’Escola Arrels que ha facilitat una aula i els equips informàtics necessaris per
participar en la jornada.
dimarts 1 de desembre
TALLERS “JO TAMBÉ MENJO FRUITA”
Realització a les escoles de primària de Solsona dels tallers “Jo també menjo
fruita” per fomentar els hàbits saludables entre els més petits. Organitzats per
la FECEC i amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

RESUM DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 2020
El nombre de sessions i usuaris que han utilitzat els serveis de Fènix durant l’any 2020
han estat:
FISIOTERÀPIA
S’han fet 31 sessions de 45’ a un total de 2 persones. (2 dones)
PSICOONCOLOGIA
S’han fet 16 sessions a un total de 11 persones. (10 dones, 1 home)
ESTÈTICA ONCOLÒGICA
El servei ha estat aturat temporalment per la covid-19.
S’han fet entrega de 10 lots de cremes de tractament per auto aplicació a un
total de 8 persones. (8 dones)
NUTRICIÓ
S’han fet 61 sessions a un total de 17 persones. (16 dones, 1 home)

RESUM DE LA COMUNICACIÓ 2020
Valoració
A maig del 2020 s'ha renovat el portal d'entitats on tenim allotjada la web. Amb
aquest canvi s’ha renovat la imatge de la web de Fènix. Això vol dir que ha canviat la
forma de penjar-hi els continguts, la forma de visualitzar-los, i noves possibilitats. Hem
aprofitat el canvi de portal per canviar l'adreça d'accés a la web amb un nom de
domini propi: http://associaciofenix.cat.
Cal destacar que en el context de pandèmia, la web ens ha permès celebrar
l’assemblea general del 2020 de forma telemàtica gràcies a les possibilitats que
ofereix per poder posar-hi formularis per recollir els vots dels participants. Veient-ne la
utilitat contemplem la possibilitat de continuar fent servir aquest sistema en un futur.
Pel què fa a nombre de continguts afegits durant l’any, ha disminuït respecte anys
anteriors de la mateixa forma que s’han disminuït els actes celebrats per l’associació,
cal remarcar però que en el llarg dels anys (des de l'octubre del 2013 fins ara), estem al
voltant de 130 notes de premsa, i quasi 100 actes a l'agenda.
Any rere any continuem en presència a les xarxes socials. Aquest 2020 hem continuat
potenciat especialment twitter i instagram on ja hi tenim 257 i 328 seguidors
respectivament.

PÀGINA WEB
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Any 2020
8
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1
1

Total des de 2013
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Any 2020
40
4
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Total des de 2013
1.278
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200

Any 2020
126
34
8

Total des de 2013
1.798
315
257

Any 2020
18
23

Total des de 2015
200
328

