
MEMÒRIA
ACTIVITATS

2013
AFANOC

ASSOCIACIÓ AFANOC



www.afanoc.org

ÍN
D

EX
G

EN
ER

A
L Presentació 

de la memòria | pàg. 2

Què és 
AFANOC? | pàg. 3-4

Dades 
globals | pàg. 5

Àrea d’Atenció
Psicològica | pàg. 6-9

Àrea de 
Treball Social | pàg. 10-11

La Casa 
dels Xuklis | pàg. 12-15

Àrea de 
Voluntariat | pàg. 16-19

Àrea de Reflexoteràpia i  
massatge | pàg. 20

Àrea d’Atenció Educativa i  
suport als centres | pàg. 21

Àrea d’Oci i Cultura
a l’hospital | pàg. 22-23

Àrea d’Oci i Cultura
fora de l’hospital | pàg. 24-25

Àrea de Comunicació, recursos 
i sensibilització | pàg. 26-37

Convenis i 
col·laboracions | pàg. 38-43

Equip d’AFANOC 
i Guardons | pàg. 44

Dades de
l’Entitat  | pàg. 45



www.afanoc.org

Estimats amigues i amics, sòcies i socis, col-
laboradors i gent implicada en el projecte d’AFA-
NOC, ja ha passat un any més, un 2013 intens i 
de molta feina. 

Així i tot estem contents i orgullosos de la tasca 
que s’està fent. Amb els recursos amb què comp-
tem es fa una feina excel·lent, gràcies als treballa-
dors, als voluntaris, als professionals que treballen 
desinteressadament, als pares i mares que després 
de passar un tràngol com aquest segueixen treba-
llant per millorar la vida d’altres famílies, la nostra 
junta i  tota la gent que ens dóna suport.

Tenim la sensació que cada vegada la situació d’algu-
nes famílies és més difícil i que hi ha més forats per 
tapar, a causa a la davallada de recursos i a la compli-
cada situació econòmica que ens ha tocat viure.

No tan sols hem de resoldre més problemes so-
cials, sinó que cada cop és més difícil aconseguir 
recursos per poder-ho fer.

No sempre s’entén com es marquen les prioritats 
avui en dia; el nostre col·lectiu pot semblar  pe-
tit però ha de ser protegit social i econòmicament 
mentre dura tot el procés de la malaltia, procés 
que pot ser llarg i complex. 

Reclamem tota l’atenció cap els col·lectius més 
fràgils, com ho és, el dels infants malalts de càncer  
i entenem que la gestió dels recursos, en aquests 
moments econòmicament complicats, ha d’estar 
adreçada a resoldre les problemàtiques psicosoci-
als  bàsiques que tenen les famílies mentre dura el 
tractament de la malaltia. 

Entenem que una part de la nostra feina, ha d’estar 
adreçada a trobar els recursos per tal de ser eco-
nòmicament no dependents, però si volem fer la 
nostra tasca, millorar la qualitat de vida dels nens 
i les nenes amb càncer i les seves famílies, també 
necessitem el suport i els recursos de l’adminis-
tració, treballar conjuntament  i  entre tots fer una 
societat mes justa i equitativa.
 
La immersió sincera de tant de temps en un pro-
blema tan multidisciplinari com el nostre et fa tenir 
una visió molt propera de com cercar solucions 
que estalviïn molts patiments i angoixes. És molt 
frustrant no poder posar en marxa tot un seguit 
d’idees i projectes per culpa dels diners.

Treballem a les unitats d’oncologia-hematologia 
dels hospitals de referència de Barcelona on do-
nem suport psicosocial i gestionem les sales de 
joc amb voluntariat format i motivat. Tenim dele-
gacions de proximitat a Tarragona i a Lleida, amb 
voluntariat domiciliari i suport psicosocial. Organit-
zem jornades d’informació per a la ciutadania que 
ajuden a entendre millor aquesta malaltia; estem  a  
comissions de treball a l’àmbit oncològic/ infantil, 
fem colònies per als nens, sortides de lleure per les 
famílies i gestionem la Casa dels Xuklis, un recurs 
referent a Europa, on fem una atenció multidiscipli-
nar i de recerca que, evidentment, ajuda a millorar 
la qualitat de vida dels nens i les famílies.

Ja veieu, molta feina amb els recursos en què 
comptem. Però el nostre motor és precisament el 
coneixement de la magnitud del problema i les ga-
nes de resoldre’l pas a pas.  

Per acabar, dir-vos que de cara a l’any que ve tenim 
el projecte d’intentar distribuir cent mil gorres; amb 
això podríem garantir el funcionament de la Casa 
dels Xuklis. Per aquest motiu hem de fer més fes-
tes de Posa’t la Gorra, amb el suport de tota la ciu-
tadania del país. L’any 2014 posem en marxa dues 
festes més, a la ciutat de Lleida, que va ser un gran 
èxit, i a l’estiu la de Santa Coloma de Gramenet.

Un altre dels nostres objectius és la consolidació 
de la delegació de Lleida, dotar-la de recursos per 
poder fer-la més operativa.També seguirem treba-
llant a la Casa dels Xuklis, per consolidar-la amb 
més recursos i activitats, tant formatives com lú-
diques.

Per acabar, en nom propi i en el de la Junta d’AFA-
NOC, vull agrair als nostres socis i sòcies, volunta-
ris i voluntàries, professionals de la Casa, adminis-
tracions públiques, entitats, hospitals, empreses i  
totes les persones que fan possible aquest somni. 
La vostre implicació és la que dóna suport i força 
als nostres  projectes. Moltes gràcies.

Josep Pla Buxo
President

Presentació de la memòria

AFANOC
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L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), re-
gistrada com a associació sense ànim de lucre l’any 
1988, ha desenvolupat des de la seva creació una 
important tasca en àmbits molt diversos al voltant de 
les necessitats que tenen les famílies quan un infant 
pateix la malaltia del càncer, necessitats molt diver-
ses que afecten tant al nen o la nena com els pares, 
mares, germans i germanes, amics, l’escola...

La missió de l’Associació de Nens amb Càncer és 
la de treballar perquè el desenvolupament afectiu i 
educatiu dels nens i nenes amb càncer i les seves fa-
mílies sigui el més adequat a les seves especials cir-
cumstàncies i en general qualsevol actuació tendent 
a millorar la seva qualitat de vida així com col·laborar 
al millor coneixement d’aquestes malalties i els seus 
tractaments.

Des d’AFANOC sempre s’ha considerat que els pa-
res i mares hem d’adoptar un paper actiu en la cura-
ció dels nostres fills i filles. L’experiència ha demostrat 
que la qualitat de vida dels nens/es i l’ambient que 
els rodeja afecten de manera determinant el desen-
volupament i la curació de la malaltia.

Els centres hospitalaris cobreixen una funció mèdica 
determinant, però en les malalties de llarga durada la 
salut psicosocial és fonamental. I aquesta és la raó de 
ser d’una associació com AFANOC: “complementar 
el treball mèdic des de la perspectiva de les mares i 
pares dels infants”.

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha dis-
tribuït la seva tasca en diferents àrees d’activitats:

1. Àrea d’Atenció Psicològica i Suport Emocional
2. Àrea d’Atenció Social
3. La Casa dels Xuklis
4. Àrea de Voluntariat
5. Àrea d’Atenció Educativa i Suport als Centres 
Educatius
6. Àrea d’Oci i Cultura a l’hospital
7. Àrea d’Oci i Cultura fora del context hospitalari
8. Àrea de Comunicació, Recursos i  Sensibilització
9. Àrea de Reflexoteràpia i Massatge

Aquest any 2013 ha estat un any ple d’activitat a les 
delegacions d’AFANOC, que han apostat i engegat 
nous projectes amb l’objectiu d’acollir millor a les fa-
mílies que tornen a territori després dels llargs tracta-
ments als hospitals de referència. 

Delegació d’AFANOC a Tarragona

El 18 de desembre de 2013 es va inaugurar la nova 
seu d’AFANOC a Tarragona. Aquest canvi d’ubicació 
no representa només un canvi d’adreça postal, sinó 
que respòn a la idea de potenciar al màxim la pre-
sència d’AFANOC al Camp de Tarragona i Terres de 
l’ Ebre.

Volem ser més visibles. Per això ara estem a peu 
de carrer, a prop de la gent. I aquesta presència va 
acompanyada d’una incipient àrea de comunicació 

AFANOC
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Què és l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC)?

Lectura del manifest d’AFANOC. Posa’t la gorra! a Barcelona. Autor: Oliver Adell
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a Tarragona, que ha començat a donar les primeres 
passes al 2013 i que pretén consolidar-se al 2014. 

Disposem de més espai. I aquest espai el volem com-
partir amb famílies, socis i voluntaris. En definitiva, 
amb tots els que estem a bord d’aquest vaixell i que 
remem amb força per consolidar el nostre projecte. 
Per això hem iniciat noves activitats a la delegació 
com l’Escola de Pares, el Taller de Bollywood o els 
Tallers de Voluntaris pels Voluntaris. 

Tot això, donant continuïtat als projectes de la delega-
ció com el suport emocional, dol, voluntariat hospitalari/
domiciliari i oci i lleure, programes  que es varen  iniciar 
amb esforç i il·lusió al 2004 i que, any rere any, s’han 
consolidat i així fem  front a nous reptes i necessitats. 

Delegació d’AFANOC a Lleida

El primer any d’AFANOC Lleida ha estat ple de reu-
nions, xerrades, visites, trucades, entrevistes... el po-
dríem definir com un any ben actiu per poder iniciar 
el màxim de projectes i consolidar la delegació a les 
nostres terres.

Comptem amb un grup de voluntaris, aproximadament 
uns 15, que ens ajuden dia a dia a donar forma a tot allò 
que fem; són una peça clau en la nostra delegació. 

En el nostre objectiu de donar a conèixer la Delega-
ció de Lleida ens hem pogut reunir i presentar, entre 
d’altres, al Consell Comarcal del Segrià, a l’Agència 
Catalana de Joventut, a Gestió de Serveis Sanitaris, a 
la Federació Fesalut, a l’Institut Municipal d’Educació, 
a la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, al 
Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a les Escoles Bres-
sol de Lleida, a la Fundació Sorigué, al Consorci de 
la Seu Vella, a la delegació territorial d’Ensanyament 
de la Generalitat de Catalunya, a la Federació del Co-
merç de Lleida, a l’Ajuntament de Lleida, la Diputació 
de Lleida i moltes altres institucions i entitats.

Al llarg d’aquest any, ple d’activitat, hem realitzat tam-
bé diverses accions de sensibilització que us presen-
tem en aquesta memòria i hem iniciat la primera gran 
campanya “Posa’t la gorra!” des de la Delegació de 
Lleida.

I el més important, hem engegat el programa de vo-
luntariat domiciliari i el programa d’atenció psicològica 
i suport emocional dirigit a les famílies de la Demarca-
ció de Lleida, que esperem consolidar aquest 2014.

AFANOC
Memòria Anual 2013

La Casa dels Xuklis. Autor: Enric Duch
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Dades globals

405.652€ (46%)
Projectes

146.421€ (16%)
Administració

166.302€ (19%)
Actes i campanyes

167.830€ (19%)
Manteniment Seus i Casa Xuklis

Despeses Ingressos

AFANOC Barcelona

AFANOC Tarragona

Total famílies

Nº beneficiaris/es

Nº beneficiaris/es

Total beneficiaris/es

1.684

130

5.726

442

1.814

6.168

Fons privats
133.772€ (14%)

Socis
40.384€ (4%)

Fons públics
159.220€ (17%)

Donacions 
222.283€ (23%)

Actes i campanyes
406.803€ (42%)

Balanç econòmic

Atenció famílies

AFANOC
Memòria Anual 2013
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Introducció

El diagnòstic de càncer, especialment quan és 
diagnosticat en un nen/a, produeix un trasbals 
emocional i cognitiu inevitable. Suposa un xoc i un 
gran impacte que desestabilitza tots els membres 
del grup familiar. La capacitat per emprar recursos 
emocionals serà determinant en aquesta situació 
d’estrès emocional provocat, entre altres aspectes, 
per la incertesa de l’evolució de la malaltia. A par-
tir del diagnòstic, i moltes vegades, sense massa 
temps, caldrà afrontar els següents canvis:

•  Reorganització de la dinàmica familiar
•  Desplaçaments a l’hospital
•  Proves i tractaments 
• Possibles canvis de conducta en els fills/es 
afectats i germans/es
• Canvis econòmics i socials (atès que general-
ment, un dels cuidadors deixa el treball per ocu-
par-se del nen/a hospitalitzat)
•  Escolarització
•  Canvis en l’estat emocional de tots els mem-
bres de la família
•  Canvis en les relacions de parella i relacions 
interpersonals

Per poder fer front a les necessitats de les famí-
lies, portem a terme els següents programes:

Programa terapèutic adreçat a les ne-
cessitats dels nens i nenes afectats i les 
seves famílies
En aquesta fase inicial, les intervencions terapèuti-
ques giren entorn a disminuir l’impacte generat pel 
diagnòstic, crear un espai per compartir preocupa-
cions i dificultats, i expressar, si s’escau, les càrre-
gues emocionals. Al mateix temps, donar informació 
a demanda i respostes sobre els canvis que poden 
succeir (experiència previsible), actua com a antídot  
de la por i l’angoixa.

Gràcies al conveni amb l’Hospital de Sant Joan de 
Déu, l’equip de suport psicològic d’AFANOC, ofereix 
atenció psicoemocional a les famílies dels nens i 
nenes que reben tractament, i assessora als pro-
fessionals de l’hospital (equip mèdic i d’infermeria). 
L’equip intervé dos dies a la setmana, i treballa a 
petició de la pròpia família o dels equips mèdics. 

També s’atén a les famílies que tenen un fill/a trac-
tat en altres hospitals, i que demanen suport a l’as-
sociació. En aquest cas, també ens coordinem amb 
els professionals referents de l’hospital on l’infant o 
adolescent és tractat.

Programa terapèutic en processos de 
pèrdua, separació i elaboració de dol, 
tant dels pares i mares com de l’infant 
en fase final de vida
Un aspecte molt important al que es dirigeixen 
molts esforços és el de facilitar que els pares, princi-
palment, puguin ser partíceps i acompanyin al fill/a 
que està en procés final de vida, atenent aquelles 
dificultats i necessitats que sorgeixen en aquesta 
vivència tant complexa.  És una tasca fonamental, 
doncs el fet de poder acompanyar al fill/a d’una 
forma comfortable i serena, podent-se acomiadar 
en un moment tant difícil, serà preventiu a l’hora del 
procés posterior d’el·laboració de la pèrdua.

També es fa el seguiment del procés de dol dels pa-
res i mares que perden un fill/a, i d’altres familiars 
significatius que ho requereixen. Les intervencions 
terapèutiques poden ser de diferents modalitats: in-
dividual, de parella, familiar i grupal.

Programa de suport al personal mèdic i 
d’infermeria
Estem intervenint amb el personal mèdic i d’in-
fermeria dels Hospitals Maternoinfantil de la Vall 
d’Hebron i de Sant Joan de Déu, quinzenalment i 
mensualment, respectivament

Programa de Suport al personal d’AFA-
NOC (Supervisió)
Es realitzen sessions de supervisió pels professio-
nals de l’AFANOC.

Programa de Suport Psicoemocional a 
la Casa dels Xuklis
S’han realitzat mensualment assemblees amb les 
famílies acollides a la Casa dels Xuklis, ja sigui per 
parlar sobre aspectes de convivència com d’aspec-
tes psicoemocionals. En el cas que sigui necessari 
es donen pautes i es realitza un seguiment més 
concret per anar treballant les dificultats que van 
sorgint.

Des de l’àrea de psicologia, es procura conèixer 
totes les famílies que viuen a la Casa, i es gene-
ra un vincle de confiança, el qual permet treballar 
i intervenir quan s’esdevé una situació complexa 
(com pot ser l’inici de la malaltia, una recaiguda de 
la mateixa...). S’ha acompanyat i assessorat a les fa-
mílies que se’ls ha mort un fill/a, i que han hagut 
de quedar-se a la Casa durant uns dies , a l’espera 
dels tràmits corresponents (enterrament, incinera-
ció, trasllat...).

Àrea d’atenció psicològica i suport emocional

06 AFANOC
Memòria Anual 2013
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Àrea d’atenció psicològica i suport emocional

Coordinació de l’Àrea de Psicologia 
amb escoles, altres serveis i entitats
Assessorem i informem a aquells professionals de 
l’educació que tenen infants malalts al seu càrrec. 
Afavorim el contacte i l’intercanvi de la informació 
que permeti millorar l’atenció del nen/a. S’aclareixen 
possibles dubtes per tal de facilitar la comprensió de 
la realitat amb la que es troben.

També hem treballat conjuntament amb psicologia, 
altres associacions que treballen en l’àmbit de la on-
cologia, centre d’acollida, Centres d’Atenció Primària i 
altres serveis de l’hospital de Sant Joan de Déu.

Altres activitats realitzades
1 Xerrada a estudiants de medicina en el Projecte 
Hospital Ossets de Peluix (Sant Pau)
2 Participació al Grup d’exploració de l’Estudi de 
Supervivents de la FECEC

AFANOC Tarragona 
Àrea d’Atenció Psicològica
Pel que fa als infants i adolescents amb càncer de 
la Demarcació de Tarragona, en la major part dels 
casos, reben o han rebut tractament mèdic als hos-
pitals de referència ubicats a Barcelona: l’Hospital 
Maternoinfantil de la Vall d’Hebron i l’Hospital de 
Sant Joan de Déu.
 
Per aquestes famílies, tornar a casa entre tractament 
i tractament, suposa una millora en molts aspectes 
(comoditat, facilitat en l’organització familiar, ambient 
agradable, etc.) però també suposa un estrès con-
siderable degut a l’estat de salut delicat del nen/a. 

Saben que l’hospital queda lluny i no tenen el mateix 
tipus de suport assistencial i mèdic que hi rebien.
 
Amb la Delegació a Tarragona pretenem minimitzar 
aquest impacte, proporcionant atenció psicoemoci-
onal de forma continuada durant tot el procés de la 
malaltia, acompanyant als infants o adolescents i a 
les seves famílies tant en el context hospitalari com 
en el seu lloc de residència, donant els serveis ne-
cessaris. 

Respecte les famílies que tenen un infant o adoles-
cent amb càncer que és tractat a l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII de Tarragona, AFANOC els ofereix 
atenció psicoemocional especialitzada des del mo-
ment del debut i durant tot el procés de la malaltia.  

Així doncs, des d’AFANOC Tarragona es realit-
zen els següents programes:

Programa terapèutic adreçat a les ne-
cessitats dels nens i nenes afectats i les 
seves famílies: 
L’equip de suport emocional intervé tant a la seu 
d’AFANOC Tarragona com a l’Hospital Joan XXIII, 
en cas que hi hagi algun infant o adolescent ingres-
sat. Quan la situació ho ha requerit, l’equip ha inter-
vingut al domicili de l’infant.
Les intervencions també s’han dut a terme a La 
Casa dels Xuklis, quan la família provenia de la pro-
vincia de Tarragona i han fet la demanda de suport 
psicoemocional, fet que ha facilitat que el vincle 
amb la família un cop tornen a territori, sigui un vin-
cle de major confiança i seguretat. 

AFANOC
Memòria Anual 2013

Suport psicoemocional a  La Casa dels Xuklis. Autor: AFANOC
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Programa terapèutic en processos de 
pèrdua, separació i elaboració de dol, 
tant dels pares i mares com de l’infant 
en fase final de vida: 
Principalment, dins d’aquest programa, es duu a 
terme el seguiment del procés de dol dels pares i 
mares que han perdut un fill/a, així com dels ger-
mans i/o altres familiars significatius que ho dema-
nin. També, en casos puntuals que l’infant o adoles-
cent torna a territori en el procés final de vida, es fa 
el seguiment de la família, facilitant que els pares 
puguin acompanyar al fill/a en aquesta situació fi-
nal, delicada i complexa. 

Les intervencions, generalment són individuals, 
també se’n fan familiars i de parella. 

Coordinació amb escoles educatius i 
altres serveis:
Ens coordinem amb els centres educatius i altres 
serveis, amb l’objectiu de crear un punt de vista 
més ampli, sobre l’infant o adolescent que està 
malalt o el germà d’aquest.

Durant el 2013, ens hem coordinat amb escoles 
i instituts, EAP’s, professionals d’altres serveis de 
l’hospital i psicòlegs.

També s’ha tutoritzat des del mes de Febrer fins al 
Juny, un grup d’estudiants de la URV que feien un 
treball sobre l’AFANOC.
 
Programa de suport en l’educació dels 
fills/es: L’escola de pares i mares
Enguany, hem iniciat un nou programa, L’escola de 
pares i mares, en el qual, principalment, es dóna su-
port als pares i mares en el procés educatiu dels 
seus fills. 
Les escoles de pares emergeixen de la necessitat 
d’abordar les qüestions referents a l’educació dels 
fills, que preocupen als progenitors. Es tracta, d’un 
espai de diàleg, d’intercanvi d’ experiències reporta-
des pels propis pares, i també d’informació i asses-
sorament professional que permeti la reflexió col-
lectiva, on poder extreure conclusions que ajudin a 
millorar la tasca educativa. 

En cada sessió es treballa un tema concret, que 
inicialment és proposat per l’AFANOC, amb una 
durada d’una hora i mitja. És un espai de trobada 
mensual, que segueix calendari del curs escolar, i 
que és conduit per professionals de la psicologia

Altres activitats realitzades
1. Assistència a la “Jornada d’Acompanyament al 
dol i malaltia”, al març de 2013

AFANOC
Memòria Anual 2013

Colònies d’AFANOC. Autor: ICCIC
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DADES QUANTITATIVES
ATENCIÓ PSICOLÒGICA  I SUPORT EMOCIONAL

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

168 famílies:
73 debuts, 12 recaigudes i 83 en seguiment

726 intervencions:
167 a l’hospital de dia
283 a planta
82 al despatx Espai Associacions 
20 d’atenció telefònica
162 intervencions en infants amb tractament pal.
liatiu (22 famílies)
12 Unitat de cures intesives i semicrítics.

367 Reunions:
90 reunions de coordinació, de seguiment i de 
supervisió amb oncòlegs
70 reunions de coordinació, de seguiment i de 
supervisió amb hematòlegs
77 reunions de coordinació de l’equip de suport 
(setmanal/quinzenal)
86 reunions amb l’equip de pal.liatius (setmanal)
44 Coordinacions amb altres serveis de l’hospital

HOSPITAL VALL D’HEBRON

24 Sessions: 
Personal d’infermeria de càmeres i de planta.

ACOMPANYAMENT DOL   

22 famílies (42 adults, 7 infants, 4 professionals 
Centre d’Acollida)

Sessions mensuals (Grup 1): 
11 sessions (2 persones)
Sessions mensuals grup 2:   
11 sessions (5 persones) 

Sessions individuals:
85 sessions (30 telefòniques)

Acompanyament a la Casa dels Xuklis:
4 famílies

Acompanyament en la devolució necròpsia:
1 família

ALTRES INTERNVENCIONS

11 sessions supervisió personal d’AFANOC
5 atencions al personal Hospital St.Joan de Déu
8 Famílies ateses d’altres Hospitals (Vall d’He-
bron i St.Pau). 13 intervencions.
12 Famílies ateses a La Casa dels Xuklis.
(14 intervencions.) 
24 Coordinacions altres centres, escoles, CAP...

ATENCIÓ PSICOLÒGICA A TARRAGONA

9 famílies (12 adults, 1 adolescent i 2 nens)
17 intervencions al despatx d’AFANOC
32 intervencions d’atenció telefònica 
2 intervencions al domicili

ACOMPANYAMENT DOL A TARRAGONA 

6 famílies (8 adults, 1 adolescent 1 nen)
64 intervencions al despatx d’AFANOC
6 intervencions d’atenció telefònica 
1 intervenció al domicili

ALTRES INTERVENCIONS A TARRAGONA

10 coordinacions altres serveis
 (centres educatius, servei social i altres)
11 coordinacions programa “Cuidar-se per 
cuidar”
3 famílies ateses a La Casa dels Xuklis.
(10 intervencions).

PROGRAMA ESCOLA DE PARES I MARES

2 sessions realitzades

TOTAL FAMÍLIES ATESES: 233
TOTAL BENEFICIARIS/ES: 792
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El treball que es realitza des de l’Àrea de Treball 
Social es basa en donar informació a les famílies 
de tots aquells recursos que,  des de l’Associació i 
des de l’ Administració Pública es poden gestionar. 
Treball Social es coordina amb l’Administració Pú-
blica -Serveis Socials, CAPs, Ayuntaments, CADs i 
Escoles-, entitats privades i amb les Associacions 
de Nens amb Càncer d´arreu de l´Estat Espanyol.
 
Les funcions bàsiques de Treball Social es cen-
tren en:

• Acollir a les famílies del Servei d’Oncohema-
tologia Pediàtrica de l’Hospital Maternoinfantil 
de la Vall d’Hebron i a les famílies allotjades a la 
Casa dels Xuklis.
• Proporcionar tota la informació que pugui ne-
cessitar la família relatives a prestacions i ser-
veis, tan econòmics, sanitàris, socials, laborals i 
educatius, que proporciona l’Administració Públi-
ca així com dels recursos oferts per l’AFANOC o 
altres entitats privades.
• Detectar altres necessitats.
• Mobilitzar i gestionar tots els recursos necessaris.
• Fer seguiment familiar

Treball Social a l’Hospital Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron
És tasca de la treballadora social de Barcelona 
assumir a les famílies que tenen un infant hospi-
talitzat al Servei d’Oncohematologia Pediàtrica de 
l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, i a les famílies amb un infant que ve 
a consultes externes o a tractament ambulatori a 
l’Hospital de Dia del mateix servei.

La treballadora social efectúa reunions de coor-
dinació i d’intercanvi d’informació amb els tècnics 
del Servei de Treball Social de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron i amb d’altres serveis de l’Hospital. Re-
gistra totes les intervencions en la base de dades 
del Servei de Treball Social.
Junt amb la coordinadora del Voluntariat Hospi-
talari de l’AFANOC, treballa per mantenir el bon 
funcionament dels diferents espais que supervisa 
l’associació, amb els seus voluntaris i talleristes, al 
Servei d’Onco-Hematologia Pediàtrica. També or-
ganitza, a demanda del Servei, les activitats exter-
nes que s’ofereixen a les famílies.

Treball Social a la Casa dels Xuklis
Des de la Casa dels Xuklis, s’assumeixen les de-
rivacions de les famílies efectuades pels hospitals 
de referència, Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, 
hospitals comarcals, Associacions d’Oncologia 
Infantil i d’altres entitats que necessiten allotjar a 

una família amb un nen amb càncer.

Es porten a terme les intervencions socials, d’aco-
llida i seguiment a les famílies allotjades i es realit-
zen les coordinacions necessàries amb els pofes-
sionals referents del territori d’origen.

A partir d’un criteri mèdic i social, es determina 
el temps d’estada a la Casa dels Xuklis de cada 
una de les famílies, sempre en coordinació amb el 
metges referents

AFANOC Tarragona
A la delegació d’AFANOC a Tarragona treballem 
en xarxa amb altres entitats i serveis,  tan de l’Ad-
ministració Pública com del Tercer Sector. L’objec-
tiu és coordinar i optimitzar els diferents recursos 
existents dels què es poden benefeciar les famíli-
es de la demarcació.

El nostre principal repte és recollir les demandes i 
detectar les necesitats que ens plantegen els nos-
tres ususaris per tal d’informar i assessorar sobre 
els recursos més adients per a cada cas. 

Aquest suport i acompanyament es realitza a nivell 
presencial a la delegació i al mateix domicili. Des-
prés es duu a terme un seguiment de l’evolució de 
la realitat familiar per tal de fer front a les noves 
necessitats

Relació de l’AFANOC amb l’Administra-
ció Pública per aspectes socials
AFANOC aporta a l’Administració Pública i altres 
entitas el coneixement sobre la realitat de les fa-
mílies afectades, les mancançes i les carències 
que pateixen i fa propostes d’aquells recursos que 
creu que són necessaris per a les famílies, com 
són:

• Les despeses d’estada i manutenció.
• La prestació econòmica per menor a càrrec 
afectat de càncer o altre malaltia greu. 
• El certificat de discapacitat provisional
• Les despeses farmacèutiques i ortoprotèsi-
ques
• I els ajuts econòmics periòdics

Altres activitats:
1. Docència de la classe  “Ètica i Rol Professional” 
dintre del segon curs del Màster de Bioètica, a 
L’Institut Borja de Bioètica, el mes de febrer.
2. Assistència a la Jornada anual “Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva”, Ajuntament de Bar-
celona, al mes de juny.

AFANOC
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3. Participació en la “Comisión de Sanidad” i en la 
“Comisión de Trabajo Social” de la Federeción Es-
pañola de Padres de Niños con Cáncer, a Madrid.
4. Tutorització d’una alumne de Pràctiques de Se-
gon Grau de la Diplomatura de Treball Social, de 
la Universitat de Barcelona, durant els curs 2012-
2013

DADES QUANTITATIVES
TREBALL SOCIAL

AFANOC Barcelona

Famílies ateses a Vall d’Hebron: 87
Interv. amb famílies de la Vall d’Hebron: 660
Famílies ajudades econòmicament: 14 

Hospital Vall d’Hebron
Coordinació amb el Cap del Servei d’Oncohe-
matologia Pediàtrica: 15 reunions 
Coordinació amb el Cap de Treball Social: 10 
reunions
Coordinació amb la Cap d’Admissions: 12 
reunions

AFANOC Tarragona 
Total famílies ateses: 29
Número d’intervencions directes amb les 
famílies: 149

Total Famílies Ateses: 116
Total beneficiris/es: 394

Llocs de procedència (Catalunya)

Barcelona 19
Girona  16
Lleida       12
Tarragona  8

Llocs de procedència (fora Catalunya)

Andalusia 2 Astúries 2
Aragó  1 La Rioja 1
Illes Balears 4 País Basc 4
Illes Canàries 3 Navarra  1
Galícia 2 Perú  4
València 5 Marroc  3

AFANOC
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La Casa dels Xuklis és una llar d’acollida amb l’ob-
jectiu principal de millorar la qualitat de vida dels 
nens i nenes amb càncer i les seves famílies. 

Amb la Casa dels Xuklis aconsseguim:

• Donar allotjament amb 25 apartaments indi-
viduals a totes les famílies amb un infant amb 
càncer i altres malalties de llarga durada que 
s’han de desplaçar dels seus llocs d’origen per 
rebre tractament als principals hospitals de re-
ferència o altres hospitals, a la ciutat de Bar-
celona.
• Proporcionar atenció psicosocial integral a to-
tes les famílies que s’acullin a la casa.
• Oferir activitats ludico-educatives i als infants 
i les seves famílies fomentant la comunicació 
cuidadors – infants; la relació entre iguals, i afa-
vorint els espais d’oci dels infants allotjats. 
• Posar a disposició de les famílies espais co-
munitaris on puguin desenvolupar  amb tranquil-
litat el seu dia a dia (menjador, cuina, bugaderia, 
biblioteca, espais de descans, sala de TV, sales 
de jocs i activitats, internet, etc) i que alhora fo-
mentin la relació entre les famílies. 

La Casa dels Xuklis va començar la seva activi-
tat i a allotjar famílies entre setembre i octubre del 
2011. El 2012 i aquest 2013 el recurs de La Casa 
dels Xuklis ha estat funcionant a ple rendiment.

Des d’AFANOC donem una cobertura interdiscipli-
nar i integral a les famílies i s’adapta a les noves 
necessitats familiars, tot facilitant les condicions 
que promoguin el benestar i la qualitat de vida 
d’aquestes persones i intentem que l’impacte emo-
cional i l’abandó de la vida quotidiana en la que es 
troben aquestes famílies, sigui mínim.

Atenció Social
Des de Treball Social es realitza una atenció directa 
a les famílies: acollida, valoració social, tractament i 
seguiment de totes les famílies acollides a la Casa 
dels Xuklis. Es proporciona informació sobre els 
serveis i prestacions sanitàries, socials, educatives i 
laborals, sempre en coordinació amb l’Administració 
Pública i amb els professionals de Treball Social re-
ferents de la família tant dels hospitals com del ter-
ritori d’origen.També s’ofereixen altres recursos de 
la pròpia entitat i d’altres entitats privades, sempre 
basant-nos en criteris mèdics i socials. 

Suport psicoemocional 
Es procura que les professionals de l’àrea de psi-
cologia i suport emocional, coneguin totes les fa-

mílies, independentment de l’hospital de referèn-
cia i/o en funció del territori d’on provenen, doncs 
d’aquesta manera es genera una relació de con-
fiança i un vincle segur en el qual es poden re-
colzar si la família ho requereix. Es tracta de crear 
un clima acollidor i respectuós en el dia a dia a 
la Casa, per tal de que en moments determinats 
(debut, comunicació de males noticies, procés fi-
nal de vida i mort, acompanyament del dol en els 
moments més immediats, etc) la família pugui tenir 
professionals de referència que els donin el suport 
adequat. Sempre es treballa de forma coordinada 
amb els referents de l’hospital quan es tracta de 
realitzar intervencions més formals i directives amb 
la família.

Al mateix temps, s’han realitzat reunions amb 
les famílies (mensualment) amb l’objectiu de po-
tenciar i enfortir un espai en el què les famílies 
allotjades a la casa, puguin implicar-se en el bon 
funcionament de la mateixa. També s’escolta a 
aquells adults que vulguin compartir com es sen-
ten i s’assessora en temes concrets sobre el que 
estan vivint. 

Hem pogut observar que les intervencions a ni-
vell individual han sigut d’un caire més informal, 
fora de despatx, i molt en relació a notificació de 
males notícies i/o empitjorament de l’estat clínic 
dels infants o adolescents allotjats a la casa, fet 
que requereix un espai on poder parlar, expressar 
i compartir l’impacte que representa pels pares i 
mares.

Voluntariat i activitats 
A la Casa dels Xuklis es compta amb un equip de 
voluntariat present cada dia de la setmana a la tar-
da per dinamitzar i realitzar activitats dirigides als 
infants i adolescents. Aquest equip de voluntaris ve 
cada tarda disposat a fer diverses activitats, sempre 
tenint present els interessos i motivacions dels in-
fants i adolescents i adaptant cada joc a l’edat de 
l’infant i a les seves possibilitats.
A més, per aquelles famílies que ho necessitin, es 
dóna la possibilitat de comptar amb el suport de vo-
luntaris domiciliaris (contemplant que La Casa dels 
Xuklis és el seu domicili durant el seu allotjament). 

A La Casa dels Xuklis també venen de forma 
voluntària persones especialistes en un tema en 
concret que ofereixen tallers als infants i als adults. 
Aquests talleristes aporten un punt de trobada di-
ferent entre pares i fills, entre germans, entre famí-
lies... alhora que es dóna qualitat al seu temps de 
lleure, doncs es plantegen activitats variades per 

La Casa dels Xuklis
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a tots els públics i amb diferents temàtiques. Dins 
d’aquests talleristes també hi ha alguns que for-
men part d’empreses específiques que col·laboren 
amb nosaltres en activitats relacionades amb el 
seu àmbit de treball o oferint-nos tallers a través 
de la proposta de voluntariat corporatiu. 

Durant l’any 2013 s’han dut a terme diferents acti-
vitats dirigides a tots els infants de La Casa i tam-
bé als seus familiars:

Taller de música: Taller en el que tant infants com 
adolescents i les seves famílies poden gaudir d’una 
bona estona tocant instruments de tot el món i co-
neixent el seu orígen i funcionament.

Taller d’escriptura: Taller per fer volar la imaginació, 
un taller en el que els infants posen en paraules 
allò que senten, allò que imaginen... i junts, creen 
històries i contes fantàstics.

Taller de conta contes: Amb el conta contes do-
nem a conèixer les nostres tradicions populars per 
a que els més petits o aquelles persones que no 
són de Catalunya, puguin saber el perquè de cada 
celebració. 

Taller d’il·lustració: S’ensenyen les tècniques 
d’aquesta disciplina artística, tot motivant-los a co-
nèixer-la de primera mà i a poder experimentar-la.

Taller de polseres: Taller ple de colors i concentració que 
permet als més petits treballar la psicomotricitat fina.

Taller de comunicació creativa: Taller especialment 
dirigit a afavorir la comunicació entre familiars mit-
jançant l’Art i sempre a través del joc. 

Taller de pintavambes: Nopintasnada va oferir-se a col-
laborar amb nosaltres fent un taller de pintar vambes. 

Taller d’Scrapbook: Un taller en el que es deco-
ren llibretes, marcs de fotos, murals... mitjançant 
la tècnica del collage a través de l’empresa Hi-
peretín.

Taller de màscares i pinta-cares: Amb Hipertín es 
fan tallers de màscares o pintacares en la que els 
infants treuen el seu costat més creatiu i elaboren 
antifaços de tots colors.

Taller de titelles: Aquest taller es fa amb materi-
als reciclats que aporten les famílies de La Casa 
i permet la possibilitat de que tots els qui vulguin 
realitzin una titella personalitzada. 

Igual que hi ha tallers que es realitzen de manera 
més puntual, n’hi ha d’altres que tenen una continuï-
tat ja sigui perquè permeten seguir amb el treball de 
cada setmana o ja sigui perquè criden molt l’atenció 
a les famílies i aquestes mateixes han demanat que 
es facin més sovint. Alguns d’aquests tallers són: 

Taller de Cuina: El taller permet conèixer noves re-
ceptes i afavorir un espai de complicitat intrafamili-
ar i alhora entre diversos infants i diverses famílies, 

AFANOC
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permetent que tothom participi de manera activa 
en elaborar una recepta amb la que després es 
podrà gaudir d’un bon berenar tranquil·lament.

Taller de Patchwork: El taller permet conèixer dife-
rents estampats, teles, fils, colors... i donar-los un 
ús directe convertint-los en murals, collarets, mo-
neders... 

Taller de creativitat: Aquest taller es realitza de 
manera mensual i es fa perquè creiem que l’espai 
de La Casa dels Xuklis ha d’estar sempre ple de 
colors i amb les petjades dels infants que hi viuen. 
A més, també ha d’adaptar-se a les diferents èpo-
ques de l’any, festivitats, celebracions.

Taller de lingüística: alumnes del grau de Llengües 
Modernes van portar a terme tallers d’aprenen-
tatge lingüístic a partir del joc que van permetre 
també un reforç escolar als infants de manera in-
dividualitzada, sabent que el seguiment del ritme 
escolar és un aspecte que cal tenir present i que 
cal afavorir.

A més, volem que la situació sigui normalitzada 
i que la vida a La Casa dels Xuklis sigui el més 
natural possible. És per això que les celebracions 
dels aniversaris dels nens i nenes que s’allotgen 
a La Casa dels Xuklis també es duen a terme, i 
totes les famílies i l’equip tècnic celebrem de ma-

nera conjunta les festivitats típiques. A continuació 
nombrem i expliquem algunes d’elles:

El Caga Tió: Durant uns dies, els infants el cuiden 
fins que arriba el dia de fer cagar el Tió i aquest els 
hi ofereix regals i torrons. 

Cavalcada de Reis: la cavalcada de Reis del barri 
de Montbau fa una parada a La Casa per donar els 
regals als més petits, sent conscients que molts 
infants no poden sortir al carrer a saludar-los.

El Carnestoltes: Es decoren els espais i es fan ta-
llers diversos per preparar les disfresses i les màs-
cares. Tot preparat per a que el dia de la celebració 
La Casa dels Xuklis s’ompli de colors i somriures.

Sant Jordi: A l’AFANOC volem compartir aquest 
dia tant especial amb totes les famílies que viuen a 
La Casa dels Xuklis i fem una jornada en la que es 
regalen llibres i roses a tots els infants i cuidadors, 
apropant la lectura i aquest dia tant especial.

La Castanyada: Aquesta celebració es comparteix 
amb les famílies de La Casa dels Xuklis explicant 
qui és aquest personatge i d’on ve compartint un 
berenar amb panellets, castanyes i moniatos. 

Totes aquestes activitats es celebren per tal de que 
les famílies i els infants puguin sentir-se partíceps 
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en les celebracions tradicionals que segurament 
celebrarien a casa seva, als centres educatius etc. 

Durant la setmana també hi ha una sèrie d’acti-
vitats destinades als cuidadors, i en aquests mo-
ments s’afavoreix un espai de respir i tranquil·litat 
per aquestes persones. Les activitats són Ioga, re-
flexoteràpia i massatges. 

Ioga Iyengar: La practica de ioga és una activitat 
a l’abast de tothom i els seus efectes resulten be-
neficiosos i saludables a tos nivells, tant físics com 
mentals. L’activitat de Ioga es realitza una vegada 
a la setmana i degut a la gran demanda d’aquesta 
activitat, algunes temporades realitzem l’activitat 
dues tardes a la setmana. 

Reflexoteràpia i massatges: Les sessions de re-
flexoteràpia es dirigeixen als adults i als nens i 
nenes amb prèvia autorització. També es realitzen 
massatges als pares i mares que ho sol·liciten, dos 
cops per setmana.

LA CASA DELS XUKLIS

Famílies acollides a la Casa dels Xuklis
Total entrades de famílies a la Casa dels Xu-
klis: 239 (famílies acollides en una o més ocasions).
Intervencions amb les famílies: 760
Infants acollits a la Casa dels Xuklis: 207
Adults acollits a la Casa dels Xuklis: 391

Hospitals de referència de les famílies 
acollides:
Hospital Materno Infantil de Vall d’Hebron, 
Hospital de Sant Joan de Déu i  Hospital de 
Sant Pau.

Voluntariat a la Casa dels Xuklis
Total famílies ateses: 180
Nº de voluntaris/es: 45
Hores dedicades de voluntariat: 862

Activitats:
Total famílies participants: 180

Suport psicoemocional a la Casa dels Xuklis
Total famílies ateses: 200
Acompanyament al dol. Total famílies: 4

Reflexoteràpia i massatges:
Total famílies ateses: 60
Intervencions realitzades: 164

Altres activitats:
Assamblees amb famílies acollides: 10
Assamblees amb infants de la casa: 2

Total famílies: 239
Total Beneficiaris/es: 812

DADES QUANTITATIVES

AFANOC
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A l’Associació de Nens amb Càncer AFANOC 
comptem amb un nombrós equip de persones que 
actuen de forma voluntària amb l’entitat, desenvo-
lupant una tasca complementària a la de l’equip 
professional.

Són cada vegada més les persones interessades 
en complementar i reforçar la tasca de l’entitat aju-
dant a assolir els objectius de l’associació: Millo-
rar la qualitat de vida dels infants amb càncer i la 
de les seves famílies. Per a l’entitat, el voluntariat 
és un suport indispensable per arribar a complir 
aquests objectius i realitzar els diferents projectes, 
alhora que és un element molt important per a la 
millora de la qualitat de vida.

El voluntariat d’AFANOC té presència en diferents 
espais d’intervenció i tots ells són igual d’impor-
tants, doncs ens ajuden a seguir endavant. Hi ha 
àmbits d’intervenció en el que el contacte amb les 
famílies és més directe com pot ser el voluntari-
at a l’Hospital de la Vall d’Hebron, a la Casa dels 
Xuklis o als domicilis acompanyant a les persones 
que estan malaltes o als seus familiars (germans, 
cuidadors...) 

Per altra banda, també comptem amb la col-
laboració de voluntaris/àries que ens ajuden d’una 
altra manera, de forma puntual en campanyes, en 
actes o donant suport a l’entitat desenvolupant 
tasques administratives. Cada vegada apareixen 
noves maneres de col·laborar i des de la nostra en-
titat estem sempre oberts a posar en marxa nous 
àmbits d’actuació i noves formes d’intervenció.  

Actualment es realitza voluntariat en 
els següents espais d’intervenció:

Voluntariat Hospitalari: el qual té la funció 
d’acompanyar, donar suport, jugar, oferir activitats 
lúdiques, etc., als infants i adolescents i als seus 
cuidadors durant els períodes d’ingrés a l’hospital. 
També es realitza el voluntariat específic, fent-se 
càrrec del nen/a ingressat en curts períodes de 
temps quan la família ha de realitzar alguna gestió 
o tenir un respir. 

- Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron de 
Barcelona: es presta un servei actiu els 365 dies 
de l’any, de 10h a 21h (en diferents torns) al Ser-
vei d’oncohematologia pediàtrica i de 10h a 15h 
a l’Hospital de dia de la mateixa institució. A part 
de tot el que s’ha comentat anteriorment, el vo-
luntariat també ajuda a dinamitzar els tallers que 
es realitzen i té cura de les sales de jocs i la bi-

blioteca. També té cura de les neveres, taquilles i 
altres aparells que l’AFANOC té a disposició de les 
famílies ingressades perquè la seva estada hospi-
talària sigui el més còmode possible. El voluntariat 
també dóna atenció i acompanya als infants i ado-
lescents que estan ingressats a càmeres, quan és 
necessari.

Destacar que enguany s’han cobert totes les de-
mandes de voluntariat específic a l’hospital, tant 
en habitacions com a càmeres quan una família 
demana un voluntari/a per fer-se càrrec del seu 
fill/a durant un període determinat per sortir a fer 
una gestió o fer un respir. Mantenim reunions peri-
òdiques per coordinar aquest voluntariat específic 
i les necessitats de les famílies amb la supervisora 
del servei. 

També hem mantingut reunions periòdiques amb 
atenció a l’usuari de l’hospital Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron per col·laborar en les propostes col-
lectives com els Reis, Carnaval, etc.

Aquest 2013, hem mantingut el servei que ens van 
sol.licitar des de la Cap d’atenció al client i de Tre-
ball social de l’Hospital maternoinfantil de la Vall 
d’Hebron, que ens va formular en el seu dia per 
atendre altres serveis de l’Hospital de la Vall d’He-
bron i cobrir necessitats de families i nenes d’altres 
plantes de pediatria. Un grup de voluntaris/es de 
l’AFANOC, realitzan el seu voluntariat en aquestes 
àrees pediàtriques.

Voluntariat Domiciliari: Tornar a casa després 
d’una estada a l’hospital requereix també de tot un 
procés i la majoria de vegades no es poden re-
prendre de manera immediata les activitats que 
formaven part del dia a dia familiar previ a la malal-
tia (anar a l’escola, fer activitats extraescolars, fer 
activitats a l’exterior...) 
Per a acompanyar a les famílies durant aquest 
procés, l’entitat segueix oferint el seu suport de 
manera continuada sempre que sigui necessari i 
aquesta intervenció es fa des de l’àmbit territorial. 
Actualment comptem amb seu a Barcelona, Tar-
ragona i Lleida i això permet que la intervenció al 
territori d’origen sigui possible i més directe. Tam-
bé des de la nostra entitat podem derivar a altres 
entitats alguna demanda concreta.

En aquestes intervencions al territori o a la pròpia 
vivenda de la família, el rol del voluntari de la nostra 
entitat també és el d’acompanyar a la família en 
aquest procés que és la tornada al dia a dia a la 
seva llar, ajudar-los a normalitzar la vida quotidiana, 
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a poder compaginar la vida familiar amb l’atenció 
que requereix un infant malalt de càncer i donar 
suport  tant al nen/a que està malalt, com als seus 
principals cuidadors i germans/es.

Els motius principals de demanda del voluntariat 
domiciliari són el reforç escolar, per acompanya-
ment al domicili oferint un espai de distracció a 
través d’activitats lúdiques, per oferir un espai de 
respir als cuidadors/es, per oferir un espai per 
dedicar un temps d’exclusivitat a algun dels fills/
es i per possibilitar estones de joc on els germans 
comparteixin espais lúdics per tal d’aconseguir un 
espai d’igualtat i intercanvi. 

La borsa de voluntaris domiciliaris d’AFANOC Bar-
celona és molt àmplia i això permet que l’atenció 
als domicilis pugui cobrir-se quan hi ha una de-
manda específica.
A més, cal saber que l’AFANOC fa una coordinació 
amb els diferents professionals que treballen amb 
les famílies per així millorar l’atenció que es dóna des 
dels professionals i els voluntaris de la nostra entitat. 

Voluntariat a la Casa dels Xuklis: A l’AFANOC, 
comptem amb un equip de voluntaris que assis-
teixen cada tarda i el cap de setmana a La Casa 
dels Xuklis per fomentar els espais d’oci amb els 
infants i adolescents allotjats. Són uns moments 
on s’afavoreix la relació entre iguals, entre famí-
lies etc. mentre es fan activitats diverses. Durant 
aquest espai de temps és quan, de manera setma-
nal, hi acudeixen també talleristes per a desenvo-
lupar un taller més específic. 

Voluntariat de suport al Grup de dol: enguany 
s’ha donat suport a alguna família que ha assistit al 
grup de dol, per fer-se càrrec del seu fill/a mentre 
els seus cuidadors assistien a la sessió.

 Voluntariat en tasques administratives: Aquest 
voluntariat es basa en realitzar tasques de suport 
a la gestió i organització de les activitats que duu a 
terme l’Associació. Aquesta col·laboració es realit-
za a la seu de l’entitat.

Voluntariat puntual en actuacions de sensibi-
lització i difusió: Aquest és un voluntariat neces-
sari per a que la nostra entitat sigui més coneguda 
i la tasca que realitzem es pugui difondre contínua-
ment i cada vegada arribi a més gent. Els voluntaris 
d’actes i campanyes ens ajuden a sensibilitzar a 
la societat d’aquesta realitat per tal de normalitzar 
la malaltia, alhora que fan difusió de la tasca que 
realitza l’AFANOC. A més, també ens ajuden a re-
captar fons per poder seguir endavant i ampliar la 
base econòmica de l’associació amb la venda del 
nostre merxandatge. 

L’AFANOC té un conveni de col·laboració de vo-
luntariat amb l’Obra Social de la Caixa, el Col·legi 
Oficial d’ Infermeria de Barcelona i amb l’Escola 
Sagrat Cor de Barcelona.

Altres activitats: 
1. AFANOC ha participat en les reunions, al llarg 
de tot l’any 2013,  que ha organitzat El Consell 
Nacional d’Associacionisme i Voluntariat de la Ge-
neralitat de Catalunya del qual som membres en 
representació de la FECEC, que a la vegada, re-
presenta a tot el col·lectiu social de Catalunya.
2. Participació a la Sectorial Sociosanitària de la 
FCVS. (Federació Catalana Voluntariat Social), un 
cop al trimestre.
3. Participació a la Trobada del Voluntariat de 
La Caixa per explicar el voluntariat hospitalari de 
l’AFANOC. Juny
4. Participació a la trobada anual de voluntariat de 
la FECEC.  Enguany un voluntari d’AFANOC par-
ticipa en una taula rodona i un altre voluntari de 
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l’AFANOC presenta i condueix l’acte fent de mes-
tre de cerimònies. Juny. 
5. Aquest any han participat 21 voluntaris/es a 
l’acte de reconeixement del voluntariat que cada 
any organitza l’Hospital Maternoinfantil de la Vall 
d’Hebron. Desembre.
6. Participació en el “Projecte Mirades” d’Aprenen-
tatge Servei, en el que estudiants d’ESO realitzen 
un vídeo que promociona la nostra tasca alhora 
que ells poden conèixer la nostra entitat i la tasca 
que els voluntaris realitzen diàriament.
7. Assistència a Lleida a la III Jornada de Voluntariat 
Social sota el títol Com vivim els valors. Octubre.
8. Participació des d’AFANOC Lleida a la camina-
da organitzada per la Federació Catalana de Vo-
luntariat Social. Abril.
9. Participació en l’Estudi de Supervivents realitzat 
per la FECEC.

Formació del voluntariat
Hem assolit una formació que s’ha adequat als 
canvis socials i a una nova manera d’entendre el 
voluntariat, fruit de la reflexió constant sobre as-
pectes a millorar i/o modificar. Conscients de la 
difícil tasca que els voluntaris realitzen, donem 
molta importància a la formació permanent del 
nostre voluntariat, així com de tots els voluntaris 
hospitalaris d’altres entitats o voluntariat social que 
vulguin gaudir dels cursos que realitzem. 

AFANOC és Escola de Formació dins del Pla de 
Formació de Voluntariat de Catalunya de la Ge-
neralitat de Catalunya. La realització d’un curs re-
conegut per l’escola dóna dret al lliurament d’un 
diploma oficial. 

L’AFANOC disposa d’un equip de voluntariat de 
més de 400 persones, el qual es forma amb cursos 
de formació inicial i cursos de formació continuada 
des de fa més de vint-i-cinc  anys. Aquest fet fa 

que la nostra escola de formació tingui una gran i 
llarga experiència en el paper del voluntariat i les 
seves necessitats formatives i estigui capacitada 
per a oferir cursos de formació de voluntariat.
  
Els cursos que ha realitzat el 2013 són:

Curs: “Voluntariat, Nen Malalt i Família”
És un curs per conèixer i treballar el voluntariat en 
l’àmbit de la infància amb alguna malaltia de llarga 
durada. El curs es va realitzar a Barcelona el 21, 
23 i 24 de gener i a Tarragona el 16 de març de 
2013. Hi van participar un total de 57 persones.

Curs: “Relaxació, recurs per potenciar la salut”
Curs amb l’objectiu de conèixer la resposta de re-
laxació en l’èsser humà i  adquirir habilitat en l’auto-
direcció de les tècniques de relaxació. A Barcelona 
es va realitzar el 24 d’abril i el 8 de maig de 2013. 
Hi van participar un total de 11 persones.

Curs: “Pallasso hospitalari: riure per viure”
L’objectiu bàsic d’aquest curs és perdre el sentit 
del ridícul, tot cercant allò imaginari i amb l’humor 
com a vehicle de comunicació. A Barcelona es va 
realitzar el 7 i 8 d’octubre de 2013. Hi van partici-
par un total de 14 persones.

Curs: “Què cal saber dels processos de pèrdua, dol 
i mort”
Curs amb eines que ajudarà a mobilitzar recursos 
sans d’afrontament front la pèrdua, el dol i la mort 
en la seva acció voluntària i també en el seu crei-
xement personal. A Barcelona es va realitzar el 22 
i 29 de maig, el 5 i 12 de juny i a Tarragona el 5 i 
19 d’octubre de 2013. Hi van participar un total de 
41 persones.

Altres activitats: 
1. Sessió de formació: “El voluntari pregunta” dirigit a 
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les persones que formen part de l’equip de voluntari-
at en actiu de l’AFANOC i propiciat per la FECEC.
2. Cursos de formació a la Delegació de Lleida. El 
6 d’abril es va realitzar un curs de formació per a 
tota la gent interessada en formar part de l’equip 
de voluntariat de la Delagació de Lleida i el 5 d’oc-
tubre es va realitzar un curs destinat a formar el 
voluntariat domiciliari de la Delegació.
3. Curs “Voluntariat Oncològic” organitzat per la 
FECEC on s’imparteix un bloc de 4h sobre “El fet 
voluntari” a Barcelona.
4. Curs “Voluntariat en l’àmbit de la salut” organit-
zat per la FCVS on s’imparteix un bloc de 4h sobre 
“Bones pràctiques en el voluntariat” a Tarragona.
5. Tallers dels Voluntaris pels Voluntaris. Tallers 
destinats als voluntaris, realitzats pels mateixos 
voluntaris amb el títol “Manualitats per a fer als do-
micilis”.. L’objectiu és crear un espai de trobada que 
potenciï el sentiment de pertinença a l’entitat i que 
fomenti el vincle entre voluntaris. 

ESCOLA DE FORMACIÓ

ESCOLA DE FORMACIÓ DE L’AFANOC
Nº alumnes: 123
Nº cursos realitzats: 6

DADES QUANTITATIVES

VOLUNTARIAT

TOTAL VOLUNTARIS: 438
Nº de voluntaris/es a Barcelona: 243
Nº de voluntaris/es a Tarragona: 115
Nº de voluntaris/es a Lleida: 80

VOLUNTARIAT HOSPITAL VALL 
D’HEBRON A BARCELONA

Voluntariat planta Oncohematologia 
Pediàtrica
Famílies ateses: 700
Voluntaris/es: 69
Hores anuals de servei a l’hospital: 4.015
Total beneficiaris/es: 2.380

Voluntariat Específic planta Oncohemato-
logia Pediàtrica
Famílies ateses (Càmeres i habitacions): 23   
Nº Intervencions: 230
Hores de dedicació: 765
Total beneficiaris/es: 78

Voluntariat a Maternoinfantil
Famílies ateses: 18
Nº Intervencions: 274
Voluntaris/es: 19
Hores de voluntariat: 512
Total beneficiaris/es: 61

VOLUNTARIAT DOMICILIARI BARCELONA 
Famílies ateses: 14
Nº Intervencions: 107
Voluntaris/es: 22
Hores de voluntariat: 352
Total beneficiaris/es: 48

VOLUNTARIAT DOMICILIARI TARRAGONA
Famílies ateses: 9
Nº Intervencions: 69
Voluntaris/es: 19
Hores de voluntariat: 311
Total beneficiaris/es: 31

VOLUNTARIAT A LA CASA DELS XUKLIS
Famílies ateses: 180
Voluntaris/es: 45
Hores de voluntariat: 862
Total beneficiaris/es: 612

VOLUNTARIAT DE SUPORT A L’ENTITAT
Voluntaris/es: 241
Nº Intervencions: 412
Hores de voluntariat: 1.377

DADES QUANTITATIVES

Total famílies: 921
Total Beneficiaris/es: 3.131
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Programa de tècniques manuals: refle-
xoteràpia i massatge

Aquestes tècniques manuals són molt útils per re-
conduir i reequilibrar les alteracions fisiològiques 
que afecten tant a l’àmbit físic com emocional. 

A l’Hospital de Sant Joan  Déu s’ofereix reflexote-
ràpia un cop a la setmana, als nens i nenes i a les 
seves famílies. S’utilitza l’habitació de la planta pels 
infants; i el despatx de l’Espai d’Associacions, pels 
adults. L’equip està format per tres reflexòlegs.

A la Casa dels Xuklis també es realitza reflexote-
ràpia als adults i als nens i nenes amb prèvia au-
torització un dia a la setmana. També es realitzen 
massatges als pares i mares que ho sol·liciten, dos 
cops per setmana.
 
Altres activitats de  l’Àrea de reflexote-
ràpia i massatge:

1. Classe de Reflexoteràpia i Càncer al Màster d’infer-
meria a l’Escola de Sant Joan de Déu. Febrer.
2. Assistència al Curs de Reflexoteràpia Neuromus-
cular de 16h a Tarragona. Març.
3. Assistència al Curs de Reflexoteràpia y Dolor de 
16h a Barcelona.
4. Ponència a la Taula rodona sobre Reflexoteràpia a 
FiraSalut a Calella. Maig.
5. Sessions clíniques sobre Reflexoteràpia amb els 
serveis d’Oncologia i Hematologia de l’hospital Sant 
Joan de Déu. Juny.
6. Organització i ponència a la Conferència Internaci-
onal sobre Reflexoteràpia i Càncer a Barcelona. Juliol. 
Reflexòloga convidada Leila Eriksen (Dinamarca).
7. Xerrada sobre Reflexoteràpia i Càncer a la seu 

d’AFANOC a Tarragona. Novembre.
8. Sessió clínica a l’auditori de Sant Joan de Déu. De-
sembre.

AFANOC Tarragona – Espai “Cuidar-se per 
cuidar” 

A Tarragona es disposa d’un espai anomenat “Cui-
dar-se per cuidar” que per una banda, té com a ob-
jectiu donar un respir als principals cuidadors del 
nen/a que està malalt i així, facilitar-los un temps 
de dedicació personal. Es realitzen massatges, re-
flexoteràpia i tècniques de relaxació als principals 
cuidadors que ho sol·liciten planificant un progra-
ma de sessions individualitzat, ideat en funció de 
les necessitats de cadascú. 

Per altra banda, des de fa més d’un any, estem ofe-
rint aquest servei a pares i mares que han perdut el 
fill/a, i en tots aquests casos, també s’acompanya 
als pares en el procés de dol, des de suport emo-
cional.  

Enguany, el servei continúa donanant cobertura en 
diferents punts de la provincia de Tarragona. 
 

REFLEXOTERÀPIA I MASSATGE

Hospital de Sant Joan de Déu
Intervencions realitzades: 422
Famílies ateses: 108

La Casa dels Xuklis 
Massatges
Famílies ateses: 45
Massatges realitzats: 135

Reflexoteràpia
Famílies ateses: 15
Reflexologies realitzades: 29

AFANOC Tarragona 
Intervencions realitzades: 56
Total Famílies ateses: 4

Total famílies: 172
Total beneficiaris/es: 585

DADES QUANTITATIVES
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Àrea d’atenció educativa i suport centres educatius

Introducció

L’augment en els índex de supervivència dels in-
fants i adolescents malalts de càncer ens va fer 
prendre un posicionament diferent davant de la 
continuïtat educativa i de la necessitat de seguir 
en contacte amb el centre de referència. L’educa-
ció és projecció de futur, és confiar en les possibili-
tats del demà, a la vegada que es procura mantenir 
la quotidianitat del nen/a i donar resposta a les se-
ves inquietuds, necessitats i motivacions. Mantenir 
o reforçar vincles afectius amb els companys i els 
mestres facilitarà el retorn a l’escola un cop finalit-
zin els tractaments o quan es pugui normalitzar la 
situació de l’infant. 

L’escola ha de continuar essent un dels pilars fo-
namentals del seu desenvolupament integral. Així 
doncs, és molt important que l’escola de referèn-
cia tingui una actitud facilitadora i activa, procurant 
una comunicació fluïda amb els diferents agents 
que intervenen en tot el procés.

Sent conscients de la importància i a la vegada de 
la dificultat del paper que els centres educatius te-
nen durant el procés que viu un infant o adolescent 
amb una malaltia de llarga durada, des d’AFANOC 
els donem un suport específic per tal de poder as-
sumir aquest nou repte que se’ls presenta. 

Assessorament als centres educatius i 
sanitaris

Oferim material de suport als centres educatius i 
actualment, s’està elaborant una nova guia educa-
tiva dirigida a la comunitat educativa.

També oferim xerrades i reunions  a les escoles per 
tal que tant els mestres com els companys d’escola 
o membres de l’AMPA puguin rebre l’assessorament 
necessari per entendre la situació i poder donar su-
port a l’infant o adolescent que està malalt. 

També oferim xerrades informatives i de sensibi-
lització a centres educatius, entitats o institucions 
sobre l’entitat, el nostre voluntariat i el càncer in-
fantil a través de les diferents professionals de 
l’AFANOC.

Aquest any s’han fet les següents xerrades:
1. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) dirigida als 
estudiants de Treball Social.
2. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) dirigida als 
alumnes d’Educació Social.
3. Ajuntament de Tèrmens (Lleida).
4. Conferència a l’IES Ronda. (Barcelona).
5. Xerrades a Cicles Formatius del col·legi Sagrat 
Cor. (Barcelona).
6. Durant varis mesos deu voluntaris/es donen 
testimoni a les xerrades organitzades per la FCVS 
en escoles i IES per parlar i fomentar el voluntariat 
entre els mes joves.
7. Jornades de sensibilització de l’escola Solc Nou. 
(Barcelona).
8. Escola FEDAC – Prats (Prats de Lluçanès).
9. Escola AULA (Barcelona). 
10. Escola Mossèn Cinto Verdaguer (Barcelona). 
11. Escola Salvador Llobet (Granollers). Assesso-
rament tutor.
12. Escola Sant Joan Bosco Salesians d’Horta 
(Barcelona). 
13. CEIP Els Arenys (Castellbisbal). 
14. Escola Sant Marc de Sarrià (Barcelona). 

Treballs de recerca

Cal destacar la nostra participació en molts treballs 
de recerca d’escoles, de batxillerat i d’universitat 
en els que hem treballat. Els temaris dels treballs 
han estat varis: sobre el voluntariat, sobre el càn-
cer infantil, sobre la Casa dels Xuklis, la Campanya 
“Posa’t la gorra”, aspectes més psicosocials de la 
malaltia o sobre AFANOC en general.
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Introducció

Per a un nen/a avorrit, sense estímuls, en un en-
torn desfavorable, la superació de la malaltia i la 
rehabilitació seran, doncs, més complexes. En 
aquest sentit, l’AFANOC reivindica amb fermesa la 
inclusió dels infants hospitalitzats i amb malalties 
de llarga durada en els drets a l’educació i a gaudir 
del lleure. El joc és una eina que permet a l’ infant 
explorar, descobrir-se i descobrir el món, a més a 
més d’expressar-se, trobar satisfacció i aprendre a 
conviure. 

Els tallers i activitats van destinats tant a nens 
i nenes com a pares i mares. Els objectius de 
les activitats són:

• Oferir oportunitats de lleure, oci i distracció tant 
al nen/a hospitalitzat com als germans/es que el 
visiten o l’acompanyen.
• Reduir el temps d’espera i l’angoixa associada 
als tractaments.
• Oferir oportunitats a l ’infant per continuar de-
senvolupant les seves habilitats en cada etapa 
de creixement i oportunitats de reforçar el seu 
sentiment de competència a través de les seves 
produccions.
• Facilitar la relació entre nens/es malalts mitjan-
çant les activitats conjuntes.
• Oferir recursos lúdics i de comunicació als pa-
res i mares per als moments que acompanyen el 
fill/a en els llargs períodes d’aïllament.
• Oferir recursos lúdics als voluntaris que vulguin 
participar i que poden actuar com continuadors 
dels tallers més enllà del temps dedicat a l’activitat.

Els tallers que s’han realitzat de manera regu-
lar durant el 2013 són els següents:

Taller Els contacontes
La funció del conte és encisar, produir joia, tre-
ballar la imaginació i educar. Els contes també 
transmeten emoció, vitalitat i ajuden a la formació 
d’hàbits d’atenció, conseqüències molt positives 
per als infants hospitalitzats. El taller s’ha realitzat 
cada dimecres al matí al Servei d’Oncohematolo-
gia Pediàtrica de l’Hospital Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron i a l’Hospital de dia.

Taller de música
La música ofereix moltes possibilitats, però espe-
cialment amb aquests tallers volem fer passar una 
estona agradable, distreta i divertida als infants in-
gressats, així com oferir-los la possibilitat de des-
cobrir noves sensacions. El taller s’ha realitzat cada 

dimecres a la tarda al Servei d’Oncohematologia 
Pediàtrica de  l’Hospital Maternoinfantil de la Vall 
d’Hebron.

Activitat de musicoteràpia
Cada dijous a la tarda és fa una activitat de musi-
coteràpia a l’Hospital de Sant Joan de Déu on es 
treballa de manera individual accions destinades a 
millorar els sentits i les emocions dels infants hos-
pitalitzats a través de la música.

Taller de creativitat
A partir d’aquest taller es decoren les sales de jocs i 
es treballen els centres d’interès per decorar les sa-
les, estances i habitacions en funció de l’estació de 
l’any i/o de la festa que s’aproximi. El taller s’ha portat 
a terme cada dijous a la tarda al Servei d’Oncohema-
tologia Pediàtrica de  l’Hospital Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron  

Taller d’Egipte
A través dels diferents centres d’interès es van tre-
ballant aspectes de l’antiga cultura egípcia. El taller 
s’ha realitzat un dissabte al mes al Servei d’Onco-
hematologia Pediàtrica de l’Hospital Maternoinfan-
til de la Vall d’Hebron.

Taller “Dibuixa la teva història”
El tallerista demana a l’infant quin animal vol que li 
dibuixi, com és de gran, si està enfadat, content o 
trist. A través de les dades que van donant, l’infant 
es va construint el seu propi animal. El taller s’ha 
realitzat quinzenalment els diumenges a la tarda al 
Servei d’Oncohematologia Pediàtrica de l’Hospital 
Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.

Taller de Papiroflèxia
L’objectiu del taller és agafar habilitat manual i cre-
ar objectes de paper fets per un mateix. El taller 
s’ha dut a terme cada dimarts a la tarda al Servei 
d’Oncohematologia de l’Hospital Maternoinfantil 
de la Vall d’Hebron. 

Pallassos a l’hospital
A les habitacions i a la planta sovint hi ha espais i 
estones de bon humor, somriures, sorpresa, fanta-
sia... L’activitat s’ha dut a terme tots els divendres 
matí. Les actuacions han estat tant al Servei d’On-
cohematologia Pediàtrica com a l’Hospital de dia 
de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.

Altres activitats:

Taller de Carnaval
Aquests any el Carnaval va ser com sempre una 
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festa molt esperada i participativa. Es va organitzar 
des d’un mes abans i des del taller de creativitat i 
de papiroflèxia, materials per engalar les sales de 
l’hospital, màscares i tota mena d’objectes que fan 
referència al Carnestoltes. Es va fer una comparsa i 
tot el personal d’infermeria, voluntaris/es, nens i fa-
miliars es van disfressar de personatges de contes.

Activitat de Sant Jordi
Aquest any des del taller de papiroflèxia i amb la 
col·laboració dels voluntaris/es, es van fer roses de 
papiroflèxia. Tots els nens, nenes, pares, mares i 
personal mèdic i d’infermeria van tenir una rosa. 

Festivitat del Caga Tió
El mes de desembre vàrem fer cagar el tió a tots 
els infants ingressats i els nens i nenes de l’hospi-
tal de dia. La conta contes va explicar el conte del 
tió, la pallassa Garza i un bon grup de voluntàries 
van col·laborar per fer d’aquesta tradició un dia in-
oblidable. 

Aniversaris
Celebrem tots els aniversaris dels infants hospi-
talitzats amb regals, actuacions i cançons en els 
que participen tant el voluntariat, com el personal 
mèdic i d’infermeria.

Cap d’Any
AFANOC celebra el cap d’any juntament amb les 
famílies ingressades i amb el personal mèdic i d’in-

fermeria. AFANOC prepara per aquesta data tant 
assenyalada, les bosses amb raïm, cava i dolços 
perquè el personal que estigui de guàrdia i els pa-
res dels nens ingressats rebin el nou any amb es-
perança i en companyia.

Servei de perruqueria de Cebado
Cebado atén les famílies que porten molt temps 
ingressades amb sessions de perruqueria gratuï-
tes. Enguany han pogut gaudir d’aquestes sessi-
ons 4 famílies.

Altres activitats:

1 Organització al Servei d’Oncohematologia de la 
Vall d’Hebron d’un grup de famílies que assistei-
xen, un cop  a l’any, al Castell de Montjuïc.
1 Organització al Servei d’Oncohematologia de la 
Vall d’Hebron d’un grup de famílies que assisteixen, 
un cop a l’any, a un berenar al Zoo de Barcelona.
1 El Periódico entrevista a una voluntària de l’AFA-
NOC per parlar del voluntariat hospitalari, surt a la 
contraportada (abril 2013).

OCI I CULTURA A L’HOSPITAL

Famílies ateses: 700 

TOTAL BENEFICIARIS: 2.380

DADES QUANTITATIVES

Carnaval a l’Hospital Vall d’Hebron. Autor: AFANOC
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Colònies d’Estiu 

AFANOC porta a terme cada any el programa de 
Colònies d’estiu, dirigit tant als infants i adoles-
cents amb càncer com als seus germans i germ-
nes, en les edats compreses dels 6 als 16 anys.

Després de llargs períodes ingressats, molts cops 
les colònies suposen el primer espai entre iguals, 
el primer espai de temps prolongant sense el pare 
o la mare, un espai d’oci i lleure on hi ha altres 
infants que han passat la mateixa malaltia. Pels 
germans/es suposa també un espai molt diferen-
ciat al de l’hospital, un espai on no és, ni és tractat 
diferent del seu germà/na amb càncer, un espai 
amb d’altres nens i nens que han patit la malaltia i 
un espai amb d’altres germans com ells per conèi-
xer i aprendre’n.

L’any 2013 les colònies d’estiu s’han realitzat a 
l’Alberg Jaume I, a l’Espluga de Francolí, del  25 
de juny al 30 de juny. Hi van participar 37 nens /
es d’AFANOC, 4 famílies des de la Delegació de 
Tarragona i 23 des de Barcelona.

Aquest any hem realitzat les colònies gràcies a la 
col.laboració de l’Àgencia Catalana de la Joventut 
i l’Institut Cultural del CIC. 

Amb les colònies aconseguim treballar la seva au-
tonomia, educar en l’àmbit de la convivència, co-
hesionar un grup de joves que no es coneix entre 
ells, aconseguir que el nen/a se senti una part in-
tegrant, important i necessària del grup, potenciar 
una educació integral que englobi tots els aspec-
tes i adquirir hàbits tant d’horaris com d’higiene.

El mes de juliol es va realitzar un berenar amb les 
famílies per fer entrega de les fotografies i valorar 
les colònies. Hi van assistir 22 famílies.

La valoració de les colònies tant per part dels nens 
i nenes com dels pares i mares va ser molt bona. 
La convivència i la cohesió de grup han estat 
excel·lents.

Colònies d’AFANOC. Autor: ICCIC
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Sortides amb les famílies

Des de l’AFANOC s’organitzen sortides programa-
des per a tota la família. Aquestes trobades tenen 
un doble sentit, per un costat suposen un espai on 
les famílies interaccionen i comparteixen les seves 
experiències i per l’altre són un bon moment per a 
la relació i el lleure.

Durant el 2013 s’han realitzat les següents 
sortides programades:

1 El dissabte 13 d’abril es va fer una sortida entre 
les famílies d’AFANOC Barcelona i Tarragona a 
l’Alberg Santa Maria del Mar a Coma-Ruga. Du-
rant el matí es van realitzar activitats dinamitzades 
per un equip de voluntariat de l’AFANOC i al mig-
dia vem poder fer un arrossejat al mateix alberg. 
2 El diumenge 9 de juny es va realitzar la  festa 
“Posa’t la Gorra!” al Parc Temàtic de PortAventura, 
a Vila-Seca. Es van repartir entre les famílies 632 
gorres, 30 famílies de Tarragona i 107 famílies de 
Barcelona.
3 El dissabte 6 d’octubre es va fer una altra sorti-
da conjunta entre Tarragona i Barcelona en la que 

les famílies van gaudir d’un bateig d’aire amb ul-
tralleugers organitzat pel Camp de Vol de Bellvei 
i el Club Esportiu Alats, en terres tarragonines. 
Després va tenir lloc un dinar de germanor a les 
mateixes instal·lacions del camp aeri.
4 El 14 de desembre es va realitzar la festa Po-
sa’t la gorra al Parc Zoològic de Barcelona. Es van 
repartir les gorres i les entrades a 173 famílies de 
Barcelona i a 9 famílies de Tarragona.
5 El 27 de març la Federació Catalana de Tir amb 
Arc va convidar a unes quantes famílies d’AFA-
NOC al Saló de la Infància a participar en una ac-
tivitat de tir amb arc.
6 El 23 desembre es realitza la Festa de Nadal 
a la nova delegació d’AFANOC Tarragona. Es fa 
cagar el tió i tant nens/es com adults van tenir 
regals.  

OCI I CULTURA FORA DE L’HOSPITAL

Famílies ateses: 397 
TOTAL BENEFICIARIS: 1.350

DADES QUANTITATIVES
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Sortida de famílies amb ultralleugers al Camp de vol de Bellvei. Autor: AFANOC
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Introducció

Des de l’Àrea de Comunicació, ens alegra i mo-
tiva enormement veure com el nostre missatge, 
no tan sols arriba, sinó que la gent se’l va fent 
seu. La situació de crisis que estem vivint des de 
fa uns quants anys, ha fet que es produeixi un 
canvi en les actituds i en la manera de veure les 
coses per part de la societat civil. El despertar 
de la consciència social s’ha fet palès, més que 
mai, en un any difícil per a tothom i això ens ha 
refermat per continuar treballant més i millor amb 
els projectes, tant els propis, com els que han vin-
gut directament d’una ciutadania conscienciada 
que ha volgut implicar-se amb nosaltres a través 
d’accions destinades a donar-nos suport. I és que 
La Casa dels Xuklis ha estat la materialització, la 
prova vivent, la visualització dels nostres esforços 
i d’una tasca que no s’atura mai.

La Casa dels Xuklis s’ha revelat com un projecte 
únic a nivell europeu. Un projecte que segueix un 
model propi, basat en els criteris que conformen 
les necessitats reals de les famílies amb un infant 
o adolescent amb càncer. Això ens ha mantingut 
la presència en els mitjans de comunicació que 
han fet ressò de tota la tasca que l’AFANOC  porta 
a terme, tan la que es fa a La Casa dels Xuklis, 
com la de dins i fora dels hospitals i la de les nos-
tres delegacions.

Gràcies a tot això, l’AFANOC es referma com 
una de les entitats referents del càncer infantil 
més importants de tot Catalunya, mantenint ben 
activa la delegació de Tarragona des del 2004  
i ara al 2013 encetant una de nova Delegació 
a Lleida.

Plans d’acció

Per tal de donar a conèixer tota aquesta tasca i 
transmetre els valors, les accions i el posiciona-
ment de l’entitat amb l’entorn, seguim apostant 
fort per les estratègies de comunicació utilitzant 
totes les eines i suports possibles.    

En aquest sentit hem editat i realitzat:

• Memòria.
• Tríptics d’informació general.
• Dossier informatiu i material per a les escoles. 
• Vídeos Posa’t la Gorra 2013 de Barcelona  
• Vídeo rodat a la Casa dels Xuklis per a la cam-
panya Posa’t la Gorra! 2013.
• Espot: AFANOC disposa de l’espot publicitari 

“Cabello”, amb la finalitat de sensibilitzar la soci-
etat respecte el càncer infantil i donar a conèi-
xer l’Associació. El valor afegit de l’espot és que 
el puguin utilitzar altres associacions o entitats 
sense ànim de lucre. El nostre espot ha estat ce-
dit a més de 13 països i a “Associacions de pares 
de nens amb càncer” de l’estat Espanyol. 
• L’any 2012 l’equip de Western Productions  va 
realitzar un vídeo desinteressadament per donar 
a conèixer La Casa dels Xuklis amb cançó origi-
nal i és el que ara ens identifica.
• Making off de Benvinguts a La Casa dels Xuklis
• Falca de Ràdio: Degut a la nostra presència en 
els mitjans de comunicació, creem els elements 
de promoció i conscienciació adients a cada mit-
jà de comunicació com la falca anual de ràdio 
per la campanya del Posa’t la Gorra!
• Vídeo de la Delegació de Lleida on s’explica la 
campanya Posa’t la gorra i la tasca que realitzen.

Amb aquestes publicacions i edicions pretenem 
divulgar informacions que ajudin a desterrar tot 
tipus de prejudicis que envolten el càncer infantil 
i informar sobre les necessitats psicosocials que 
solen obviar-se, perquè es posa l’accent en els 
aspectes estrictament mèdics. D’altres són més 
divulgatives de la nostra tasca, d’altres formatives 
i d’altres recursos per a les famílies.

Internet i Web 2.0

Website Afanoc.org: La nostra pàgina principal és 
un element dinàmic, on es pot trobar informació 
actualitzada sobre la nostra entitat; notícies, arti-
cles, educació, adreces d’interès, edicions...També 
s’ha creat una pàgina independent per la campa-
nya de sensibilització “Posa’t la  gorra” amb espai i 
presència per totes les delegacions i on es poden 
adquirir les gorres online.

Website La Casa dels Xuklis.org: Pàgina exclusiva 
del projecte on s’explica com ha estat possible la 
construcció de La Casa dels Xuklis i mostra, un a 
un, tots els apartaments i les persones que hi han 
col·laborat.
 
Xarxes Socials: Facebook i Twitter són les eines 
que ens permeten estar en contacte directe i a 
temps real amb els nostres amics i amigues, asso-
ciats, public en general i també fer nous contactes 
amb entitats d’arreu del món que treballen en el 
nostre àmbit.  

Actualment a les reds socials tenim prop de 
10.000 seguidors repartits de la següent manera: 

AFANOC
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5300 fans a la página de facebook d’AFANOC, 
3500 a la pàgina Posa’t la Gorra i 1000 seguidors 
al Twitter. 

Cal destacar el ressò que ha tingut la nova pàgina 
del Posa’t la Gorra al Facebook, que en només tres 
setmanes va aconseguir prop de 4000 seguidors 
i va permetre crear la campanya “Els ambaixadors 
de la Gorra”, basada en fer partícep als nostres 
seguidors de la venda de gorres i ha estat un èxit 
rotund de vendes. 

Ens podeu trobar a:
http://www.facebook.com/AFANOC
http://www.facebook.com/Posat la Gorra
https://twitter.com/AFANOC

Plataformes digitals de Micromecenatge

El crowdfunding o micromecenatge és un sistema 
que busca recaptar fons per qualsevol  projecte 
incipient, ja sigui empresarial, cultural, social o es-
portiu a través de la financiació colectiva i sense 
intermediaris

 L’AFANOC presenta projectes puntuals a les se-
guents webs:

• Sports 2 Help  www.sport2help.org
• Wapsi.org www.wapsi.org
• Mi grano de Arena www.migranodearena.org
• Clyfoundy www.clifundy.com
• Sincronía www.sincronia.org
• Chad2Win www.chad2win.com
• Tu Patrocinio.com  www.tupatrocinio.com

Presència en mitjans de comunicació

En el nostre esforç per tal d´extendre el nostre 
missatge al màxim de persones possible, prete-
nem participar en els medis de comunicació mas-
sius. Aquesta participació es basa en la presència 
a la televisió, ràdio, premsa, revistes, cartelleria ex-
terior, web i  xarxes socials.

Aquest any hem tingut presència i hem participat en:

Barcelona
Televisions
8tv, Btv, Btv Catacrak, Canal Blau, Canal Camp, 
Canal Super 3, Canal Terrassa, Empordà Tv, Etv, La 
Palma Tv, Lleida Tv, Teletaxi Tv, Tmb Solidari (Canal 
Metro), Tv Lleida, Tv Manresa, Tv Radio Hospitalet, 
Tv3, Vallès Visió, Votv, Xal.

Premsa Escrita
Agenda 21, Diari Ara, Diari De Girona, Diari De 
Manresa, Diari Segre Lleida, El Mundo De Cata-
lunya, El Periódico De Catalunya, Independent De 
Gràcia, La Vanguardia, La Razón, Regió 7

Ràdios
Antena Aldaia, Canal Blau, Canal Terrassa, Cata-
lunya Radio, Cugat Radio 91.5, El Prat Ràdio, Fem 
Girona, L’espluga Fm, La Veu De Sant Joan, Mont-
cada Ràdio, Ona La Torre, Rac1, Rac105, Ràdio 
Abrera, Ràdio Altiplà, Ràdio Argentona, Ràdio Ba-
nyeres, Ràdio Cap De Creus, Ràdio Cornellà, Rà-
dio Esparraguera, Ràdio Foradada Fm, Ràdio Les 
Planes, Ràdio Manlleu, Radio Marca, Ràdio Mar-
torell, Ràdio Masquefa, Ràdio Mollet, Ràdio Nova, 
Ràdio Platja D’aro, Ràdio Ràpita, Ràdio Roda De 
Ter, Ràdio Sant Gregori, Ràdio Sant Vicenç, Ràdio 
Sarrià De Ter, Ràdio Silenci, Radio Teletaxi, Ràdio 
Tordera, Ràdio Tortosa, Sants3 Ràdio, Sarroca Rà-
dio, Vilassar Ràdio

Webs
Agenda Vanguardia, El Singular Digital, Guia Man-
resa, Kids In Barcelona, Sortir Amb Nens, Vilaweb.
Cat, Zoo De Barcelona

Cartelleria
400 banderoles, 500 cartells distribuits per AFA-
NOC, 8000 cartells a façana, Barcelona i voltants, 
5000 flyers a punts d’interès

Tarragona
Premsa Escrita
3 De Vuit, Costa Magazine, CulturClap (Marc Mar-
tí), Diari Ara, Diari De Girona, Diari De Tarragona, 
Diari Sant Cugat, Diari Segre Lleida, El Francolí, 
El Mundo Catalunya, El Periódico De Catalunya, 
El Temps, El Triangle, L’avenç, L’independent De 
Gràcia, L’om - Revista Riu Doms, La Razón, La 
Vanguardia, La Veu De L’Ebre, Notícies Tgn, 
Tot Sant Cugat

Ràdio
Alcover Ràdio, Antena Al Dia1, Antena Caro, Cade-
na 100, Catalunya Ràdio, Cugat Ràdio, Domenys 
Ràdio, Grupo Cope, Hit 103,  Ràdio Valls, La Sénia 
Ràdio, La Sènia Ràdio, La Xarxa, Live Fm, Mataró 
Ràdio, Ona La Torre, Rac 1, Rac 105, Ràdio Bar-
berà, Ràdio Calella, Ràdio Cap De Creus, Ràdio 
Cornellà, Ràdio Cultural De Badalona, Ràdio Des-
pí, Radio Flaixbac Tarragona, Ràdio L’escala, Ràdio 
La Llagosta, Ràdio Les Planes, Ràdio Noucinc.2 
Terrassa, Ràdio Prat De Llobregat, Ràdio Roda De 
Berà, Ràdio Santvi, Ràdio Sarrià, Radio Tele Taxi, 
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Ràdio Tordera, Ràdio Tordera, Rap 107, Rtv El Ven-
drell, Sants 3 Ràdio, Tac 12, Tv I Ràdio Hospitalet

Televisió
25 Tv, Canal 10 Empordà, Canal Blau Tv, Canal 
Camp, Canal Reus Tv, Canal Terrassa Vallès, Club 
De Tarraconins, E Tv (Tv Llobregat), Empordà Te-
levisió, Lleida Tv, Lp Tv, Lp Tv (La Palma), Rtv El 
Vendrell, Rtv Manresa, Super3, Tele Taxi Tv, Teleb, 
Televisió De Girona, Tv I Ràdio Hospitalet, Tv Ripo-
llès, Tv3, Vallés Oriemtal Televisió, Vallès Visió, Xal 
(Xarxa Audiovisual Local) 

Webs
Costamagazine.com, Criatures.info, Cyberpadres.
com, Ebredigital.cat, Elsingulardigital.cat, Kindin-
barcelona.com, Laranapepa.com, Nensimestres.
net, On Taronja, Petitbcn.com, Petitiexplorador.
com, Sortirambnens.com, Tarragona21.catexplo-
ratgn.cat, Tarragona21.com, Tarragonaturisme.cat 
Banner, Vallirana.cat, Esplugaentitats.oasi.org

Cartelleria
4000 cartells a Tarragona i Terres de l’Ebre, 2000 
a Barcelona i rodalies, 1 autobús vinilat EMT

Entrevistes i reportatges realitzats als 
mitjans de comunicació

Ràdio i Televisió
• RAC 1, el Món. Entrevista família AFANOC amb mo-
tiu del Dia Mundial del Càncer.
• Ràdio EL PRAT. Entrevista a La Casa dels Xuklis 
amb motiu de l’Arenas Festival.
• La Xarxa. Entrevista  president d’AFANOC amb mo-
tiu de l’Arenas Festival.

• COM Ràdio. Entrevista sobre AFANOC i La Casa 
dels Xuklis.
• Ràdio Santa Perpètua de la Mogoda. Entrevista so-
bre AFANOC i La Casa dels Xuklis.
• COPE. Entrevista sobre La Casa dels Xuklis.
• Ràdio Canet. Entrevista sobre La Casa dels Xuklis.
• COPE. Entrevista sobre el Posa’t la Gorra!.
• Ràdio Sant Cugat . Entrevista sobre el Posa’t la Gorra!.
• Ràdio Toderrembarra. Entrevista sobre el Posa’t la 
Gorra!.
• Ràdio Constantí. Entrevista sobre el Posa’t la Gorra!.
• La Xarxa. Programa Maneres de Viure. Reportatge 
sobre La Casa dels Xuklis.
• Ràdio Estel. Catalunya Sense Barreres. Entrevista 
sobre el Posa’t la Gorra!.
• Ràdio Tordera. Entrevista sobre el Posa’t la Gorra!.
• La Xarxa. Entrevista en directe sobre el Posa’t la 
Gorra!.
• Ràdio 4. Entrevista en directe sobre el Twestival i AFANOC.
• Ràdio Nova. Entrevista en directe sobre el Posa’t la Gorra!.
• Ràdio Gràcia. Entrevista en directe sobre el Posa’t 
la Gorra!.
• RAC 1. Entrevista en directe sobre el Posa’t la Gorra!
• 25 TV. Reportatge sobre La Casa dels Xuklis.
• EL PRAT TV. Entrevista sobre AFANOC i Festival Arenas.
• La Sexta. Entrevistes sobre AFANOC i la crisis.
• TV Badalona. Pensió Completa. Entrevista sobre el 
Posa’t la Gorra!.
• Republica Checa TV. Reportatge sobre el Posa’t la 
Gorra!.
• BTV. Catakrac. Reportatge Posa’t la Gorra! i Hospital.
• TV2. Magazine Vespres a la 2. Reportatge sobre La 
Casa dels Xuklis.
• Tarragona Ràdio. Entrevista al delegat de Tarragona 
al programa “Al Carrer
•  “IdEntitats” de la TV del Camp de Tarragona TAC12. 
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Reportatge sobre el Posa’t la Gorra” a PortAventura.
•  Pograma “Efectes Positius” de la Xarxa Local Audi-
ovisual (Xip TV). Entrevista a la Núria Carsí i 2 volun-
tàries d’AFANOC.
• Notícies de la TV del Camp de Tarragona TAC12. 
Reportatge sobre la inauguració de la nova seu d’AFA-
NOC a Tarragona.

Premsa escrita i revistes
• El Periódico, reportatge Voluntariat.
• La Vanguardia, notícia sobre el projecte Big Kid i 
La Casa dels Xuklis.
• Lecturas, Posat’ la Gorra, Museu Xocolata.
• Diari Ara, Posa’t la Gorra, La Casa dels Xuklis.
• Setmanari Notícies TGN. Notícia sobre el “Posa’t 
la Gorra” a PortAventura. 
• Diari de Tarragona. Notícia sobre la inauguració 
de la nova seu d’AFANOC a Tarragona.

Projecte “Jo m’implico”

Dins del nostre web promovem diferents formes 
de col·laboració, però se’ns dubte l’apartat estrella 
és el “Jo m’implico”, un apartat on es preten en-
coratjar la ciutadania a fer un   pas que vagi més 
enllà de la solidaritat. Implicar-se significa conèi-
xer de prop el projecte, estar en contacte i posar 
quelcom de la teva part per contribuir-hi de mane-
ra directe. 

Aquest en són alguns exemples portats a ter-
me al llarg del 2013:

Musicals
• “Concert al Luz de Gas a càrrec del grup musi-
cal Els Escarabats”, on un dels seus membres és 

un pare que ha viscut la realitat del càncer infantil 
que ha volgut que el seu talent músical i el del seu 
grup brillés una nit per La Casa dels Xuklis.
• “Concert al Caixa Fòrum” a càrrec de la Coral 
Caelum i Cor Drassanes dirigits per Oscar Peña-
roya i organitzat per l’Associació del Personal de 
La Caixa. La implicació dels treballadors d’aquesta 
entitat bancària va aconsseguir un bon cop de mà 
per La Casa dels Xuklis.
• “Twestival”, aquest és un festival que es promou 
a través de les Xarxes Socials a nivell mundial per 
recaptar fons per les entitats socials. L’esdeveni-
ment es va celebrar a la Sala Razzmataz on s’hi 
varen bolcar empreses i artistes com Delafé i Flo-
res Azules, que varen aconseguir que fos un esde-
veniment de gran participació de públic.
• “La Nit dels Inocents”, concert que es ve repetint 
des de fa 4 anys on l’entrada és una joguina que 
ha d’arribar als nostres nens i nenes, aquest any 
però l’entrada ha estat la gorra de la campanya. 
L’organitza cada any BadMusic en colaboració 
amb AFANOC.

Esportius
• “Torneig de Pàdel a Castellbisbal”. Van destinar a 
La Casa dels Xuklis part de les inscripcions dels 
seus associats durant la setmana del Torneig i al 
final va organitzar una botifarrada solidària amb 
diferents activitats.
• “Marxa de la Unió Excursionista de Catalunya 
a Gràcia”. Per segon any consecutiu, la marxa a 
Montserrat que organitza aquesta entitat, dona 2€ 
de cada inscripció i omple de gorres els 63 km. 
de trajecte.
• “Cursa de la Dona a Sant Quintí de Mediona”. 
L’Associació de Dones Adeca, organitza amb el su-
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port de l’Ajuntament, la Tercera Cursa de la Dona 
amb l’objectiu de donar suport a la Casa dels Xu-
klis donant la recaptació total de les inscripcions.
• “Partida d’Airsoft Solidària”.Van donar l’import to-
tal de les inscripcions per posar el seu granet de 
sorra a La Casa dels Xuklis.
• “Cursa de la Diada de Térmens”. Una part de les 
inscripcions dels dorsals va anar destinada a l’AFA-
NOC. AFANOC també hi va col.laborar amb una pa-
radeta informativa i en la venda de merxandatge.
• “Caminada a Torrefarrera”. L’Ajuntament de Torre-
farera organitza una caminada popular per la seva 
població en solidaritat amb l’AFANOC.
•  “Duatló Circuit d’Alcarràs”. La triatleta Eva Le-
desma va organitzar una duatló infantil al circuit 
d’Alcarràs.. Totes les inscricpions efectuades van 
ser donades a l’AFANOC.
• “Gol solidari al Cucalòcum de Nadal a Lleida”. 
L’Ajuntament de Lleida va organitzar l’activitat del 
gol solidari, el qual consistia en fer un gol per nen/a 
i un donatiu que anava destinat a l’AFANOC.

Artístics 
• “Big Kid - Nen Gran”. Projecte de llibre que recull 
les fotografies de diferents personatges famosos 
en tots els àmbits fent ganyotes davant la càme-
ra. Projecte de llarg recorregut que de moment ja 
compta amb la col.laboració de cares com Ferran 
Adrià, George Benson, José Coronado, Carme 
Ruscalleda, Kiko Veneno, entre molts d’altres.
• “Monòlegs Solidaris”. Amb motiu del Festival Bon 
Viver de les Arts, el Centre Civic Bon Pastor va 
acollir la nit dels Monòlegs Solidaris a càrrec dels 
còmics: Dr. Barragán, Carlos del Pozo, Gabriel Zu-
bizarreta i Toni Cano, que varen posar el seu hu-
mor per La Casa dels Xuklis
• “Espectacle de Varietés al Caixa Fòrum”. Organit-
zat per l’Associació de Voluntaris de La Caixa amb 
l’objectiu de recaptar fons per La Casa dels Xuklis. 
L’espectacle va correr a càrrec dels estudiants de 
l’Escola d’Art Dramatic, EOLIA.

Literaris
• “Conócete y ganaras en bolsa”, de José Antonio 
Madrigal. Aquest broker de la borsa ha volgut do-
nar els beneficis del seu llibre a l’AFANOC.
• “Art i Benestar” de Josep Gustems. Director del 
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical 
i Corporal de la Universitat de Barcelona  Treball 
d’investigació sobre com l’art i l’entorn poden influ-
ir sobre l’estat emocional. La Casa dels Xuklis com 
un dels exemples exposats.
• “Femenino sin límites” de Yolanda López. Narra l’ex-
periència de l’autora que va iniciar dos reptes esportius 
destinats a aconseguir recursos pel càncer infantil.

• “La Carla ara és la nostra estrella” .Presentació 
del llibre realitzat per “Grups d’acompanyament al 
dol de Lleida”, del qual aniran destinats a l’AFA-
NOC una part dels beneficis.

Populars i Culturals 
• “Bingo Solidari”. El “Xicots de Vilafranca” organitzen 
un Bingo popular per recaptar fons per l’AFANOC.
• “Gurb fa esport pel càncer infantil”. Projecte de 
final de curs d’atenció a l’ infància de tres estudi-
ants, Laura Blancafort, Eva Aguilar i Ainhoa An-
fruns, que varen organitzar una jornada plena d’ac-
tivitats amb el suport d’empreses, entitats i clubs 
amb l’objectiu de donar a conèixer la problemàtica 
del càncer infantil.
• “Teatre Miles Gloriosus”. La companyia de teatre 
la Petiestable12 escenifica l’obra Miles Gloriosus 
a la sala Unió de l’Ajuntament d’Aplicat i ens dónen 
la recaptació solidària de l’entrada.

Personals
• “Repte 10/24” Pere Marsé Vidal, va pujar i baixar 
les 10 muntanyes més emblematiques de Cata-
lunya en 24 hores, com a repte personal en ho-
menatge a la seva germana, que malauradament 
va morir a causa del càncer, i amb la intenció de 
recaptar fons amb la venda de samarretes. 
• Aniversari Oriol Grasses. Aquest voluntari d’AFA-
NOC va voler convertir la seva festa d’aniversari en 
un acte solidari col·locant guardioles de La Casa 
dels Xuklis entre els seus convidats a la festa.
• En Xavier Penedès i la Laura Caro van donar a 
l’AFANOC una part molt important dels regals que 
van rebre el dia del seu casament. 

Emprenedors
• Barril Solidari, l’Sven Bosch, propietari de la Cer-
veseria “The Drunk Monk”, va punxar un dels seus 
barrils exclusivament per La Casa dels Xuklis.
• “No Pintas Nada” Aquesta empresa va engegar 
una campanya de crowdfounding per recaptar di-
ners per l’AFANOC oferint les vambes personalit-
zades als patrocinadors.

Entitats
• Xocolatines Solidàries. Iniciativa del Museu de la 
Xocolata que va donar un percentatge de la venda 
d’unes rajoles, que l’enbolcall ha estat disenyat per 
diferents celebritats en molts àmbits: Pilarín Bayés, 
Yuste de Nin, Asha Miró, entre molts altres.
• EDUCA+. Empresa educativa que va donar un 
percentage de les colònies de tot l’any.
• Casa de los Navarros. Organitza el Pinxo Solidari 
entre els seus associats i destina els beneficis a 
La Casa dels Xuklis. 
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• Calendari Mossos d’Esquadra. Primer calendari 
solidari  on es mostra la tasca des dels diferents 
àmbits d’actuació del Mossos d’Esquadra acom-
panyats de nens i nenes que han estat malalts de 
càncer.

CAPTACIÓ DE FONS I RECURSOS

La captació de fons és entesa com un element de 
desenvolupament de l’entitat i de participació de 
les persones, empreses i institucions en els nos-
tres projectes, i a la vegada, com a mitjà d’obtenció 
de recursos privats. La base social està formada 
pels socis, la majoria vinculats directament als in-
fants malalts, tot i que cada cop són més els do-
nants de caràcter esporàdic. El nostre finançament 
prové de fons procedents de les administracions 
públiques i en major quantia d’entitats, l’empresa 
privada i fons procedents dels nostres actes.

L’objectiu de l’Àrea de Recursos és la d’ampliar i 
potenciar la seva base econòmica mitjançant di-
verses estratègies, per tal de garantir la continuïtat 
dels serveis i les activitats que s’ofereixen. Diver-
sificar i consolidar les seves fonts de finançament 
permeten que l’Associació de Nens amb Càncer 
(AFANOC) gaudeixi d’autonomia, independència, 
capacitat d’innovació i una millor qualitat en l’aten-
ció.

Durant aquest any  hem portat un seguit d’accions 
per tal de recapar fons i finançar els projectes de 
l’entitat.

Producte Solidari

El merxandatge és un canal de promoció que ens 
permet arribar de forma directa al nostre públic 
objectiu. Tots els nostres productes es poden ad-
quirir al nostre web, a les oficines i en tots els ac-
tes en que participem. 

Producte solidari 2013:
• Gorra de Kukuxumusu de la campanya Posa’t la 
gorra 2013-14.
• Samarreta d’AFANOC.
• Bossa AFANOC.
• CD Ovidi Montllor Tribut ( amb la col·laboració de 
l’Associació ACIC).
• CD George Mileson.
• Clauers AFANOC.
• Lanyard AFANOC.
• Lanyard Kukuxumusu.
• Xapes dels Xuklis.
• Imans dels Xuklis.
• Gorres AFANOC.
• Davantal realitzat amb les banderoles de la Cam-
panya Posa’t la gorra 2012.
• Bossa realitzada amb les banderoles de la Cam-
panya Posa’t la gorra 2012.
• Pins (amb la col.laboració de l’Associació d’Am-
putats Sant Jordi).
• Loteria d’AFANOC (venda d’un número sencer 
amb participacions il.lustrades).

Socis de l’AFANOC

Enguany hem aconseguit ser més de 646 socis i 
sòcies, els quals recolzen cada any la tasca que es 
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duu a terme desde l’AFANOC. L’assemblea gene-
ral del 2013 es va dur a terme el 19 de juny i és 
el lloc on els socis/es han d’aprovar els comptes 
anuals, el pressupost de l’any i la gestió de la Jun-
ta Directiva de l’entitat.

Guardioles solidàries

AFANOC té distribuides arreu del territori moltes 
guardioles solidàries en empreses i petit comerç 
amb l’objectiu de recaptar fons per la Casa dels 
Xuklis. Volem aprofitar i donar les gràcies a tots 
aquests col·laboradors que contribueixen al be-
nestar de les nostres families.

Subvencions públiques i privades

Aquest any les principals subvencions que 
hem rebut provenen del Ministerio de Sanidad 
y Asuntos Sociales, la Secretaria de Famílies 
i l’ICASS del Departament de Benstar Soci-
al i Família de la Generalitat de Catalunya, del 
Departament de Salut, de la Funcación Once 
a través de la convocatòria de COCEMFE i la 
Diputació de Barcelona, les quals ens dónen 
principalment suport amb el programa d’atenció 
psicosocial, la Casa dels Xuklis i el programa de 
la Delegació de Tarragona.

El Departament de Benestar Social i Família, a tra-
vés d’Acció Cívica i Comunitària ens dóna suport 
al programa de voluntariat i a la campanya Posa’t 
la gorra, juntament amb l’Ajuntament de Barce-
lona, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de 
Tarragona.

L’entitat BBVA ha donat suport al projecte de Re-
flexoteràpia i tècniques manuals a través del seu 
programa de Territoris Solidaris.

Un any més, l’Obra Social la Caixa ha donat suport 
a la Casa dels Xuklis, la Delegació de Tarragona, la 
campanya Posa’t la gorra i el programa d’activitats 
lúdicoeducatives.

També hem rebut subvencions de menor quantia 
d’altres ajuntaments per portar a terme la Campa-
nya Posa’t la gorra i el Programa d’atenció psico-
social.

Totes aquestes subvencions sumen alhora de di-
versificar les nostres vies de finançament i ajuden 
a l’entitat tirar endavant tots els nostre programes 
i projectes.

Altres activitats

Participació a les reunions de coordinació en re-
presentació de la Fecec a la Plataforma per la 
Infància de Catalunya, la qual té l’objectiu de fer 
visible la realitat de la infància al nostre país. 
Entre les accions més importants que s’han realit-
zat, cal destacar, la participació i compareixença a 
la Comissió d’Infància al Parlament de Catalunya 
el mes de maig. Aquesta compareixença es va en-
marcar en el procés d’elaboració del Pacte per a la 
Infància i el treball i posicionament que la PINCAT 
ha fet al respecte, i de l’altre, en poder visualitzar 
cada una de les entitats que formen la Platafor-
ma i la transversalitat de la seva acció en relació 
a l’àmbit de la infància i adolescència. Per altre, 
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destacar la nostra participació com a signants al 
Pacte per la Infància a Catalunya que va tenir lloc 
el mes de juliol al Palau de la Generalitat.

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 
“POSA’T LA GORRA!” 

Des de l’Àrea de Sensibilització hem de destacar la 
principal campanya que portem a terme des de l’any 
2001 a l’AFANOC, la campanya “Posa’t la gorra!”

Al llarg dels anys, aquesta Campanya ha obtingut 
una àmplia difusió dels objectius i dels projectes 
de l’Associació, com el de donar a conèixer i sen-
sibilitzar a la societat sobre l’existència i repercus-
sions del càncer infantil.

Durant tota la campanya de sensibilització s’ha fet 
difusió a moltes poblacions a través de la campa-
nya a escoles, ajuntaments, diputacions i la Ge-
neralitat de Catalunya. També a través d’entitats i 
empreses col.laboradores hem pogut arribar a una 
població molt més extensa.

Hem arribat a través dels mitjans de comunicació 
i les nostres accions de comunicació a un públic 
massiu.

Aquesta situació de presència social cal aprofitar-
la perquè no sigui un acte aïllat i testimonial de 
caràcter anual, sinó que ha de permetre rellançar 
l’Associació, aconseguir més recursos per tirar en-
davant els projectes i programes previstos, donar 
resposta a les necessitats de les famílies i garantir 
la seva sostenibilitat en el futur

Malgrat els trets diferencials de la malaltia del 
càncer, cal considerar que es donen situacions i 
necessitats similars a altres col·lectius de nens/es 
i joves amb una malaltia greu i per tant, cal pensar 
en què les iniciatives i propostes de l’Associació 
de Nens amb Càncer (AFANOC) poden tenir un 
efecte multiplicador en tota la infància amb malal-
ties de llarga durada.

Un dels efectes secundaris que pateixen els in-
fants i adolescents malalts de càncer, el més pa-
lès, és la pèrdua del cabell. Per aquesta raó, es 
cobreixen el cap amb una gorra. És per això que 
hem fet de les gorres el símbol de solidaritat en-
vers tots aquests infants.

La gorra de la campanya és necessària per partici-
par a la festa, d’aquí l’eslògan d’aquesta diada tan 
important per a tots nosaltres.  

Durant el 2013 hem estrenat la nova gorra disse-
nyada per Kukuxumusu, la qual va ser presentada 
en roda de premsa el mes d’octubre a la Casa de 
los Navarros, i hem estrenat nova web on s’ha do-
nat cabuda a totes les campanyes del Posa’t la 
gorra! que s’estan duent a terme actualment: Bar-
celona, Tarragona, Molins de Rei i aquest 2014 
Lleida.

Volem destacar que aquest any s’ha reformulat tot 
el material destinat a la campanya a les escoles 
amb nou material i recursos per treballar el càncer 
infantil a les ecoles i donar a conèixer la tasca de 
l’entitat.
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I també volem fer esment a la nova campanya 
d’Ambaixadors de la gorra en què hem implicat a 
través del facebook a la ciutadania per distribuir i 
vendre la gorra i ha estat un èxit absolut.

“Posa’t la gorra!” a Barcelona
Aquest any l’Associació de Nens amb Càncer 
(AFANOC) ha organitzat la tretzena edició de la 
Campanya “Posa’t la gorra!” dins del 25è aniver-
sari de l’entitat.

Entre tots i totes hem aconseguit que el “Posa’t 
la gorra!” d’enguany culminés en una gran festa 
plena d’activitats per a grans i petits i superar els 
assistents de la darrera edició. 

El dissabte 14 de desembre, el Zoo de Barcelona 
va estar ple de gorres solidàries.
 
Aquest any el disseny de la gorra ha anat a càrrec 
de Kukuxumusu, un gorra plena de referents de 
les festes del Posa’t la gorra! i plena de color.

L’objectiu principal d’aquesta campanya, com hem 
dit, és el de sensibilitzar a la societat i donar a co-
nèixer l’existència del càncer infantil, per tal de 
normalitzar la malaltia i pal·liar les necessitats que 

se’n deriven,  i s’ha fet possible gràcies a la cam-
panya que s’ha realitzat des dels ajuntaments, les 
escoles, les empreses, les institucions i la societat 
civil que ha col·laborat en la campanya posant-se 
la gorra.

La festa final va estar plena d’actuacions i tallers a 
l’interior de les instal·lacions del Zoo de Barcelona, 
el qual es va convertir en el Circ dels Xuklis, un 
espai on descobrir les meravelloses habilitats dels 
Xuklis i poder gaudir d’actuacions i animacions re-
lacionades amb el món del circ. 

Per a la realització de la festa del “Posa’t la Gorra!” 
2013 hem comptat amb la presència de més de 
90 voluntaris i més de 80 col·laboradors i artistes. 

L’escenari principal va ser presentat per les presen-
tadores Helena Garcia Melero i l’Ariadna Oltra i vem 
comptar amb les actuacions de Circo-Los i Moi Jor-
dana, el cor de gospel  Deudeveu i la lectura del 
manifest per part de dos nens de l’AFANOC.

Un equip d’alumnes i professionals de l’ITES van 
portar la regidoria de l’escenari principal de la fes-
ta i van enregistrar tota la festa, la qual es podia 
seguir a través de la pantalla de leds situada al 
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costat de l’escenari. Aquesta gravació ha estat 
editada per a fer-ne la posterior difusió.

A l’escenari petit vem comptar amb les actuacions 
de Gromic Visual Comedy i Amer i Àfrica Circ i 
van animar i dinamitzar la festa  la coordinadora 
de geganters de Barcelona, els geganters de Vall-
gorguina, els Falcons de Vallbona i la comparsa de 
circ de TACC Bcn.

Es van realitzar tota una sèrie de tallers i activitats 
com el taller de Consum responsable de l’Agència 
Catalana del Consum, el taller de dibuix de Diver-
màgic, el taller de Jocs del Món de la Diputació 
de Barcelona, el taller de papriroflèxia d’AFANOC, 
el taller de bombolles de sabó gegants organitzat 
per Bombollesdesabo.cat, el taller d’Animàlia de 
la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, 
el taller de la Pelu de Cebado, el taller Dibuixa el 
teu Xukli d’Staedtler, el taller del cel dels desitjos 
d’AFANOC, el taller Pinta per la infermera virtual 
del Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona, el taller dels Grans creatius de Venca, els 
tallers de circ organitzats pel Taller d’Art, Cultura i 
Creació de Barcelona i altres activitats organitza-
des pel Parc Zoològic com les sessions educati-
ves amb els dofins i lleons marins, el pinta cares i 
el Mira i toca.

També hi va haver un punt d’informació sobre qui som 
i què fem per donar a conèixer tota la nostra tasca.

Aquest any amb la campanya s’han distribuït més 
de 25.000 gorres per tot el territori i van assistir a 
la festa més de 7000 persones. 

“Posa’t la gorra!” a Tarragona
La campanya del “Posa’t la Gorra!” de Tarragona 
sempre comença dos mesos abans de la festa, i 
té per objectiu sensibilitzar la societat i donar a 
conèixer l’existència del càncer infantil, per tal de 
poder normalitzar la malaltia. 

Enguany s’ha realitzat la onzena edició de la cam-
panya del “Posa’t la Gorra!” que ha culminat amb la 
celebració de la festa a les instal·lacions del parc 
temàtic PortAventura el dia 9 de Juny de 2013. 

Aquesta festa ha estat com cada any, plena de 
tallers, activitats i actuacions que s’han realitzat al 
voltant d’un eix central que era l’escenari, ubicat a la 
plaça de la Xina i situat a l’exterior, de manera que 
ha esdevingut el centre neuràlgic al voltant del qual 
s’ha organitzat tota la festa. A més a més, enguany 
s’ha sortejat una bicicleta entre tots els nens i ne-

nes que han participat a la gincana solidària.  

L’acte ha estat conduit per l’Oriol Grau i en Fermí 
Fernàndez i ha comptat amb la participació de Cir-
quet Confetti. Per una banda hem comptat amb 
les actuacions itinerants de la Bandarra Street 
Orkestra, qui també han estat els encarregats de 
tancar l’escenari. Per altra banda, Batuke Aprodis-
ka ha estat la que ha obert l’escenari, i hem comp-
tat amb l’animació a l’escenari dels Mestumacat. 
De manera itinerant han actuat al Posa’t la gorra 
la Vibrieta de Tarragona, els Geganters de Reus i 
l’Aligueta de Tarragona. 

També hi ha hagut una zona dedicada específica-
ment a la comunicació i informació sobre qui som i 
què fem a la plaça de la Xina de PortAventura.
 
A més a més, els nens i nenes i les seves famí-
lies van poder realitzar tots aquests tallers i ac-
tivitats: taller de tattoos a càrrec de Tattoo Itaca 
& Piercings, el taller dels desitjos organitzat per 
AFANOC, el taller de Bollywood a càrrec de MAHI 
VE DANCE, el taller de tuneja la teva gorra grà-
cies a la col·laboració de Servei Estació, el taller 
de maquillatge gràcies a la col·laboració d’Abacus 
Cooperativa, l’infable Casteller de la Colla Jove Xi-
quets de Tarragona, el taller del Ludotiquín, jocs de 
carrer a càrrec de Fundació Casal l’Amic i finalment 
el taller de jardineria gràcies a la col·laboració de 
Cultius Mas Salvat, Mas Pastoret i Vivers Gassó. 
Al fer-los, els nens i nenes han participat en una 
gimcana a través de la qual han conegut la Casa 
dels Xuklis pel testimoni dels seus habitants.  

Per a la realització de la festa del “Posa’t la Gorra!” 
2013 hem comptat amb la presència d’un centenar 
de voluntaris i més de 50 col·laboradors i artistes. 

Aquest any han assistit a la festa més de 12000 
persones. 

“Posa’t la gorra!” a Molins de Rei
Un any més s’ha celebrat la campanya “Posa’t la 
gorra!” a Molins de Rei, sent aquesta la setena edi-
ció. 

El dissabte 30 de novembre es va portar a terme 
la I Cursa Solidària amb els nens i nenes amb càn-
cer al centre de Molins de Rei i el diumenge 1 de 
desembre es va portar a terme la VII Festa Infantil 
Posa’t la gorra! a les instal.lacions de l’Escola Al-
fons XIII.
Aquestes activitats s’engloben en la campanya 
Posa’t la gorra! de Molins de Rei organitzada per 
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una comissió formada per la Regidoria d’Infància 
de l’Ajuntament de Molins de Rei, l’Illa del Tresor, 
el Cèltic, l’AFANOC, D’Embruix, la col·laboració de 
la secció local de l’Associació Espanyola contra el 
Càncer, l’Associació Esportiva Molins i persones a 
títol individual, el qual té com a principal objectiu 
recollir diners per destinar-los al principal projecte 
de l’AFANOC, la Casa dels Xuklis.

A la Cursa Solidària els participants van desafiar el 
fred corrent dues voltes del recorregut pel centre 
de Molins de Rei el qual tenia el tret de sortida a la 
Pl. Catalunya. La cursa va comptar amb l’animació 
del grup de percussió del Cuc i Baketomba, i es 
va culminar la jornada amb parlaments i un sorteig 
solidari conduït per en Xavi Díaz.

A la festa Infantil Posa’t la gorra! vem comptar 
amb un petit escenari també conduït pel Xavi Díaz 
on es va realitzar una subhasta solidària, una rifa 
solidària i un espectacle de Disney realitzat per 
New kid’s Show. A l’escenari l’entitat del Cuc va 
fer entrega a l’AFANOC d’un taló solidari de la re-
captació que n’han tret de l’edició del seu llibre i 
com a acte central una nena va llegir el manifest 
de l’AFANOC. 

També es van realitzar tot de tallers i activitats or-
ganitzades per entitats de Molins de Rei com el 
taller de castells portat pels Matossers, el taller de 
bombolles de sabó gegants realitzat per Bombo-
llesdesabo.cat, el taller de màscares de Nejoma, 
el taller dels Xuklis portat a terme pel Cuc i els 
tallers de manualitats de l’Esplai Spai. També vem 
poder pujar als ponis del Centre Hípic el Refugi, 
als inflables, vem poder conèixer els Bombers, la 
Guàrdia Urbana i la Creu Roja. A la festa totes les 
famílies van poder esmorzar xocolata, coca i pa de 
pessic i van pòder gaudir de la visita i l’animació 
del Camell, l’Enxuscat, el Cuc i la Colla de Diables 
infantil de l’Agrupa.

Amb la campanya s’han distribuït més de 3000 gorres.

ACTES I CAMPANYES EN QUÈ HEM 
PARTICIPAT

Actes i campanyes 2013

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha 
realitzat diversos actes i campanyes per recollir 
fons i donar a conèixer l’entitat i ha participat en 
diversos actes i activitats durant l’any 2013.

GENER 2013
• Taller sobre el Pla Estratègic de l’entitat amb Pinea3.
• Participació a la Fira d’Entitats de Tarragona.
• Participació al Marketplace de Tarragona.
• Participació al Fòrum de la FECEC.

FEBRER 2013 
• Celebració del Dia Internacional del Càncer Infantil.
• Assistència a la Junta Anual de la FECEC.

MARÇ 2013
• Signatura a Lleida del Conveni de cessió del des-
patx al Centre Cívic de Cappont.
• Participació al Cucalòcum de Primavera a Lleida.

ABRIL 2013
• Parada de llibres i producte solidari el dia de Sant 
Jordi a les Rambles de Barcelona i a la Rambla Nova 
de Tarragona..
• 13ª Nit empreserial de CEPTA Tarragona amb la 
recollida del “Guardó CEPTA”. 
• Assistència a la xerrada a FeSalut a càrrec de l’Ins-
titut de Recerca i Biomèdica.

MAIG 2013
• Sopar anual de Voluntariat a la Casa dels Xuklis a 
Barcelona.
• Asistencia i participació al Festival Infantil MINIPOP 
de Tarragona.
• Participacaió a Lleida a la Festa del Club Banyetes 
amb la realització d’un taller de màgia, una activitat de 
pinta mans i venda de producte solidari.

JUNY 2013
• Onzena edició de la Campanya de Sensibilització “Po-
sa’t la Gorra!”, al Parc temàtic de PortAventura, a Vila-
seca.
• Assemblea General Anual dels socis i sòcies de l’AFA-
NOC.
• Participació a les Festes del Barri de Cappont de Llei-
da. .
• Participació al Festival Escola de Ball de la Bordeta 
Factoria Dance.
• Assistència al Festival ZMO a la Llotja a Lleida amb la 
venda de producte solidari i fent una breu presentació 
de la Delegació de Lleida.
• Participació a la Caminada Fons al Moll de l’Òs orga-
nitzada per la Lliga contra el Càncer de les comarques 
de Lleida.
• Sopar anual de voluntariat de la Delegació de Lleida.
• Participació a l’Assemblea anual de la FCVS

JULIOL 2013
• Assistència a l’Assemblea General de COCEMFE.
• Celebració del sopar anual de voluntariat a Tarragona.



www.afanoc.org

37

Àrea de comunicació, recursos i sensibilització

AFANOC
Memòria Anual 2013

• Assistència a l’Assemblea General de Federació 
Mestral-COCEMFE Tarragona.
• Participació al vermut solidari de La Colla Jove de 
Tarragona.
• Assistència a la presentació a Lleida del Consell 
Consultiu del Pacient

SETEMBRE 2013
• Signatura a Lleida del conveni amb Gestió de 
Serveis Sanitaris.
• Reunió d’AFANOC Lleida amb el President del 
Consell Comarcal del Segrià.
• Reunió d’AFANOC Lleida amb el President de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Lleida.

OCTUBRE 2013
• Assistència al concert solidari Xukliblues de l’AA-
VV de Montbau. 
• Assistència a l’acte d’entrega de la Medalla Jo-
sep Trueta al Palau de la Generalitat.
• Assistència al concert de George Mileson a Luz 
de Gas, el qual dóna els beneficis del seu últim 
disc.
• Assistència a la inauguració de l’exposició de la 
Roser Capdevila, il.lustradora d’AFANOC, al Palau 
Robert
• Realització de la roda de premsa per presentar la 
gorra de kukuxumusu de la campanya 2013 a la 
Casa de los Navarros.
• Visita d’Eduardo Mendoza a la Casa dels Xuklis
• Reunió d’AFANOC Lleida amb el Consell Comar-
cal de la Noguera.
• Reunió d’AFANOC Lleida amb el Consell Comar-
cal del Pla d’Urgell.
• Participació al Torneig Intercomarcal de Fútbol 
de Lleida. 
• Participació a la festa Tornem a l’escola amb el 
Club Banyetes a Lleida. 
• Grabació del vídeo produït per l’Ajuntament de 
Barcelona de la Xarxa de Suport a Famílies Cui-
dadores a la Casa dels Xuklis amb l’objectiu de 
donar a conèixer la seva tasca.

NOVEMBRE 2013
• Participació al Folcat Diabòlic a l’Hospitalet de 
Llobregat amb un stand d’AFANOC.
• Assistència a l’acte en motiu del Dia Internacio-
nal de les Famílies al Palau de la Generalitat.
• Assistència a la reunió de COCEMFE amb la 
presentació del programa del PSC.
• Participació a la Festa de la Infància organitzada 
per la Xarxa  dels Drets dels Infants de Barcelona.
• Assistència a la presentació del calendari dels 
Mossos d’Esquadra en solidaritat amb l’AFANOC
• Assistència a l’Assamblea local de la FCVS a 

Barcelona.
• Assistència a l’acte de la signatura del conveni 
entre AFANOC i la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona.
• Participació al seminari de Polítiques familiars a 
la Universitat Internacional de Catalunya.
• Reunió d’AFANOC Lleida amb el President de la 
Diputació de Lleida.
• Reunió d’AFANOC Lleida amb la delegació ter-
ritorial del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya.
• Asssitència a la conferència sobre el càncer in-
fantil a càrrec del Dr. Josep Sánchez de Toledo i 
Codina dins del Cicle de conferències organitza-
des conjuntament per l’Institut de Recerca Biomè-
dica i per l’Hospital Vall d’Hebron.
• Assistència al IV Congrés del Tercer Sector So-
cial.

DESEMBRE 2013
• Assistència al lliurament de Premis del Volunta-
riat de Catalunya.
• Participació del nostre voluntariat a la Marató de 
TV3.
• Realització de la setena edició del “Posa’t la gor-
ra! a Molins de Rei.
• Realització de la tretzena edició de la festa “Po-
sa’t la gorra!” al Zoo de Barcelona.
• Inauguració de la nova Seu de la Delegació 
d’AFANOC a Tarragona.
• Presentació i participació en l’estudi de Supervi-
vents de la FECEC.
• Assistència a l’acte d’ERC amb presentació del 
seu programa.
• Participació amb un stand a la fira de Nadal de 
Salou. Organitzat per Grupo Freesia.
• Assistència a la IV Trobada Nadalenca de les As-
sociacions de Salut de Lleida a la Federació de 
FeSalut.
• Inauguració de la Nova Sala per adolescents a la 
Casa dels Xuklis gràcies al suport de la Fundació 
PortAventura.



www.afanoc.org

38

Amb el suport de:

Institucions Públiques
Agència Catalana de la Joventut / Ajuntament de 
Granollers / Ajuntament de Martorell/ Ajuntament 
de Molins de Rei / Ajuntament de Salou / Ajunta-
ment de Vila-Seca / Ajuntament del Prat de Llo-
bregat / Ajuntament del Vendrell / Ajuntament les 
Franqueses del Vallès / Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitaria /  ICASS / Pla Director d’On-
cologia / Secretaria de Famílies 

Empreses
Abacus / Aquilogic / Cebado / Cèltic Molins de 
Rei / Coty Astor/ d’Embruix / Gota de Luz / Gru-
po Damm / Hartley and Marks Publishers / L’Illa 
del Tresor / Kukuxumusu / Kanzah Condal / Per-
files Welser /  Reservations Bookings Bcn / Sed 
de Mes- La Bruixa d’Or / Stereorent / Transports 
Metropolitans de Barcelona TMB / Venca

Mitjans de Comunicació
Diari Ara / La Xarxa- Comunicació local / 8Tv / El 
Mundo / La Razón / La Vanguardia / Ràdio Marca 
/ Rac1 / Regió 7

Entitats
Associació de Professionals del Circ de Catalunya 
APCC / Casa de los Navarros / Fundació Privada 
de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la 
Xocolata de Barcelona /  Institut Cultural del CIC 
/ ITES / Pallassos sense Fronteres / TACC Bcn 

Agraïments i col.laboracions:

Per les seves iniciatives solidàries i la seva impli-
cació:

Empreses 
Abertis / Bantal s.l / Caves Vallformosa / Cofidis 
S.A Sucursal en España / Cooperativa Petitpagès 
(Bot) / Gràfiques Riudebitlles / Ikea / Hipertín 
Cosméticos / Ingo Devices / Joan Ars Fotografia 
/ Kanzah Beauté / Luz de Gas / Macsony / Mani-
pulados y Envasados del Cartón / Mattel / MRW 
/ Orona / Resa- Allotjament i Serveis Universitaris 
/ Razzmatz / Reformes i Construccions Ger-Ton 
/ Sala Salamandra / Taller de Sant Quintí / TL 
Spain

Institucions Públiques
Ajuntament de Térmens / Ajuntament de Torre-
farrera/ Servei d’Oncohematologia pediàtrica de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron / Servei d’Oncohe-
matologia de l’Hospital Sant Joan de Déu

 Escoles
Col.legi Immaculada Vedruna / Escola els Arenys 
/ Escola Eolia

Entitats, Grups i projectes solidaris
ADECA Sant Quintí de Mediona / Aisoft Caste-
llbisbal / Alberg Santa Maria del Mar (Coma-Ruga) 
/ Artteràpia / Associació de Veïns de Montbau / 
Associació de Veïns i Propietaris de la Urbanitza-
ció Puignou (Puigpelat) / Associació de Voluntaris 
de La Caixa / Associació del Personal de La Cai-
xa “La Soci” / Bad Blues Festival / Caixa Forum 
/ Camp de Vol de Bellvei / Centre Cívic de Bon 
Pastor / Club Esportiu Alats / Colla Jove Xiquets 
de Tarragona / Cuc de Molins de Rei / Duatló de 
la Triatleta Eva Ledesma / El Somni dels Nens / 
Els Escarabats / Federació Catalana de Volunta-
riat Social / Festival Bon Viver de les Arts / Folcat 
Diabòlic / Fundació Ànima / Futbol Sant Joan / 
Gol Solidari de l’Ajuntament de Lleida / La Capsa 
de Colors / Mossos d’Esquadra / No Pintas Nada 
/ Padel Indoor Castellbisbal / Petitestable12 de 
l’Aula de Teatre Municipal / Pinxo Solidario / Po-
ble de Gurb / Sílvia Vidal / The Feos Experience / 
Twestival / Unió Excursionista de Catalunya UEC 
Gràcia / Xavier Penedès i Laura Caro / Xicots de 
Vilafranca / Xarxa de Suport a Famílies Cuidado-
res dintre de l’Acord Ciutatà per una  Barcelona 
Inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona /  Grup 
Famílies del Consell Municipal de Benestar Social 
/  Fundació Enrriqueta Villavechia / Fundació Ro-
nald MacDonald / Fundació Esquerdes / Funda-
ció Hospitalitat

Agraïments personals
Abel Folk / Alba Roig / Albert Hom / Alejandra 
Prat / Antonia Font / Antonio Pinedo / Antonio 
Vallverde / Arzak / Bàrbara Carazo / Bernat Soler 
/ Carme de la Hija / Carles Capdevila / Carles 
Domingo / Carlos del Pozo / Carme Ruscalleda / 
Cristina Escribà / Daniel Andrés / David Barragán 
/ Delafe i Flores Azules / Doris Haensler / Dolo-
res Moreno / Dunia Rosselló / Eduardo Mendoza 
/ Eulalia Guinart / Eva Gustems / Ferràn Adrià 
/ Fito / Gabriel Zubizarreta / George Mileson / 
Iolanda López / Ivan Utgé / Joan Roca / Jordi 
Bastè / Jordi Évole / Jordi Roca / Jose Antonio 
Madrigal / Josep Gustems / Josep Roca / Kiko 
Veneno / Laura Blancafort / Mª José Díaz / Marta 
de la Hija / Mónica Terribas / Nazaret Martínez / 
Núria Torrents / Òscar González / Oscar Rodbarg 
/ Paco Gil / Pere Marsé / Roberto Figueroa / Toni 
Cano / Vicente Amigo / Victor G. Miranda
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Convenis i col.laboracions AFANOC i La Casa dels Xuklis
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La campanya i la festa del Posa’t la gor-
ra a Barcelona també ha estat possible 
gràcies a:

Institucions Públiques
Agència Catalana del Cosnum / Ajuntament 
d’Igualada / Ajuntament de Badalona / Ajunta-
ment de Barberà del Vallès / Ajuntament de Be-
gues / Ajuntament de Cardedeu / Ajuntament de 
Castellbisbal / Ajuntament de Gelida / Ajuntament 
de Llinars del Vallès / Ajuntament de Malgrat de 
Mar / Ajuntament de Montgat / Ajuntament de 
Sabadell / Ajuntament de Sant Fost de Camp-
sentelles / Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
/ Ajuntament de Santpedor / Ajuntament de Teià 
/ Ajuntament de Tiana / Ajuntament del Masnou 
/ Ajuntament de Berga  Ajuntament Sant Boi de 
Llobregat

Entitats
Col.legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barce-
lona

Empreses
Bombollesdesabo.cat  / BSM / Cebado / Diver-
màgic / Fiatc Seguros / Linde / Mercat Abaceria 
Central / Mercat de la Concepció / Mercat Gal-
vany / Mercat Sagrada Família / Mercat Santa 
Caterina / Mercats de Barcelona / Nestlé / Rc 
Polo / Rueber / Serhs Food Service / Staedtler 
/ Timberland / Toni Ortiz Peixaters / Zafiro Tours 
Polinyà

Mitjans de comunicació
Canal Super 3 / Agenda 21 / Antena Aldaia / 
Canal Blau / Canal Blau / Canal Camp / Canal 
Català / Canal Terrassa / Catacrak / Cugat Ràdio 
91.5 / Diari de Girona / Diari de Manresa / Diari 
Segre Lleida / El Prat Ràdio / El Singular Digital / 
Empodrà tv / Etv La Palma Tv / Fem Girona / Guia 
Manresa / Independent de Gràcia / L’Espluga Fm 
/ La Veu de Sant Joan / Montcada Ràdio / Ona 
La Torre / Ràdio Abrera / Ràdio Altiplà / Ràdio Ar-
gentona / Ràdio Banyeres / Ràdio Cap de Creus 
/ Ràdio Cornellà / Ràdio Esparreguera / Ràdio 
Foradada Fm / Ràdio les Planes / Ràdio Manlleu 
/ Ràdio Maquefa / Ràdio Martorell / Ràdio Mollet 
/ Ràdio Nova / Ràdio Platja d’Aro / Ràdio Ràpita 
/ Ràdio Roda de Ter / Ràdio Sant Gregori / Ràdio 
Sant Vicenç / Ràdio Sarrià de Ter / Ràdio Silenci 
/ Ràdio Teletaxi / Ràdio Tordera / Ràdio Torto-
sa / Sarroca Ràdio / Sortir amb nens / Tc Ràdio 
Hospitalet / Teletaxi Tv / Televisió del Ripollès / Tv 
Lleida / Tv Manresa / Vallès Visió / Vilassar  Ràdio 
/ Vilaweb.cat / Votv

Escoles
Ampa Ausias March, Hospitalet de Llobregat / 
CEIP de Ponts / Centre El Tren Groc de Barcelo-
na / Col.legi Ausias March de L’Hospitalet de Llo-
bregat / Col.legi Fuster de Santa Coloma de Gra-
manet / Col.legi Infant Jesús de Barcelona / Col.
legi La Mercè de Martorell / Col.legi Montserrat de 
Barcelona / Col.legi Sagrat Cor Sarrià de Barce-
lona / Col.legi Sant Josep de Barcelona / Col.legi 
Santa Teresa de Jesús – Ganduxer de Barcelona 
/ EBM Casa dels Nens de Barcelona / EBM El 
Campanar d’Alella / EBM El Timbal de Sant Joan 
Despí / EBM Ginbó de Barcelona / EBM l’Arboç 
de Barcelona / EBM Llar d’Infants de Barcelona 
/ Escola Acadèmia Apiària de Piera / Escola Ai-
guamarina de Barcelona / Escola Antoni  Brusi de 
Barcelona / Escola Arc Iris de Barcelona / Esco-
la Ateneu Instructiu de Sant Joan Despí / Escola 
Bernat Desclot de L’Hospitalet de Llobregat / Es-
cola Cooperativa El Puig d’Esparreguera / Escola 
d’Educació Especial Nadís de Barcelona / Escola 
del Bosc de Barberà del Vallès / Escola Elisa Ba-
dia de Barberà del Vallès / Escola Els Cingles de 
L’Ametlla del Vallès / Escola Els Pins de Barcelona 
/ Escola Emili Juncadella de Barcelona / Escola 
FEDAC Anunciata Gironella de Gironella / Escola 
Ferran de Sagarra de Sant Coloma de Gramanet 
/ Escola Flama de Sant Fruitós de Bages / Es-
cola Gespa de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
/ Escola Joan Roca de Barcelona / Escola Joan 
XXIII d’Hostalets de Balenyà / Escola La Carpa 
de L’Hospitalet de Llobregat / Escola Les Roques 
Blaves d’Esparreguera / Escola Lloret de Barcelo-
na /  Escola Mare de Déu del Roser (Amilcar) de 
Barcelona / Escola Mas i Perera de Vilafranca del 
Penedés / Escola Orlandai de Barcelona / Escola 
Patufet de Barcelona / Escola Pompeu Fabra de 
Manlleu / Escola Proa de Barcelona / Escola Puig 
d’Agulles de Corberà de Llobregat / Escola Sant 
Boi de Sant Boi de Llobregat / Escola Sant Este-
ve de Castellar del Vallès / Escola Sant Francesc 
d’Assís de Sant Joan Despí / Escola Sant Marc de 
Bassacs (Gironella) / Escola Técnico Profesional 
Xavier de Barcelona / Escola Thau de Sant Cugat 
del Vallès / Escola Vicente Aleixandre de Marto-
rell / Escola Virolai de Barcelona / Escola Zurich 
Schule de Barcelona / Escoles Les Frandes de 
Piera / Esplai Diversitat Lúdica de Sant Feliu de 
Llobregat / Institut Bonanova de Barcelona / Ins-
titut Montjuic de Barcelona / Llar d’Infants Chi-
quitín de Viladecans / Llar d’Infants El Gavot de 
Vilanova i la Geltrú / Llar Linus de Barcelona  / 
Parvulari Brusi de Barcelona
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Convenis i col.laboracions AFANOC i La Casa dels Xuklis
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Ambaixadors
Ainhoa Ruiz / Aitor Reina / Anna Almero / Anna 
Diu / Barbara Carazo / Carolina Correa / Elena 
Ramirez / Elisabeth Muñoz / Emma Riba / Gem-
ma Saez  / Ian Hind / Inma Parra / Jordi Arguisu-
elas / Jose Luis Duarte / Josep Medina  / Lidia 
Lasmarias / Lluis Sanromà / Mª Carmen Revenga  
/ Mª Jesus de la Rosa / Mar Fabregat / Mar Jime-
nez / Marc Vilalta / Montse Güetas / Rut Adrian / 
Ruth Mestre / Sandra Aurora / Vanessa Brescó / 
Vanessa Romero / Virginia Molina

Agraïments especials
Volem agraïr de manera especial la seva participa-
ció a l’Ariadna Oltra, l’Helena García Melero, Moi 
Jordana, Circo-Los, Cor Deudeveu, Gromic Visual 
Comedy, Amer i Àfrica Circ Cia, Tacc Bcn, la Coor-
dinadora de Geganters de Barcelona, Geganters 
de Vallgorguina dels gegants Bernat i Elionor, Fal-
cons de Vallbona d’Anoia, en Joan Ventosa, Paulí 
Subirà, Fabyan Salvador, Marc Traveria, Raul Ca-
sas, Victoriano Verano, Angie Romero, Sheila Ote-
ro, Marc Mateu, Gerard Ibañez, Joan Manel Parra, 
Georgina Majench, Pep Callau, Jordi Indiano, Na-
talia García, Mª Josep Virgós, Anna Costa, Miquel 
Trepat, Carles Requena, i Diego Rosembug.

Gràcies a tot l’equip de Western Productions pel 
rodatge de l’espot de la campanya “Posa’t la gor-
ra!” a la Casa dels Xuklis i en especial pel vídeo de 
presentació “Benvinguts a la casa dels Xuklis”. 

Gràcies a l’ITES per col·laborar un any més amb 
nosaltres i grabar en directe tota la festa del “Po-
sa’t la gorrra!”.

I gràcies a  tot l’equip de voluntaris, voluntàries i 
col.laboradors per fer-ho possible un any més.

La campanya i la festa del Posa’t la gor-
ra a Tarragona també ha estat possible 
gràcies a:

Institucions Públiques
Ajuntament de Calafell/ Ajuntament de Sant Jau-
me d’Enveja/ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú/ 
Ajuntament del Vendrell / AMERSAM/ Biblioteca 
Municipal i Comarcal Sant Salvador Estrem /CAP 
Muralles / Complex Esportiu Municipal Bonavista/ 
Consell Comarcal Alt Camp/ Consell Comarcal 
del Baix Camp/ Escola Municipal de Música de 
Salou/ Escola Municipal de Música d’Amposta/ 
Hospital Joan XXIII Tarragona/ Oficina de Turis-
me de l’Ajuntament de Cunit/ Patronat Municipal 
d’Esports Tarragona/ Patronat i Mercat de Roda 

de Barà/ Pavelló Municipal d’El Serrallo/ Pavelló 
Municipal de Sant Pere i Sant Pau/ Pius Hospital 
de Valls/ Pavelló Municipal Esportiu de Riu Clar/ 
Poliesportiu Municipal de Campclar / Piscina 
Municipal d’Amposta/ Ajuntament de Camarles/ 
Ajuntament de Capellades/ Hotel Entitats Tarra-
gona /Complex Esportiu St. Salvador / Col.legi 
Farmacèutics/ 

Escoles
AMPA Escola Mas i Perera, Vilafranca del Pene-
dès / Escola Sant Domènech, La Ràpita / CEIP 
L’Assumpció, Deltebre / / Llar d’Infants Xicalla, 
Móra d’Ebre / / Escola Sant Esteve, Castellar 
del Vallès / CEIP 3 d’Abril, Móra la Nova / Ampa 
Escola Carles III , St.Carles de la Ràpita /Escola 
Mare de Déu de la Candela, Botarell / Col·legi Te-
resa Godes i Domènech, Juncosa del Montmell / 
IES Berenguer d’Entença, Hospitalet de l’Infant / 
Institut Les Planes, Santa Bàrbara / Col·legi Re-
sidència L’Arboç, Arboç / Col·legi Sant Rafael, La 
Selva del Camp / IES Roquetes, Roquetes / IES El 
Morell, El Morell / Llar infants Picarols, Riudoms / 
Escola Josep Fusté, Alforja / CEIP Joan Miró, Mi-
ami Platja / Escola Les Comes, Rodonyà / Ampa 
Escola Onze de Setembre, Masroig / Ampa CEIP 
El Cucurull, Roda de Barà / Escola Sant Feliu, Els 
Guiamets / Escola Sant Sebastià, Els Pallaresos 
/ Escola Valdelors, Vandellòs /  AMPA Escola La 
Gessera, Caseres/  CEIP Pau Casals, El Vendrell 
/  CEIP El Tormo - ZER Ribera d’Ebre Nord, Tor-
re de l’Espanyol / CEIP Beat Bonaventura Gran, 
Riudoms / CEIP Ventura Gassol, El Morell / Llar 
d’Infants La Baldufa, Vilanova i la Geltrú / Escola 
Santa Teresa de Jesús, Vilanova i la Geltrú / Ceip 
Els Costarets, St.Pere de Ribes / IES Alexandre 
Galí, Les Roquetes / Ceip Sant Nicolau, Canyelles 
/ Col·legi Mare de Déu del Carme, Tarragona / IES 
Sant Pere i Sant Pau, Tarragona / Institut Fran-
cesc Vidal i Barraquer, Tarragona / Escola Joan 
XXIII, Tarragona / Col·legi Santa Teresa de Jesús, 
Tarragona/ Ampa Escola Serrallo, Tarragona / Es-
cola de Pràctiques, Tarragona / Escola Marcel·lí 
Domingo, Tarragona / APA Llar d’Infants El Bar-
rufet, Reus / Llar d’Infants El Marfull, Reus / Llar 
d’Infants Creu Roja, Reus /  Llar d’Infants La Vit-
xeta, Reus / CEIP Sant Bernat Calbó, Reus / IES 
Jaume Huguet, Valls / Col·legi Cor de Maria, Valls 
/ Escola Eladi Homs, Valls / Escola Eugeni d’Ors, 
Valls / Mare de Déu del Lledó, Valls / Escola Salou, 
Salou / CEIP Sant Bernat Calvó, Vila-seca / Llar 
d’Infants Vicki , Cambrils / Escola Cambrils, Cam-
brils / IES Martí l’Humà, Montblanc / IES Joaquim 
Bau, Tortosa /Escola Pia Vilanova i la Geltrú / Es-
cola la Muntanyeta Tarragona / IES Domènech i 
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Montaner Reus / Col.legi Maria Rosa Molas Reus 
/ Mare de Deu del Lledó La Pobla de Mafumet / 
AMPA Escola Masria Ossó Sitges / Llar d’Infants 
l’Espigol St. Pere de Ribes / Escola la Portalada 
Vilaseca / Institut Tarragona Tarragona / Escola 
Pau Delclòs Tarragona  / Col.legi Mare de Deu del 
Carmé Tarragona / Llar d’Infants l’Acluca SCCL 
Vilaseca / IES Salvador Vilaseca Reus / Escola 
Infantil Mare Natura Tortosa / Institut Escola del 
Pi del Burgar Reus / Llar d’Infants Esplai Salou / 
Escola Mar i Cel Cubelles / AMPA Escola Esteve 
Barrachina Sitges / AMPA Escola L’Arrabassada 
Tarragona   Llar d’Infants La Pineda La Pineda.

Entitats
Associació de botigues del carrer Portalet/ Asso-
ciació de Voluntaris “La Caixa”/  Centre Cultural 
de Cambrils/ Club Natació Sitges/ Creu Roja Tor-
tosa/ Casal de Joves de l’Hospitalet de l’Infant/ 
Centre Residencial Bellissens (Fundació Pere 
Mata) / Unió de Botiguers de Reus

Empreses
Alast Josep / Anabel Garbí Estilista / Àngels Cen-
tre de Teràpies Naturals/ Bar Restaurant “Tonik 
Área” / Bellesa i Salut Mariona Martí / Bibi, crea-
cions infantils / Cafeteria La Llaminera / Calçats 
Ràpid Rión / Camp de vol de Bellvei/ Carbonicas-
masquefinas / Carnisseria – Xarcuteria Isabel / 
Casa Gumer/Cerveseria N.I.L / Cicle- Esports Je-
roni / Dassoy Fotògraf / Decoració Jordi / Depis-
tètic / Digital Ebre / El nostre forn / Elvira Botines 
/ Era / Esport 2 help/ Farmàcia Carme Mestre / 
CEPTA/ Farmàcia Central Carme Pons / Farmà-
cia Coret / Farmàcia Dronda / Farmàcia Garcia 
/ Farmàcia Jaume Fullana / Farmàcia Maduell / 
Farmàcia Mª Cinta Martí Solé / Farmàcia Mª Vic-
tòria Gimeno / Farmàcia Mariné Grau / Farmàcia 
Mercè Butillé / Farmàcia Nogués / Farmàcia Pa-
ïsos Catalans / Farmàcia Rafael Gispert / Farmà-
cia Ramón Suriol / Farmàcia Robuste / Farmàcia 
Roca / Farmàcia Susana Domingo / Fem Salut 
/ Flaires i Flors / Floristeria Piñol / Flors Batea 
/ Fluir / Forn de pa i pastisseria Valls / Fruitaries 
Dolors / Garden Nova / Germinova / IGESPORT 
/ KOKUA / La Caixa de Pensions de Salou / La 
Caixa de Pensions de Tarragona / Lila / Llibreria 
Pont del Grau / Mercat Municipal de Reus / Mer-
cat de Tarragona / Pàrquing de la Font / Perfume-
ria Vives / Perruqueria Gallery / Perruqueria Maite 
/ Peluquería Rasgos / Perruqueria SCR / Per-
ruqueria Tommy / PIJ Alcover / Quisoc Bodega 
Reus / Quiosc Rambla Principal / Restaurant La 
Masia de Costablanca/SIC Montroig /Tele – Lux 
/ Tereca /Trops – Esport / Vídeo-club La Roca/ 

Zafiro Tours Polinyà / Drogueria Recasens / Nu-
mismática Ventosa /Parada Rambla Tarragona/ 
APRODISCA Batuke / Parada Rambla Vilanova i 
la Geltrú / Punt de informació L’Ampolla / Floriste-
ria Abril / Farmacia Arboç / Valdenes / Farmacia 
Jaume Fullana / Blasmu / Boqué / Espasa Joiers 
/ Estanc num.12  / Ferreteria Martí / Imaginarium 
/Joguines Mar i Cel  / Joiera Argenteria Block  / 
Joma’s /Juncosa Pell i Complements / Llibreria 
Domingo / Llongueras  /Magui Moda  / Maite 
Cotano Estilistes / Martina Sposa / Nice Things / 
Nostrum / Reus Llongueras / Saf-Reus / Treballs 
del Marbre/ Jove Cambra Internacional

Mitjans de comunicació
25 Tv  / Alcover Ràdio / Antena Caro / Ara.cat  / 
Cadena Cope  / Canal Reus / Catalunya Ràdio / 
Costa  / Cugat Ràdio / Diari de Girona / Diari de 
Tarragona / El 3 de Vuit. cat  / El Francolí  / El 
Mundo / El Periódico / El Prat Ràdio / El Temps 
/ El Triangle / Flaix Fm  / Hit103 / L’ Ebre / La 
Razón / La Vanguardia / La Xarxa / L’Avenç / 
L’independent de Gràcia / Lleida Televisió  / L’Om 
Revista  / Notícies tgn  / Rac1  / Rac105 / Rà-
dio Barberà / Ràdio Cornellà / Rap Fm / RTT / 
Sants3Ràdio / Segre / Tac12 / Televisió de l’Hos-
pitalet / Tot Sant Cugat / Tv ev / Tv Manresa / 
Tv3  

Ambaixadors
Cristina Baldrich / Mireia Navarro / Dora Padrell 
/ Gemma Borrell, Xavi Amorós, Marc Amorós / 
Martina Garcia / Associació de dones La Tortada 
de la Fatarella

Agraïments especials
Volem agraïr de manera especial la seva partici-
pació a l’Oriol Grau, en Fermí Fernàndez, Joan Ad-
sera, Alberto Hermelo, Glòria Barberà, Aprodisca 
Batuke, Cirquet Confetti, Mestumacat, Bandarra 
Street Orkestra, Colla Gegantera de Reus, l’Ali-
gueta de Tarragona, la Vibrieta de Tarragona amb 
Zona Gralla, Mahi ve Dance, Tatto Itaca & Pier-
cings, Servei Estació, Colla Jove Xiquets de Tarra-
gona, Jove Cambra Internacional, Fundació Casal 
Amic, Cultius Mas Salvat, Mas Pastoret i Vivers 
Gassó i tot l’Equip de voluntariat de l’AFANOC. 

La campanya i la festa del Posa’t la 
gorra a Molins de Rei també ha estat 
possible gràcies a:

El suport de
Aecc Catalunya contra el Càncer de Molins de Rei 
/ Associació Esportiva Molins AEM / Grup Mémo-
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ra / Regidoria d’Infància de l’Ajuntament de Molins 
de Rei / Sonitrons

La col.laboració de
3lrp / Actual / Agricola Llobregat / Alfred Bofill 
/ Am Bikes / Andrés Mata Bala E Hijos / Àngel 
Sports / A-Plus / Art Gràfic / Automatrac 3000 / 
Baketomba / Bar La Xocolatada / Bar Tres Punts 
/ Bbva / Beep Informàtic / Big-Mat Roca / Boltà 
/ Bombollesdesabo.cat / Bombers/  Buguis / Ca 
La Yaya / Cadena 22 / Cafeteria Cerveceria La 
Granja / Cafeteria Les Sinies / Cal Barza / Cal 
Manyet / Calcedonia / Campmajó / Cristina Se-
dano Perruquers / Crm Botiguers / Can Campany 
/ Canadà / Canislupus / Cansaladeria Carme / 
Caprabo / Cardús / Carme Gil Estilista / Carme 
Sabanés / Casals / Centre De Càlcul Sabaté I 
Mata / Centre D’esplai Mib / Centre D’esplai Spai 
/ Centre Estètic Leo / Centre Hípic El Refugi / 
Centre de Càlcul Sabaté / Centre Mèdic Odoc-
tològic I Estètic / Cespa / Cínica Dental Cirach / 
Citelum / Clinica Veterinaria La Granja / Cloudia 
Cigarros / Cocoliam / Codi Sucre / Colla Diables 
Infantil Agrupa / Comercial Lomark / Con Dos Ta-
cones / Coty Astor Granollers / Creu Roja / Dona 
/ El Café Del Passeig / El Camell / El Cuc / El 
Fumet / El Glaçó/ El Llaç / El Majordom / El Ten-
derol Dels Esports / Electrogalery / Els Pastorets 
/ Entxuscat / Estanc Margarit / Estanc Miret / 
Estètica Boters / Esteve 47 / Esplai Spai/ Esti-
lista I Perruqueria Gabara / Far West / Farmacia 
Judit Roca I Mauri / Farmacia Mas Valls / Farma-
cia Xuclà Bas / Fitness Center Molins / Floristería 

Incresa / Floristería Mª Teresa / Fogones Xirgu / 
Ford Automotrac / Forn Arenas / Forn De Pa Cal 
Cardona / Forn De Pa Degustació Emilia / Forn 
Sant Miquel / Fotogenia / Fotoprix / Frutería Car-
rer Pi I Margall / Gabinet Jurídic Sellés Advocats 
/ Gemma García / Gine Molins / Glaçó / Granja 
El Molí / Granja Silvia /  Grupo Guirado / Guardia 
Urbana/ De Mdr / Guinot-Prunera / Gut Frozen 
Yogurt / Incorpore Sano / Instal·Lacions Molins 
/ Interesport / J´Arribu / Joieria Montfort / José 
María García / Juguetos / Junta Local De Aecc / 
Juvenil / La Bodeguilla / La Casa De La Bisutería 
/ La Fruteria De Molins / La Peni / L’àpat / Les 
Coses Bones / Les Palmerines / Lleteria Armen-
gol / Llibreria Amelia / Llibreria Barba / Lliri D´ Or 
/ M&P Instal·Lacions / Majordorm 39 / Mallor-
ca Aliment I Begudes / Marta Llivina / Marmara 
/ Mateonal / Matossers / Mercat Municipal De 
Mdr / Mig Mig / Molins De Q / Molins Digital / 
Molins Fred / Monarc / Mónica Ortuño / Motos 
Costa / Munné / Nacho López / Nejoma / New 
Kid’s Show / Óptica Molins / Óptica Sant Jordi 
/ Oro Cash / Ortopedia Sant Jordi / Otto Die-
sel / Oxford / Panadería Nuria / Pannus / Pans 
Artesans / Paqui Blazquez / Pastisseria Arenas 
/ Pastisseria Cardona / Pastisseria Montblanc / 
Pebre Negre / Pegama I Fills / Perfumería Fanis 
/ Perruqueria Asun / Perruqueria Dolors D´Amo / 
Perruqueria Marisol / Perruqueria Neus / Perso-
nal / Petits Ideals / Promocat Indus / Puntades I 
Mes / R Y C Escudero / Ramón Cirach / Reixach 
/ Roca Pastissers / Rocco / Rojano / Rosillo / 
Salinas / Secrets / Secrets De Casa / Serveis Ve-
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terinaris Baix Llobregat / Taro Tae / Tata / Terra 
Viva. El Món Dels Animals / Trama / Trapelles / 
Tres Paraules / Tri Mode / Un Pas Mes / Vapeoo 
/ Veterinari Eulalia / Viatges – Mortrade / Vila / 
Viste´T / Zoe

Escoles
Col.legi Sant Miquel Arcàngel de Molins de Rei / 
Col.legi Virolai de Molins de Rei / Escola Alfons 
XIII de Molins de Rei / Escola Castell Ciuró de 
Molins de Rei / Escola J.M. Madorell de Molins 
de Rei / Escola L’Alzina de Molins de Rei / Escola 
Pont de la Cadena de Molins de Rei / Llar d’In-
fants El Rodó de Molins de Rei

Mitjans de comunicació
El Balcó de la Vila / El Blog del Punt d’Informació 
Juvenil / Ràdio Molins de Rei / Revista el Llaç
TV Molins de Rei / Web Municipal / Xarxanet

Agraïments especials
Volem agraïr de manera especial a tot l’equip de 
Molins de Rei que porta a terme la campanya “Po-
sa’t la gorra!” pel seu entusiasme, la seva dedicació 
i la seva implicació a l’Eva Palasí, Verònica Palasí, 
Xavier Montserrat, Isabel Romero, Joaquím Expó-
sito, Xavi Díaz, Roger Sánchez, Sergi Gil i Conxita 
Furquet.

I per finalitzar ens agradaria fer una menció espe-
cial a tot l’equip de voluntariat que està engegant i 
portant a terme totes les activitats de la Delegació 
de Lleida i fer un petit homenatge amb motiu de la 

seva jubilació al Dr. Jesús Estella per la seva llarga 
trajectòria a l’Hospital de Sant Joan Déu.

No volem acabar acabar aquesta memòria sense 
donar les gràcies postumes a en Raúl Salvador, de 
Focus, que des de la primera edició de la campa-
nya Posa’t la gorra ens ha ofert el seu suport i la 
seva implicació personal. i a la Sra. Beatriu Angue-
ra per el seu llegat.

A l’ AFANOC valorem molt especialment les ini-
ciatives ciutadanes, totes, siguin accions grans o 
petites, tot suma, tot compte, perquè tots i totes 
i cada un de nosaltres podem aportar el nostre 
petit gra de sorra per fer una societat més justa i 
equitativa on les persones rebin el suport neces-
sari per afrontar qualsevol situació, per més difícil 
i complicada que sigui.Des d’aquí el nostre agraï-
ment més sincer a tots i cada una de les persones 
que us heu implicat amb l’AFANOC.

Tanmateix agraïm de manera especial la col-
laboració de totes les persones que ens fan costat 
durant tot l’any en les diverses activitats que por-
tem a terme, com són els voluntaris i voluntàries, 
socis/es, famílies, col.laboradors habituals, aquells 
que realitzen donacions anònimes, professionals 
de l’AFANOC, membres de la Junta directiva i 
amics i amigues de l’AFANOC.
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La junta directiva està formada per:
En Josep Pla i Buxo (President), l’Anna Peris (Vi-
cepresidenta), en Ricard Molins (Secretari), en Jo-
sep Cruz i González (Tresorer), en Miguel Javaloy 
(Delegat a Tarragona), la Maite Montañés (Dele-
gada a Lleida) i com a vocals el Quique Bassat, el 
Pepe Cañete, l’Anna Maria Pérez, la Dolors Quirós, 
la Yolanda Riu, el Gabriel Salguero, l’Anna Maria 
Gras, en José Luis Pineda, en Marc Gavilán, en 
Pep Chaparro i Carles Giró.

Podeu contactar amb la Junta Directiva mitjan-
çant: afanoc@afanoc.org

L’Equip tècnic està format per:

Gerència 
Rosa Casals. (gerencia@afanoc.org) 

Àrea de Recursos i Projectes 
Eulàlia Acuña. (afanoc@afanoc.org)

Àrea d’Administració
Mònica Ruiz. (administracio@afanoc.org)
Mónica Aldave. (administraciotgn@afanoc.org)

Àrea de Comunicació  
Maite Golmayo. (comunicacioafanoc@afanoc.org)

Àrea d’Atenció Psicològica 
Laia Jané. (psicologia@afanoc.org)
Mercè Bertran. (psicologiatgn@afanoc.org)

Núria Carsí. Infermera Consultora Clínica. 
(psicologia@afanoc.org)
Àngels Llorens. (lleida@afanoc.org)

Àrea de Treball Social 
Pilar Verona. (tsocial@afanoc.org)
Jordi Martínez. (tsocialtgn@afanoc.org)

Àrea de Voluntariat / Activitats
Irene Costa. (voluntariat@afanoc.org)
Maria Santamartí. (activitats@afanoc.org)

Àrea de Reflexologia i Massatges
Bibiana Carrasco. (reflexoterapia@afanoc.org)
Col.laboradors: Montserrat Hernández, Enric Alzamo-
ra, Eugènia Palacio, Carmen Frades, Anna Viñes, 
Àngels Ferrando i Lourdes Sentís. 

Àrea d’Imatge i Disseny: Òndia - Studio
Ricard Soriano. (comunicacio@afanoc.org)  
Conrad Ricart. (posatlagorra@afanoc.org)

Àrea de Manteniment
David Sanz. (administracio@afanoc.org),  Gabriela Dru-
gas, Razvan Seica

Coordinació Delegació Lleida
Maite Montañés. (lleida@afanoc.org)
Àngels Antolin
Pilar Vilella

AFANOC
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• Premi “El Somriure del Festival” 2012. Atorgat 
dins el Festival Internacional de Pallassos de Cor-
nellà de Llobregat.
• Premi a la Solidaritat i Superació 2011 per la 
Casa dels Xuklis. Atorgat per ONCE.
• Premi a la “Millor Iniciativa de Servei al Pacient 
2010-La Casa dels Xuklis”. Atorgat per Farmain-
dústria.
• Premi al treball, l’esforç i la dedicació als valors 
humanitaris 2010. Atorgat per la Unió Esportiva 
de Sants.
• Premi Estatal de Voluntariat Social 2009. Ator-
gat pel “Ministerio de Sanidad y Política Social”
• Premi “EVENTO PLUS al mejor Evento Respon-
sable del año 2009 en el Estado Español 2009”. 
Atorgat per Evento Plus. 
• Menció Honorífica de Cooperació i Solidaritat 
2009 dels Premis Ciutat de l’Hospitalet. Atorgat 
per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

• Reconeixement a la responsabilitat social 2009. 
Atorgat a la Delegació d’AFANOC a Tarragona per 
CEPTA (Confederació Empresarial de la Província 
de Tarragona).
• Premi Nacional del Voluntariat 2006. Atorgat pel 
Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques de la Generalitat de Catalunya.
• Premi a la Labor Social. Febrer de 2005. Atorgat 
per la FAC (Federación Catalana de Comunidades).
• Premi Col·laboradors a la dedicació. Febrer de 
2003. Atorgat per l’Associació Pizarra de Raimunda.
• Placa Josep Trueta al mèrit sanitari 2003, atorgat 
per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya.
• 16è Premi Rueda Rotaria atorgat pel Club Ro-
tary de Barcelona. Maig de 2001.
• 1r Premi de Voluntariat Social 1998, atorgat 
per la Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS).

Premis i guardons

Organigrama
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L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) està 
registrada a la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia amb el nú-
mero 9.846 i està declarada d’utilitat publica amb 
el numero 79630 de maig de 2002.
La delegació de Tarragona està inscrita al Regis-
tre d’Associacions de l’Ajuntament de Tarragona 
amb el número 650 i la delegació de Lleida està 
inscrita al Registre d’Associacions de l’Ajuntament 
de Lleida amb el número 761.

AFANOC és Escola de Formació de Voluntariat 
amb el número 4 de la Subdirecció de Cooperació 
Social i Associacionisme (Pla de Formació de Vo-
luntariat de Catalunya). 

Convenis signats amb Institucions:
• Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron. 
• Hospital Sant Joan de Déu. 
• Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti).
• Hospital Universitari Joan XXIII.
• Institut Català de la Salut (ICS).
• CatSalut. Servei Català de la Salut.
• ICASS. Departament de Benestar Social i Família
• TV3.

Convenis signats amb entitats i empreses:
• BBVA- Territoris Solidaris
• Consum Cooperativa.
• Catalunya Caixa.
• Egartronic.
• Facultat d’Educació Social i Treball Social. Fun-
dació Pere Tarrés.
• Universitat de Barcelona

• Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
• Fundació Privada PortAventura.
• Fundació Agbar.
• Mémora - Servicios Funerarios.
• Obra Social la Caixa.
• Universitat de Barcelona.
• Universitat Rovira i Virgili
• Wishing Spiral
• Parc Zoològic de Barcelona

Acords de col·laboració:
• ACIC. Associació de Cantants i Intèrprets Pro-
fessionals en Llengua Catalana.
• José Antonio Madrigal.
• Mag Lari, Llibre Michael Jackson.
Membres de:
• Consell de govern de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva
• Xarxa de Famílies Cuidadores de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva
• Xarxa dels Drets dels Infants de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva
• Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
• Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (COCEMFE). 
• Consell del Voluntariat de la Generalitat de Ca-
talunya.
• Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer 
(FECEC).
• Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS).
• Federació Mestral.
• Fundació de Nenes i Nens amb Càncer.
• Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
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www.afanoc.org

Associació de Nens amb Càncer 
C/ Camí de Sant Cebrià, s/n (08035) 

Barcelona. Tel: 93 237 79 79 
afanoc@afanoc.org

Delegació de l’Associació de Nens amb 
Càncer a Tarragona

C/ Adrià, 9 baixos (43004) Tarragona.  
Tel: 977 22 87 12

tarragona@afanoc.org

Delegació de l’Associació de Nens 
amb Càncer a Lleida

Centre Cívic de Cappont
C/ Alfons II, 14 - 2ª planta, despatx 1 

(25001) Lleida
 lleida@afanoc.org

convenis i coL.LABoRAcions AFAnoc i LA cAsA DeLs XUKLis AmB:




