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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021
Tot i el context de pandèmia, que ens ha obligat a disminuir les interaccions socials,
l’associació en la mesura que ha pogut ha continuat participant i organitzant activitats
per poder dur a terme els seus objectius de prevenció de la malaltia, difusió i captació
de fons per finançar els serveis que ofereix a malalts de càncer i les seves famílies.
Durant l’any 2021 s’han dut a terme les següents activitats:
del 26 d’abril fins el 7 de maig
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.
dissabte 15 de maig
XVII TROBADA del VOLUNTARIAT en l’ÀMBIT ONCOLÒGIC
XVII 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.
diumenge 30 de maig
FIRA de SANT ISIDRE
Dins la programació de la Fira de Sant Isidre, ha tingut lloc el concert de Tom
Savage, destinant la recaptació a taquilla inversa per a l’Associació Fènix.

divendres 11 i dissabte 12 de juny
CAMPANYA “POSEM-LI PEBROTS al CÀNCER”
Participació en la campanya de recaptació “Posem-li pebrots al càncer”
organitzada per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) i
supermercats Condis. Vam ser presents en els supermercats d’Oliana i Solsona.
dissabte 18 de setembre
PRESENTACIÓ del LLIBRE “289 días” a OLIUS
Es presenta el llibre «289 días» de Míriam Garcia i Albert Colell, a la sala d’actes
de l’ajuntament d’Olius, un relat en primera persona que posa de manifest el
procés de lluita contra el càncer des de l’experiència i la visió intimista de
l’autora i també des de la perspectiva de l’Albert, el seu fill de 10 anys.
dimecres 6 i divendres 8 d’octubre
X SETMANA CATALANA de la PREVENCIÓ del CÀNCER
Més de cent setanta nens i nenes dels centres escolars de Solsona han
participat a «l’Hort d’en Marçal», una activitat pedagògica per menjar sa,
emmarcada dins la X Setmana Catalana de la prevenció del càncer, que promou
la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC), en col·laboració amb
l’Associació Fènix
dissabte 16 d’octubre
BANYS de BOSC
L’Associació Fènix organitza conjuntament amb el Centre Sanitari de Solsona,
una nova edició de Banys de bosc, la primera després de l’aturada a causa del
covid.
dimarts 23 de novembre
DONACIÓ de FAMILIARS de GENÍS COLELL
Una obra pòstuma d’en Genis Colell, beneficia l’associació Fènix. La família i els
amics d’en Genis Colell, traspassat l’any 2018, han cedit els beneficis d’una
obra dissenyada per en Genís per a l’empresa Exquisitàrium d’Oliana i que
enguany s’ha pogut dur a terme.
divendres 26 de novembre
PRESENTACIÓ del LLIBRE “289 días” a SOLSONA
Es presenta el llibre «289 días» de Míriam Garcia i Albert Colell, a la sala
Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató de Solsona. L’acte ha
comptat de l’apunt musical del músic solsoní Eduard Gener

dissabte 4 de desembre
FIRA del TIÓ de SOLSONA
Participació en la fira del Tió de Solsona amb un estand venent articles de nadal
per recaptar fons pels finançar els serveis que ofereix l’associació.
divendres 10 de desembre
MIELOMA MÚLTIPLE
Recerca de pacients amb «Mieloma Múltiple». Fènix ha fet una crida dirigida a
les persones que els hagin diagnosticat aquest tipus de càncer hematològic
amb la voluntat d’implementar un programa específic.

RESUM DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 2021
El nombre de sessions i usuaris que han utilitzat els serveis de Fènix durant l’any 2021
han estat:
FISIOTERÀPIA
S’han fet 64 sessions de 45’ a un total de 6 persones. (5 dones, 1 home)
PSICOONCOLOGIA
S’han fet 46 sessions a un total de 32 persones. (31 dones, 1 home)
NUTRICIÓ
S’han fet 111 visites a un total de 22 persones. (20 dones, 2 home)
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RESUM DE LA COMUNICACIÓ 2021
Valoració
Tot i continuar en un context de pandèmia durant el 2021, les comunicacions de
l’associació principalment des de la web http://associaciofenix.cat i les xarxes socials
instagram, twitter i facebook, ens han permès seguir divulgant les activitats i els
serveix que ofereix l’associació i arribar als nostres socis, col·laboradors i la població en
general.
Cal destacar que en aquest context, la web ens ha permès celebrar tan l’assemblea
general del 2020 com la del 2021 de forma telemàtica gràcies a les possibilitats que
ofereix per poder posar-hi formularis per recollir els vots dels participants. Veient-ne la
utilitat considerem que les properes assemblees es pot fer amb una fórmula mixta
deixant al soci possibilitat de votar de forma telemàtica o presencial.
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
amb més de 130 notes de premsa, i més de 100 actes a l'agenda.
Any rere any continuem en presència a les xarxes socials. Aquest 2021 hem continuat
potenciat especialment twitter i instagram on a final de l’any 2021 hi teniem 277 i 429
seguidors respectivament i on només a instagram hem crescut durant aquest any amb
més de 100 seguidors.
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