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L’Associació Fènix  
renova la seva junta  

En l’assemblea general anual de l’Associació Fènix celebrada el 
passat divendres dia 17 de gener, s’ha renovat la junta directiva 
d’acord amb el que disposa els seus estatuts.  

En Jordi Riart i Vendrell ocupa el càrrec de president de 
l'entitat en substitució de Miquel Montaner i Jounou, que 
passa a ocupar el lloc de vicepresident; de la tresoreria se'n 
farà càrrec Rosa Maria Santaeulària en substitució de Pilar Riu 
que passa a ser vocal de la junta, incorporant també, en Jordi 
Riu i Claustre Baixas com a nous membres amb la resta de 
components: Dra. Begoña López, Raquel Vila, Conxita Colomés, 
i Claustre Bernadó. Assumpta Blanch farà les funcions de 
secretària. 

Un dels actes que Fènix organitza el 8 de febrer (dissabte), 
a les 18h és el “Dia mundial contra el càncer”, amb una 
concentració a la plaça major de Solsona i la col·locació de 
llànties al terra de la plaça seguint la forma de llaç com a 
símbol de la lluita contra el càncer i finalment, hi haurà un 
apunt musical on hi col·laboren diverses entitats. 

Aquest divendres i els anteriors a la celebració del “Dia 
mundial contra el càncer”, Fènix posarà a la venda les llànties 
al carrer Castell, davant l'Ajuntament de Solsona, els matins 
entre les 10h i les 14h. 

Fènix celebra el Dia Mundial  
Contra el Càncer i recull 1.100 euros  

Dissabte passat, dia 8 de febrer, a la plaça Major de Solsona 
s'ha celebrat el Dia Mundial Contra el Càncer. La convocatòria 
organitzada per l'Associació Fènix ha recollit 1.100 euros, en els 
diferents dies de venda de les espelmes per aquest acte.  

Fènix valora molt positivament la resposta de la ciutadania a 
la concentració d'espelmes, un esdeveniment inclòs en l'agenda 
anual de la ciutat, ple de simbolisme i emotivitat destinat a la 
sensibilització i a desfer falsos mites entorn al càncer. 

L'Associació manifesta públicament el seu agraïment a tots 
els participants per la seva implicació i solidaritat i d'una 
manera especial als col·laboradors: Solsona Gospel School, 
l'Escola de Dansa i l'Agrupament Escolta de Solsona. 

El vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès, Josep M. 
Casafont, i l'Alcalde de Solsona, David Rodriguez, han iniciat 
l'apertura de l'acte amb un breu parlament, destacant l'actitud 
solidària dels solsonins i la importància de les iniciatives de les 
entitats de lluita contra el càncer com l'Associació Fènix. Tot 
seguit l'alcalde Rodriguez, ha donat pas a la lectura del 
manifest del Dia Mundial Contra el Càncer a càrrec de Josep 
Pelegrina. 

Fènix destinarà els fons recaptats a mantenir els serveis de 
psicooncologia i de fisioteràpia iniciats l'any passat. 

Fènix ofereix els seus serveis gratuïts als ajuntaments de la comarca  

L'Associació Fènix ha iniciat una ronda de visites als ajuntaments de la comarca per donar a conèixer 
i oferir els serveis de l'entitat a tots els municipis del Solsonès i també visitarà les poblacions properes 
amb àmbit d'influència, tot recordant que els serveis són gratuïts per als socis de Fènix.  

Per aquest motiu Fènix ha editat un nou fulletó on s’explica quins són els serveis disponibles i 
la persona de contacte per rebre’ls. 

L’oferta es basa en quatre serveis, com són, la utilització de l’aparell Flowave que facilita el 
drenatge limfàtic per aquelles persones amb limfedema; el servei de fisioteràpia per a recuperar 
l’elasticitat , la mobilitat i millorar l’adaptació als canvis de la imatge corporal ; el grup de teràpia i 
autoajuda per donar suport i facilitar tècniques d'afrontament de la malaltia; servei de 
psicooncologia que ofereix atenció personalitzada i acompanyament al dol en els casos de 
pèrdua. 

Les primeres visites s'han realitzat a la Vall de Lord, concretament als ajuntaments de Guixers, 
Sant Llorenç de Morunys i el de La Coma i La Pedra, on alcaldes i regidors han conegut 
l'Associació Fènix i els serveis que ofereix. Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya de 
difusió que l'entitat tenia previst iniciar en aquest any 2014. 

Les persones interessades es poden fer socis de Fènix a partir de 10 euros l'any. 
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18/15/2014 

aecc i Fènix organitzen conjuntament  
una xocolatada i un espectacle de màgia  

Els actes adreçats especialment pels petits, s’han organitzat 
per recaptar fons per la lluita contra el càncer.  

El diumenge 18 de maig s’ha 
realitzat la recaptació de fons contra el 
càncer conjuntament amb l’aecc Catalunya  

El diumenge dia 18, s’ha realitzat la ja tradicional recaptació de 
fons, conjuntament amb l’aecc Catalunya contra el càncer.  

18/05/2014 

El dissabte dia 3 de maig a les 17h de la tarda s’ha organitzat 
una xocolatada popular a la plaça del Camp amb concert infantil 
a càrrec de Jaume Barri, seguit a les 19,30h al teatre comarcal 
d’un espectacle de màgia. L’espectacle ha anat a càrrec de 
l’il·lusionista KARY-mag i les entrades s’han posat a la venda, al 
preu de 5 euros els adults i els nens i les nenes 3 euros, com 
aportació voluntària ja que els fons recaptats es destinaran a la 
lluita contra el càncer. 

Ja són vàries les iniciatives que l’Associació Fènix i l’aecc 
Catalunya contra el càncer organitzen conjuntament a Solsona 
per tal de recaptar fons per ambdues entitats i que destinen als 
projectes que impulsen a Solsona i a Lleida. 

Aquestes actuacions, compten amb el suport de 
l’ajuntament de Solsona i de diverses entitats, comerços i 
voluntaris que han contribuït a fer-ho possible. 

L’Associació Fènix participa a la Fira de Sant 
Isidre amb una nova edició de punts de llibre 

Fènix ha participat amb espai en els estands destinats a les 
entitats socials durant els dies de la Fira de Sant Isidre de 
Solsona amb una imatge renovada, ja que en aquesta edició 
s’han estrenat unes lones publicitàries que identifiquen 
l’Associació i els serveis que ofereix, de lluita contra el càncer.  

Durant els dies de la Fira, a més de donar informació detallada 
dels serveis que l'entitat posa gratuïtament a l'abast del socis, 
s’ha presentat una nova edició de la col·lecció de punts de llibre, 
formada per quatre motius inspirats en la figura mitològica de 
l'au fènix que han estat dissenyats per l'Anna Terricabras. 

La jove artista solsonina, que ha realitzat diversos treballs 
d'il·lustració relacionats amb el món editorial, ha ofert la seva 
exquisida obra de forma desinteressada a l'Associació i del que 
s'ha realitzat un nombre limitat d'unitats. Cada joc està format 
per quatre punts de llibre impresos per una cara amb els 
motius creats per l'Anna Terricabras que signa amb el 
pseudònim de “volianna” i amb un text poètic en el revers que 
completa l'edició. S’han posat a la venda al preu de 5 euros el 
conjunt de quatre unitats. 

D'altra banda, durant la Fira, l'Associació ha repartit braçalets 
de diverses manufactures i colors realitzats pels voluntaris de 
l'entitat que han estat treballant per deixar-los apunt pels dies 
de la Fira, al cost que cadascú lliurement hi ha vulgut aportar. 

L’Associació Fènix assisteix a la  
10a Trobada de Voluntariat  
en l’àmbit Oncològic  

L’Associació Fènix ha assistit a la reunió celebrada el dia 14 de 
juny a l’auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. La 
Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC), ha 
organitzat la 10a edició de la Trobada de Voluntariat en l'àmbit 
Oncològic a Barcelona, en un any en que la ciutat ha estat 
designada capital europea del voluntariat. 

 

L'objectiu de la jornada és el de reconèixer i ser el nexe 
d'unió dels més de 4.500 voluntaris que treballen en aquest 
sector a Catalunya i en aquest sentit des de la Subdirecció 
General de Cooperació Social i Voluntariat de la Generalitat de 
Catalunya, es va agrair l'esforç, el compromís i el temps que els 
voluntaris dediquen de forma altruista a millorar la qualitat de 
vida de les persones amb càncer i les seves famílies. 
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El diumenge dia 18, coincidint amb la fira de Sant Isidre, 
s’ha realitzat la ja tradicional recaptació de fons, que per segon 
any consecutiu, s’ha fet conjuntament amb l’aecc Catalunya 
contra el càncer, amb la col·locació de taules repartides pel 
nucli antic de Solsona i que gràcies a la presència de dones 
voluntàries un any més ha estat possible fer-ho. Els diners es 
destinaran a finançar els serveis de l’Associació Fènix i els 
projectes que l’aecc du a terme a Lleida.  



La conferència “El missatge de les llàgrimes” a càrrec de la  
psicoterapeuta Alba Payàs, omple la sala gòtica del Consell Comarcal  

Una cinquantena de persones van assistir a l'acte organitzat per l'Associació Fènix, que va tenir lloc divendres dia 28 de novembre, 
omplint la sala gòtica del Consell, tot i que la pluja no convidava a sortir al carrer.  

 
     Alba Payàs va iniciar la seva intervenció amb quinze minuts 
de retard, per culpa de la meteorologia que va allargar, més 
del compte, el seu viatge des de Barcelona. Jordi Riart, 
president de Fènix va presentar l’acte incloent una breu 
referència biogràfica de la ponent, agraint als assistents el seu 
interès per la conferència. 
     Coneguda en els àmbits de la psicologia, l'antropologia i la 
filosofia, Payàs va exposar amb claredat, de forma serena, i 
positiva, una temàtica que, segons ella, cal viure-la de manera 
natural i humana, ja que tothom haurà de passar en algun 
moment de la vida, per un procés de pèrdua i dol. 

Va remarcar que el dol, no és una malaltia, malgrat el dolor que provoca i per aquest motiu, massa sovint les persones 
desenvolupen amb el temps, trastorns de caràcter emocional i afectiu que alteren el seu entorn més proper. Opina que cada 
persona viu el dol de forma diferent i que és un aprenentatge més de la vida i per això, el model que recull el seu llibre “El missatge 
de les llàgrimes” és una guia per entendre i superar la complexitat emocional que comporta la pèrdua d'un ésser estimat. 

En acabar, es van exhaurir els exemplars, posats a la venda del seu darrer llibre “El missatge de les llàgrimes” i que la pròpia 
autora va poder dedicar a tothom qui li va demanar. 

El 3er dinar solidari amb el lema:  
”Contra el càncer, no estàs sol”,  
aplega 120 persones  

L'acte que coincideix amb el dia internacional del càncer de 
mama va comptar amb la presència de l'alcalde de Solsona i 
altres autoritats comarcals compartint l'àpat realitzat per un 
grup de voluntaris sota la direcció del Sr.Enric Pensí que ja ha 
col·laborat en edicions anteriors.  

 
En la presentació del dinar, el president de l'associació Jordi 

Riart va comentar que la finalitat de la trobada es la d’incidir en 
la consciència de les persones davant un tema difícil d'afrontar 
individualment, com és la malaltia del càncer i va afegir que 
“una de les situacions que sovint s'observa en els estadis inicials 
és la invisibilitat de les persones, que desapareixen de la vida 
laboral i social, aïllant-se de l'entorn, la qual cosa, agreuja el seu 
patiment i dificulta la recuperació”. 

En total s'han recaptat 1.200 euros que es destinaran a 
finançar les iniciatives que Fènix impulsa a la comarca. El 
president de l'entitat va aprofitar per agrair la col·laboració dels 
proveïdors que han contribuït a la jornada i de manera especial 
a l'ajuntament de Solsona que cedeix la sala polivalent i a 
l'Escola Municipal de Música que va aportar la nota musical. 

19/10/2014 

28/11/2014 

L’Associació Fènix en motiu del dia  
internacional del càncer de mama, organitza 
una exposició i el 3r dinar solidari a Solsona  

El divendres dia 17 d'octubre, a la sala Francesca de Llobera del 
Consell Comarcal, es va inaugurar l’exposició de fotografies amb 
el títol “Un passeig per les emocions” cedida per l'Associació de 
l'Olivera de Manresa. Entitat dedicada al càncer de mama i que 
ha produït aquest treball, en format exposició, on s’ha pogut 
veure a Solsona.  

17/10/2014 
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L'exposició ha estat oberta del 17 al 26 d'octubre, en horari de 
tarda els dies laborables i també els matins dels caps de setmana. 

Per altra banda, diumenge dia 19 d'octubre, s'ha organitzat 
el 3er Dinar solidari amb un cafè-concert a càrrec de l'Escola 
Municipal de Música, una trobada que ja forma part de 
l'agenda social de la ciutat, on tothom hi és convidat a 
participar. Els tiquets s’ha posat a la venda a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana de l'Ajuntament de Solsona, al preu de 10 euros 
existint la possibilitat del seient “0” per aquelles persones que 
no hi han pogut assistir i han volgut col·laborar. 

Els fons recaptats es destinaran a les iniciatives que Fènix 
du a terme a la comarca i compta amb la col·laboració de  
l'Ajuntament de Solsona, l'Escola Municipal de Música, l’aecc 
“Catalunya contra el càncer” i altres voluntaris.  


