MEMÒRIA D’ACTIVITATS ANY 2009
Al llarg de l’any 2009 s’han desenvolupat tot un seguit d’accions que
seguidament es detallen:

Estructura
1. Renovació de la Junta d’AMPERT
L’actual Junta està formada per:
Joan Rios Rallé
President
Salvador Bricollé Sànchez
Secretari
Josefa Pèrez Trotonda
Tresorera
Josep Soler Gual
Vocal
El motiu d’aquest canvi respon a la dedicació que representa el fet
de pertanyer a la Junta de l’entitat, els actuals membres i
representants d’aquesta Junta han es comprometen a dirigir
l’entitat amb el màxim de diligència.

Serveis
2. Posada en marxa del servei de transport.
A partir del mes de setembre es posa en marxa el Servei de
Transport, aquest Servei possibilita que els pacients malalts de
càncer i que han de rebre tractament de radioteràpia es puguin
desplaçar amb un transport comunitari al Hospital Duran i Reinals
de l’Hospitalet de forma gratuïta.
Cal dir que aquest Servei s’ofereix a tots les pacients de la
comarca de l’Alt Penedès.
Aquest Servei es posa en marxa gràcies a l’aportació que fa la
Caixa per mitjà de la seva Fundació i amb una convocatòria d’ajuts
pel foment del Voluntariat.
L’aportació de la Caixa és de 42.000 € que notifiquen a l’any 2008.
Després de la realització del projecte de Transport, s’ha posat en
marxa la consulta de preus i adquisició de la Furgoneta.
Hores d’ara, en l’actualitat han rebut el nostre Servei un total de
10 persones de les quals, 5 d’elles ja han finalitzat les seves
sessions. En aquest cas el grau de satisfacció és excel·lent, com
així es recull en les enquestes de valoració.
Es creu que fins a finals del 2010 les persones que hauran rebut el
servei per part d’AMPERT, serà d’unes 15 a 20.

Fins a l’actualitat, dels 10 pacient que han rebut el Servei o que
encara l’estan utilitzant, 3 són de la Comarca i la resta del
municipi de Vilafranca del Penedès.
El cost d’aquest Servei al llarg de l’any és de 2.000 € mensuals
3. Servei de Voluntariat
En l’actualitat AMPERT té un total de 34 voluntaris. Aquestes
persones han col·laborat en les activitats que es relacionen
seguidament:
- Fires de Maig del 2009
- Dia del Càncer: Paradeta explicativa al Mercat de
Vilafranca i Els Monjos durant el mes d’octubre
d’enguany.
- Dia del Càncer de Mama que es va realitzar el passat 19
d’octubre a la Plaça de la Vila, aquest acte va estar
organitzat conjuntament amb l’Associació Ginesta.
- Concert de Cant Coral que va organitzar la coral del
Centre Excursionista de l’Alt Penedès per recollir fons per
l’Associació, durant el mes de juny.
- Venda de sabates que es va realitzar durant el mes de
juliol.
- Jornades formatives organitzades per l’Associació
AMPERT, Creu Roja i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
4. Campanya de captació de socis
En l’actualitat, AMPERT, té una quantitat de 43 socis, que fan
aportacions pel manteniment de l’entitat.
Les aportacions d’aquest socis al llarg de l’any fa un total de 4.238
€
5. Col·laboració amb la Creu Roja
Durant aquest any s’han iniciat tot un seguit de contactes amb la
Creu Roja que han portat a col·laborar en les qüestions que
seguidament detallem:
- Coordinació del Servei de Voluntariat, aquest Servei
consisteix en coordinar, formar i fer seguiment de tot el
voluntariat que ha d’acompanyar als pacients que es
traslladen per part d’AMPERT, a l’Hospital Duran i Reinals
de l’Hospitalet. El cost d’aquest Servei és de 4.430,17 €
- Servei de parquing de la Furgoneta

-

Servei de formació pels voluntaris que hi participen en
aquest Servei i tots aquells voluntaris que siguin
d’AMPERT i vulguin rebre també el Servei.

Activitats
6. Participació en les Fires de Maig
Durant els dies 16 i 17 de maig, l’Associació AMPERT, va presentar
el Servei de Transport i la Furgoneta en les Fires. Van ser diverses
les persones que van participar i demanar informació sobre el
Servei.
7. Concert amb la Coral del Centre Excursionista
El dia 14 de juny va tenir lloc, a l’església de Sant Francesc, el
concert que va organitzar la Coral del Centre Excursionista. En
aquest concert van participar la Coral organitzadora i la Coral
Núria del Barri de Gràcia de Barcelona.
La Coral del Centre Excursionista realitzar cada any aquesta
activitat per recollir fons per entitats benèfiques com la nostra.
Aquest anys ens van demanar de col·laborar i es va acceptar la
seva proposta.
Els diners recollits van ser un total de 325 €
8. Venda de sabates
Durant els dies 29 de juny al 3 de juliol es va realitzar una
campanya per la recollida de fons per l’entitat. Aquesta campanya
va consistir en la venda de sabates que va cedir la senyora Joana
XXXXXXX.
Durant aquests dies es va recollir la quantitat de XXXXXXX €,
aquests diners es van ingressar al compte corrent d’AMPERT, per
tal de poder fer front a les despeses generades per l’entitat.
9. Participació en els actes de commemoració del Dia
Internacional del Càncer de Mama
El 19 d’octubre és el dia Internacional del Càncer de Mama. Al
voltant d’aquest dia es van realitzar tot un seguit d’activitats en
els que hi va participar l’Associació AMPERT.

Els actes que es van realitzar són:
- xerrada sobre els tractament del càncer de mama, a càrrec
de la Cati Falo
- parades informatives al Mercat de Vilafranca el dissabte 17
d’octubre i al Mercat dels Monjos el dia 18 d’octubre.
- Parades informatives i actuacions diverses amb motiu del Dia
del Càncer de Mama, el dia 19 d’octubre. Aquest acte va
tenir lloc a la Plaça de la Vila amb la lectura final del
manifest a càrrec de la Mont Plans i la Rosa Andreu.
- Xerrada informativa sobre avenços en la cirurgia plàstica.

