MEMÒRIA 2012
1. Activitats:
 15 de gener 2012 – Caminada Solidària- Organitzada per Els
Xirucaires de Pacs, en benefici d’Ampert. 660€ recaptats.
 21 de gener 2012- Botifarrada Popular en benefici d’Ampert a
Vilafranca. Organitzada per Penya Barcelonista de Vilafranca.
190€ recaptats.
 12 de març 2012 – Signatura Conveni amb Obra Social Caixa
Penedès. 10.000€
 22 d’abril 2012 – Concert “Clàssica x Ampert”. A l’Auditori de
Vilafranca. Organitzat per Ampert. Amb l’assistència de 270
persones.1.590€ recaptats. Amb el patrocini de Cales de
Pachs amb 500€ .
 11 de maig de 2012- Ampert present a El Periódico de
Catalunya. Entrevista a Joan Ríos, president d’Ampert, a la
contraportada d’aquest diari d’àmbit nacional.
 8 de juliol 2012 – “Fem un gol al càncer”. Partit de futbol en
benefici d’Ampert. Organitzat per Esports Team.
560€
recaptats.
 13 de juliol 2012 – 4rt Sopar Solidàri en benefici de l’ICO i
Ampert. Amb l’assitència de 250 persones.Organitzat per
Caves Vallformosa. 3.603 € recaptats.
 25 d’agost 2012 – 3r Sopar Solidari en benefici d’Ampert. Amb
l’assitència de 180 persones. Organitzat per Cadena Ser.
1.694€ recaptats.
 Febrer-Setembre 2012. Sorteig d’un Cap de Setmana a
Tenerife per a 2 persones. Organitzat per Ampert. 3.028€
recaptats. Amb el patrocini de Farmàcia Miralles i Fundació
Pro Penedès. El número beneficiat va estar el 1.805.
 29 de setembre 2012 – Concert “Tots Som Ampert” A l’auditori
de Vilafranca. Organitzat per Ampert. Amb l’assistència de
320 persones. 3.264€ recaptats. Amb el patrocini de Freixenet
i Obra Social Caixa Penedès, amb una aportació de 4.000€
 19 d’octubre 2012 – Dia Internacional del Càncer de Mama.
Minireportatge del servei de transport d’Ampert al Telenotícies
Comarques de TV3.

 21 d’octubre 2012 – 2a. Cursa de la Dona. Organitzat per
ADECA de Sant Quintí de Mediona i en benefici d’Ampert.
1.863€ recaptats.
 26 d’octubre 2012- Xerrada-Col.loqui. “Tractament Hormonal
en el càncer de mama”, a càrrec de la Dra. Cati Falo
(cofundadora d’Ampert), al Casal de la gent gran de Sant
Quintí de Mediona.
 12 de novembre 2012 – Ampert al programa Maneres de
Viure de RacRàdio.
 22 de novembre 2012 – Signatura de conveni amb
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 3.000€
 15 de desembre 2012 - Signatura de conveni amb l’Obra
Social de La Caixa. 6.000€
 18 de desembre 2012 – Assistència a la reunió mensual del
Consell d’Alcaldes de la comarca a la seu del Consell
Comarcal Alt Penedès, per tal de presentar i explicar el nostre
projecte del transport tot sol·licitant la implicació de tots els 27
ajuntaments de la comarca amb la signatura dels
corresponents convenis de cooperació.

2. Convenis signats amb Ajuntaments de l’Alt Penedès:










25/2/12 – Sant Sadurni d’Anoia
21/3/12- -Consell Comarcal Alt Penedès
28/4/12- La Granada
3/5/12 - Pontons
9/5/12 - Vilafranca del Penedès
18/7/12- Sant Sadurni d’Anoia
31/7/12- Subirats
6/12/12- Sta. Margarida i els Monjos
8/12/12 – Olèrdola

1.500€
500€
500€
500€
3.000€
1.500€
300€
200€
500€

3. Socis:
El nombre de socis, a data d’avui són 98, distribuïts per municipis:



















Avinyonet del Penedès:
Barcelona:
Canyelles:
El Pla del Penedès:
La Granada:
Castellví de la Marca:
Subirats:
Les Cabanyes:
Castellet i la Gornal:
Sant Martí Sarroca:
Olèrdola:
Sant Quintí de Mediona:
Sant Sadurní d’Anoia:
Sta. Margarida i els Monjos:
Valldosera:
Vilafranca del Penedès:
Vilanova i la Geltrú:
Vilobí del Pendès:

Baixa per defunció:

1 soci
3 socis
3 socis
1 soci
1 soci
2 socis
3 socis
2 socis
1 soci
4 socis
2 socis
1 soci
6 socis
1 soci
1 soci
60 socis
1 soci
1 soci
4 socis.

4. Usuàris del servei de transport:


Per municipis:

Cabrera d’Igualada
Castellví de la Marca
El Pla del Penedès
Font-Rubí
La Granada
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Cugat Sesgarrigues
Olèrdola
Sta. Margarida i els Monjos
Subirats

1 usuari
2 usuari
1 usuari
2 usuaris
2 usuaris
3 usuaris
2 usuaris
1 usuari
1 usuari
3 usuaris

Torrelavit
Torrelles de Foix
Vilafranca del Penedès
Vilobí del Penedès

1 usuari
1 usuari
33 usuaris
2 usuaris

 Per sexe:
Homes: 17
Dones: 38


Per edat:

Fins a 39 anys:
De 40 a 49 anys:
De 50 a 59 anys:
De 60 a 69 anys:
De 70 a 79 anys:
De 80 a 89 anys:

1 usuari
4 usuaris
13 usuaris
18 anys
15 usuaris
4 usuaris

Durant l’any 2012 s’han realitzat un total de 244 viatges des de
Vilafranca a l’hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat,
amb un total aproximat de 24.500 km.
5. Vídeo promocional “Anar i tornar”.
S’ha realitzat un vídeo promocional de l’activat de transport de
malalts de càncer amb necessitats de tractament de radioteràpia. El
rodatge, que va durar tot un matí, es va realitzar amb gravació
d’exteriors de Vilafranca i l’hospital Duran i Reynals, així com també
amb filmació de moviment de la furgoneta – destacable en tot el
reportatge-.
Amb la col·laboració de diferents usuaris, voluntaris, de les doctores
oncòlogues i la nostra xofer, així com també del grup Mr.& Mrs.
Johns – els quals han composat, executat i gravat la cançó Anar i
Tornar (exclusivament per a Ampert), la productora de Barcelona
Take ad Way ha produït gratuïtament i de manera altruista aquesta
cinta tan fantàstica i de molt gran qualitat professional.

Aquesta gravació servirà com a material didàctic per donar-nos a
conèixer i promocionar la nostra labor i així poder trobar noves
empreses i entitats públiques que ens ajudin a assegurar l’execució
dels nostres projectes. Podeu gaudir d’aquest vídeo tot visitant la
nostra web www.ampert.org .
6. Nova web.
Companys de la nostra junta, amb l’ajut de personal especialitzat,
han editat la nova web d’ampert, que des del portal conjunt amb
altres entitat de la vila, vilaentitats, disposa de nou format i més
contingut de tot el que fem des d’Ampert. També compta, com a
novetat, amb el nou noticiari de totes les activitats que realitzem, dia
a dia, així com tota mena d’informació relativa a les nostres accions.
Recordar que podeu donar-vos d’alta a aquest servei actualitzat,
des de la pròpia web d’ampert.

