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Han passat tres anys des que la primera família va 
entrar a la Casa del Xuklis, tres anys molt intensos 
i apassionants. 

Quan vam començar a posar en marxa la casa, 
se’ns plantejaven molts interrogants. Ens fèiem 
moltes preguntes que ens angoixaven. 

Seríem capaços de posar en marxa un projecte 
de tanta envergadura i responsabilitat? No teníem 
experiència, i en aquells moments no hi havia gaires 
referents per al projecte que volíem dur a terme.

Seríem capaços de trobar els recursos per poder 
mantenir la casa i acabar de pagar-la? Vivíem 
immersos en una crisi greu, sobretot en el model 
de finançament i distribució dels recursos socials.

Seríem capaços de mantenir unes instal·lacions 
tan complexes? Al principi, els acabats de les 
obres no eren els més adients, i hi havia problemes 
i mancances.

Seríem capaços de gestionar amb intel·ligència 
els problemes que ens trobaríem? Sabíem 
que a la casa s’hi allotjarien famílies de moltes 
cultures, procedències i situacions diferents, amb 
sentiments de por, angoixa i frustració, que haurien 
de compartir espais comuns.

Seríem capaços de fer entendre a les famílies 
que la casa era un recurs gratuït, que havia estat 
possible gràcies al treball de gent que s’havia 
trobat en la mateixa situació, i que feia molts anys 
que treballava per fer-ho possible? El respecte i la 
comprensió d’aquestes famílies eren necessaris i 
imprescindibles per poder-la mantenir.

Seríem capaços de crear-hi una dinàmica que 
realment ajudés els infants i les seves famílies 
a passar aquest tràngol, sense tants patiments 
inútils i sobrevinguts per culpa, no de la malaltia, 
sinó de tot el que l’envolta? De bon començament, 
la nostra aspiració era motivar, incentivar, distreure, 
informar, crear dinàmiques de relacions entre les 
famílies, donar seguretat…

A hores d’ara, davant tota la tasca feta, podem 
dir, amb molta satisfacció i orgull, que hem estat 
capaços de fer front a totes aquestes preguntes. 
Hem après dels errors comesos a causa de la 
nostra inexperiència i hem reforçat els nostres 
encerts. Aquesta ha estat una intensa experiència 
que l’hem pogut afrontar gràcies a la implicació d’un 

gran nombre de ciutadans i ciutadanes que han 
entès que aquest projecte és de tots i per a tothom, 
que s’ha dut a terme amb una total transparència, 
que funciona gràcies al coneixement i que s’ha fet 
des del cor, no des de l’interès. 

I la Casa dels Xuklis només és una part de 
l’AFANOC. Hem continuat treballant intensament 
amb els nostres projectes als hospitals, a les 
delegacions, amb el dol, amb el voluntariat a 
domicili, amb les consultes psicològiques, amb el 
treball social, l’educació, les colònies i les sortides 
de lleure de les famílies. Hem facilitat informació 
sobre el càncer infantil i, sobretot, hem esmerçat 
esforços en la cerca de recursos per poder-ho 
mantenir tot.

Actualment hem entrat en una nova era pel que 
fa al finançament dels recursos socials. Ara no 
ens valen les fórmules antigues. Cal reinventar-
nos contínuament i, el que és més evident, hem 
de confiar cada cop més en els nostres recursos, 
en els que siguem capaços de generar nosaltres 
mateixos. Per això el nostre programa Implica’t, 
les campanyes Posa’t la gorra a tot Catalunya, les 
guardioles, el marxandatge i altres activitats que 
duen a terme.

També em plau informar-vos de la inauguració 
i la posada en marxa de la delegació de Lleida, 
que explica molt bé l’esperit de l’AFANOC. El 
compromís i l’empenta dels pares i mares ha fet 
possible posar a l’abast de les famílies els nostres 
recursos. 

Per acabar, en nom dels nens i nenes i en el de 
les seves famílies, vull expresar el meu agraïment 
més sincer a totes les persones que contribuïu a 
tirar endavant aquest gran projecte. Gràcies de cor.

Josep Pla Buxo
President

Presentació de la memòria

AFANOC
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L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), 
registrada 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 
diverses 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 
famílies sigui el més adequat a les seves especials 
circumstàncies 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 
pares i mares hem d’adoptar un paper actiu en 
la curació 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 desenvolupament i la curació de la 
malaltia. Des d’AFANOC proporcionem una atenció 
psicosocial integral a totes les famílies.
AFANOC ha distribuït la seva tasca en diferents 
àrees d’activitats:

1. Atenció Psicològica i Suport Emocional
2. Atenció Social
3. La Casa dels Xuklis

4. Voluntariat
5. Atenció Educativa i Suport als Centres Educatius
6. Oci i Cultura a l’hospital
7. Oci i Cultura fora del context hospitalari
8. Comunicació, Recursos i  Sensibilització
9. Reflexoteràpia i Massatge

AFANOC està al costat de les famílies durant tot 
el procés de la malaltia. Des del seu inici, durant 
el tractament als principals hospitals de referència 
com l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron i 
Sant Joan de Déu, durant la seva estada a la Casa 
dels Xuklis i també quan marxen a casa. AFANOC 
aposta pel suport al territori de la família, perquè 
les dificultats continuen estan presents i les 
famílies necessiten recolzament i acompanyament 
per adaptar-se de nou al dia a dia; per això tenim 
les delegacions a Tarragona i Lleida.

Aquest any 2014 ha estat un any ple d’activitat a les 
delegacions. AFANOC a Tarragona ha seguit donant 
continuïtat als projectes com el suport emocional, dol, 
voluntariat, oci i lleure i ha portat a terme la Campanya 
“Posa’t la gorra!”, programes  que es varen  iniciar 
amb esforç i il·lusió el 2004 i que, any rere any, s’han 
consolidat, fent front a nous reptes i necessitats. 

Des de Lleida s’ha continuat treballant amb els nous 
programes de suport psicoemocional i voluntariat, 
han portat a terme el “Posa’t la gorra!” i van inaugurar 
el mes de desembre la nova seu de la Delegació per 
donar cabuda als diferents serveis.

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

 La Casa dels Xuklis. Autor: Enric Duch
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Atenció famílies

351.495€ (36%)
Projectes

186.739€ (19%)
Administració

246.146€ (25%)
Actes i campanyes

193.553€ (20%)
Casa Xuklis

Despeses

Ingressos

Fons privats
225.220€ (21%)

Socis
39.810€ (4%)

Fons públics
204.105€ (19%)

Donacions 
120.786€ (11%)

Actes i campanyes
500.126€ (45%)

Balanç econòmic

AFANOC Barcelona

AFANOC Tarragona

Total famílies

Nº beneficiaris/es

Nº beneficiaris/es

Total beneficiaris/es

1.716

211

29

5.834

717

99

1.956

6.650

AFANOC Lleida

Nº beneficiaris/es
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La presència d’AFANOC a l’Hospital Ma-
terno-Infantil de la Vall d’Hebron

Degut al trencament que la malaltia suposa en el seu 
dia a dia i en el seu desenvolupament psicoeducatiu, 
també és necessari que tant les seves necessitats 
formatives, educatives com lúdiques continuïn tenint 
resposta i s’enriqueixin. A més, tenint en compte que 
el càncer infantil es pot considerar una malaltia que 
afecta a nivell familiar, cal que el sistema familiar 
estigui atès des d’un inici per tal que es reorganitzi i 
s’estabilitzi amb la nova situació.

El 1998, AFANOC signa conveni per realitzar 
activitats de voluntariat i altres programes de suport 
a les famílies a nivell de Treball Social.
El 2003 es posa en marxa un conveni pel bon 
funcionament de la sala de jocs, formació, equip 
de voluntariat i coordinadora, relació amb la Unitat 
d’Atenció a l’Usuari.
El 2004 AFANOC intervé en l’adequació i el 
disseny de la planta d’oncohematologia pediàtrica: 
creació de sales de jocs, sala d’estar pels cuidadors, 
neveres, taquilles, despatx per l’Associació. I durant 
aquest últim any s’ha començat a perfilar el projecte 
de remodelació de la planta d’oncohematologia 
pediàtrica que anirà a càrrec d’AFANOC.

Voluntariat hospitalari al Servei d’Onco-
hematologia Pediàtrica

El voluntariat té la funció d’acompanyar, donar 
suport, jugar, entretenir i oferir activitats lúdiques 
als infants i adolescents i als seus cuidadors 
durant els períodes d’ingrés a planta i les visites 
ambulatòries.
L’equip de voluntariat hospitalari dóna un servei 
actiu els 365 dies de l’any, de 10h a 20:30h (en 
diferents torns) a la Planta d’Oncohematologia 
Pediàtrica i els 74 voluntaris i voluntàries que 
el conformen, juntament amb la coordinadora 
d’aquesta àrea, són els responsables que les sales 
de jocs estiguin obertes i a disposició dels nens/
es i les famílies. 

A part d’aquesta tasca a les sales de jocs, també 
es realitza:
- Voluntariat específic a les habitacions: amb 
l’objectiu de fer-se càrrec del nen/a durant períodes 
de temps determinats i prèviament pactats amb 
la coordinadora, oferint-li una atenció totalment 
individualitzada per tal que els cuidadors principals 
puguin prendre’s un respir o sortir a fer gestions o 
altres activitats. 
- Voluntariat específic a les càmeres d’aïllament: 

amb el mateix objectiu que l’anterior cas, hi ha 
un grup de voluntaris/àries que està format 
específicament per cobrir les necessitats d’aquests 
nens i nenes en un espai més restringit en quant a 
recursos i activitats a realitzar.
Per tal de cobrir aquestes demandes, mantenim 
coordinació amb la supervisora d’infermeria del 
servei per concretar els tipus de voluntariat i les 
necessitats de les famílies. 

Altres funcions del voluntariat a la planta d’onco-
hematologia pediàtrica són:
- Ajuda a dinamitzar d’una banda, els tallers que 
es realitzen setmanalment i d’altra banda, realitzar 
activitats específiques que sorgeixin del propi desig 
dels nens, les quals aquest any s’han potenciat. 
- Té cura de la mediateca i biblioteca. Durant aquest 
any, se n’ha revisat el contingut i s’està actualitzant, 
incorporant nous recursos.
- Té cura de les neveres, taquilles, microones i 
altres aparells que l’AFANOC té a disposició de les 
famílies. 
- Recull demandes de les famílies a nivell de 
necessitats que poden tenir durant l’hospitalització 
per tal de transmetre-ho a la coordinadora i donar 
una resposta adequada.
- I dinamitza les celebracions dels aniversaris i 
festes populars. 

Es compta amb un grup de 10 voluntaris/àries 
que presten un servei actiu els dies laborables, 
de 10h a 14h a l’Hospital de Dia de la mateixa 
institució. Aquest equip humà gestiona la sala 
d’espera i el material del que disposa per tal que 
els infants i adolescents que esperen la seva visita 
mèdica puguin gaudir d’un moment de distracció 
que els permetrà assumir amb més serenor els 
procediments i tractaments corresponents.

Tallers, activitats i celebracions 
 
Destacades experiències d’hospitals d’arreu del 
món i la nostra pròpia, ens demostren la importància 
i la necessitat d’incorporar activitats fonamentades 
en el joc, el lleure i l’educació durant les estades 
hospitalàries dels infants i adolescents. Al llarg del 
2014 s’han realitzat els següents tallers i activitats:

Tallers setmanals: 

Taller de contacontes: Els contacontes adapten 
els seus relats a l’edat del nen/a, podent arribar a 
infants i també adolescents. El taller s’ha realitzat 
cada dimecres al matí tan a la planta com a 
l’hospital de dia. 

Serveis i activitats a l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron
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Taller de música: volem fer passar una estona 
agradable, distreta i divertida als infants i adolescents 
ingressats, així com oferir-los la possibilitat de 
descobrir noves sensacions. El taller s’ha realitzat 
cada dimecres a la tarda a la planta.

Taller de creativitat: a través de les arts plàstiques 
s’ofereixen activitats creatives als infants i ado-
lescents i es treballen els centres d’interès per 
decorar les sales, 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 a 
la planta. 

Taller de Papiroflèxia: L’objectiu del taller és agafar 
habilitat manual, treballar la psicomotricitat fina i 
grossa i crear objectes de paper fets per un 
mateix. El taller s’ha dut a terme cada dimarts a la 
tarda a la planta.
 
Pallassos a l’hospital: A les habitacions i a la planta 
sovint hi ha espais i estones de bon humor, somriures, 
sorpresa, fantasia... L’activitat s’ha dut a terme tots els 
divendres al matí. Les actuacions s’han realitzat  tant 
a la planta com a l’Hospital de dia.

Aquest any s’ha realitzat el taller de pulseres, on 
s’han ensenyat diferents tècniques i materials per 
fer pulseres i també s’han portat a terme els contes 
il.lustrats, on es va explicar el conte del patufet i els 
més grans van aprendre a crear un personatge a 
partir d’un objecte quotidià. 

Celebracions: 

Carnaval: Enguany, ens vem disfressar de fruites 
i es van elaborar els elements de decoració per 
vestir la planta i les disfresses que cadascú va voler 
portar.
 
Diada de Sant Jordi: Aquest any es van fer tot de 
roses de papiroflèxia. Tots els nens, nenes, pares, 
mares i personal mèdic i d’infermeria van tenir una 
rosa. A més, tan a planta com a hospital de dia vam 
posar una taula amb contes i llibres, on cada nen 
podia agafar-ne un. 

Festes de Nadal i Festivitat del Tió: Hem realitzat 
tallers per decorar els espais comuns i les 
habitacions, taller de postals de Nadal fetes amb 
papiroflèxia i activitats d’intercanvi entre els nens i 
nenes, construcció de personatges nadalencs, un 
abre dels desitjos... Enguany, vam fer cagar el tió a 
la planta acompanyat d’un concert de Nadal.
 
Aniversaris: Celebrem tots els aniversaris dels 
infants hospitalitzats amb regals, actuacions i 
cançons en els que participen tant el voluntariat, 
com el personal d’infermeria.

Cap d’Any: AFANOC prepara per aquesta data tant 
assenyalada, les bosses amb raïm, cava i dolços 
perquè el personal que estigui de guàrdia i els 
pares dels nens ingressats rebin el nou any amb 
esperança i en companyia.

AFANOC
Memòria Anual 2014

Pallasses a la planta d’oncohematologia de l’Hospital Materno infantil Vall Hebron. Autor: AFANOC



www.afanoc.org

07AFANOC
Memòria Anual 2014

Serveis i activitats a l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron

Altres activitats: Hem organitzat des del Servei 
d’Oncohematologia un grup de famílies que 
assisteixen, un cop  a l’any, al Castell de Montjuïc i a 
un berenar al Zoo de Barcelona.

Altres Serveis de Maternoinfantil

Des del 2012 hi ha un grup de voluntaris/àries 
d’AFANOC que cobreixen  necessitats que puguin 
sorgir a famílies que tenen el fill/a ingressat a alguna 
de les plantes de pediatria. Per aquest motiu i per 
col·laborar en propostes col·lectives (participació a 
Jornades, celebracions i festes populars) mantenim 
coordinació amb el servei d’Atenció a l’Usuari.

Treball Social 

És tasca de la treballadora social  assumir a 
les famílies que tenen un infant hospitalitzat 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.

Les funcions bàsiques de Treball Social es centren en:
- Acollir a les famílies.
- Proporcionar tota la informació que pugui 
necessitar la família relatives a prestacions i 
serveis, tan econòmics, sanitàris, socials, laborals i 
educatius, que proporciona l’Administració Pública 
així com dels recursos oferts per l’AFANOC o altres 
entitats privades.
- Detectar altres necessitats.
- Capacitar a les famílies per mobilitzar  els recursos 
personals. 
- Fer seguiment familiar.

Les intervencions formals es porten a terme en 
l’espai sanitari i en el despatx que te assignada 
l’associació.

Treball Social es coordina amb l’Administració 
Pública -Serveis Socials, CAPs, Ajuntaments, CADs 
i Escoles, entitats privades i amb les Associacions 
de Nens amb Càncer d´arreu de l´Estat Espanyol.

La treballadora social efectúa reunions de 
coordinació 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. 
Registra totes les intervencions en la base de dades 
del Servei de Treball Social.

Junt amb la coordinadora del Voluntariat Hospitalari 
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 
organitza, a demanda del Servei, les activitats 
externes que s’ofereixen a les famílies.

Programa de suport al personal mèdic i 
d’infermeria

Es realitza un espai de supervisió als equips 
d’infermeria de càmeres i de planta, en el qual 
els professionals plantegen les dificultats amb 
el maneig de situacions psicoemocionals dels 
infants i adolescents ingressats i les seves famílies. 
També s’aborden qüestions i/o resolucions de 
conflictes del treball en equip. L’espai dura unes 
2h aproximadament amb una periodicitat mensual 
amb cada un dels equips. També es dóna atenció i 
assessorament telefònic a la supervisora del servei.

Suport a les famílies a l’Hospital Maternoinfantil Vall Hebron. Autor: AFANOC
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Serveis i activitats a l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron

DADES QUANTITATIVES

TREBALL SOCIAL
Famílies  (860 intervencions) 111

VOLUNTARIAT HOSPITALARI

Voluntariat Servei d’Oncohematologia Pediàtrica (Planta i Hospital Dia)

Famílies 700

Voluntaris/es 99

Hores anuals de servei a l’hospital 4.480

Beneficiaris 2.380

Voluntariat Específic a les habitacions

Famílies 26

Voluntaris/es 297

Hores anuals de servei a l’hospital 632

Beneficiaris 88

Voluntariat específic a càmeres d’aïllament

Famílies 3

Voluntaris/es 73

Hores anuals de servei a l’hospital 185

Beneficiaris 10

Voluntariat a altres serveis de Maternoinfatil

Famílies 16

Voluntaris/es 83

Hores anuals de servei a l’hospital 174

Beneficiaris 54

Tallers i activitats

Talleristes 11

Hores de dedicació 486

SUPORT AL PERSONAL D’INFERMERIA

Sessions amb el personal d’infermeria de càmeres i de planta 24

TOTAL SERVEIS A FAMÍLIES: 827 BENEFICIARIS/ES: 2812
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Serveis i activitats a l’Hospital de Sant Joan de Déu

Al 2005 es va signar el primer conveni de 
col·laboració entre l’AFANOC i l’Hospital de Sant 
Joan de Déu, per tal d’oferir el suport a les families, 
principalment des de l’àrea de suport emocional i 
l’àrea de tècniques manuals. Després de més de 
10 anys de col·laboració directa, i havent renovat 
el conveni l’any passat, es constata la consolidació 
dels següents programes d’intervenció:

Programa terapèutic adreçat a les 
necessitats dels infants i adolescents 
afectats i les seves famílies

L’equip de suport emocional de l’entitat, té una 
presència de dos dies a la setmana a l’Hospital de 
Sant Joan de Déu, tant a la planta d’oncohematologia, 
hospital de dia, Espai d’Associacions, com en 
d’altres serveis on s’ubiquin les families tractades. 
En l’etapa inicial de la malaltia, les intervencions 
terapèutiques giren entorn a disminuir l’impacte 
generat pel diagnòstic, crear un espai per compartir 
preocupacions i dificultats, i expressar, si s’escau, 
les càrregues emocionals. Al mateix temps, es 
facilita informació a demanda i respostes sobre els 
canvis que poden succeir (experiència previsible), 
actuant com a antídot  de la por i l’angoixa.

Les professionals de l’entitat, realitzen un acom-
panyament durant tot el procés de la malaltia, 
principalment a l’infant o adolescent malalt com 
també als seus familiars més implicats. L’equip 
es presenta a pràcticament totes les families 
que inicien el procés de tractament de la malaltia 
oncohematològica, i treballa a petició de la pròpia 
família o dels equips mèdics. 

En el cas que es requereixi, l’equip també atén a les 
famílies que tenen un fill/a tractat en altres hospitals 
i que demanen suport a l’associació, sempre 
garantint la coordinació amb els professionals 
referents de l’hospital on l’infant o adolescent és 
tractat. En aquest cas, les intervencions es realitzen 
a les oficines d’AFANOC o bé per via telemàtica.

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, 
principalment, 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.

L’equip acompanya la família durant tot el procés 
de la malaltia, i quan l’infant és derivat a l’equip de 
cures paliatives de Sant Joan de Déu, es treballa 
conjuntament amb aquest, oferint un seguiment 
adequat de les demandes i necessitats que la 
família requereix. El vincle terapèutic amb la família 
permetrà realitzar les intervencions necessàries i 
poder continuar amb l’atenció durant el procés de 
dol, un cop el fill/a hagi mort. Són intervencions 
ens les quals es resolen dubtes sobre com 
acompanyar el fill/a malalt, com gestionar la 
informació i les reaccions emocionals de l’infant 
malalt però també les dels familiars, permetre la 
expressió de pors i angoixes sobre la probable 
mort del fill/a, i facilitar la presa de decisions en 
relació a aquest moment tant difícil de viure.

Programa de suport al personal mèdic i 
d’infermeria

Es fomenta el treball coordinat i el suport als diferents 
professionals, des d’un punt de vista tan  tècnic 
com emocional, atenent a demandes individuals on 
acostuma a haver dificultats relacionades amb la 
gestió emocional. Des de fa ja molts anys, assistim 
setmanalment a les reunions de l’equip de suport 
psicosocial, quinzenalment reunions amb oncòlegs 
i hematòlegs, i les reunions setmanals de la unitat 
de cures paliatives, entre d’altres.També ens 
coordinem amb d’altres serveis, com rehabilitació, 
infermeria, psiquiatria, treball social... 

Programa de tècniques manuals: 
reflexoteràpia
 
Aquestes tècniques manuals són molt útils per 
reconduir i reequilibrar les alteracions fisiològiques 
que afecten tant a l’àmbit físic com emocional. A 
l’Hospital de Sant Joan Déu s’ofereix reflexoteràpia 
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. 
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DADES QUANTITATIVES

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I SUPORT EMOCIONAL
Famílies: (casos nous i en seguiment)

Intervencions: A Hospital de dia: 222; Planta: 269; Despatx Associacions: 90; 
Atenció Telefònica: 48; Unitat de Cures Intensives i Semicrítics: 26; Intervencions 
en infants amb tractament pal.liatiu (28 famílies): 108

192

763

15 intervencions

ALTRES INTERVENCIONS 

Atenció al personal de l’Hospital de Sant Joan de Déu i/o 
d’altres professionals relacionats 

Coordinació amb d’altres centres, escoles, entitats, CAP... 29 intervencions

REFLEXOLOGIA

Famílies: 64

Intervencions: 242

Atenció psicoemocional a les famílies.  Autor: AFANOC

15 intervencions

TOTAL SERVEIS A FAMÍLIES: 256 BENEFICIARIS/ES: 870
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La Casa dels Xuklis és una llar d’acollida situada 
al barri de Montbau amb capacitat per acollir a 
25 famílies. El disseny de l’espai promou per una 
banda la intimitat de les famílies i per l’altra, aposta 
per zones comunes que afavoreixen la relació 
i la convivència entre les famílies allotjades. Al 
pis inferior de La Casa dels Xuklis es troben les 
oficines d’AFANOC on treballa diàriament l’equip 
tècnic, fet que permet un seguiment constant i 
directe de totes les famílies que hi viuen.

La Casa dels Xuklis s’obre a les famílies entre 
setembre i octubre del 2011 i el nombre de 
famílies allotjades ha anat augmentant. Ja fa tres 
anys que ha estat funcionant a ple rendiment

Els objectius de La Casa dels Xuklis són: 

• Donar allotjament a famílies amb un infant amb 
càncer que s’han de desplaçar dels seus llocs d’origen 
per rebre tractament als principals hospitals de 
referència o altres hospitals a la ciutat de Barcelona. 

• Proporcionar atenció psicosocial integral a totes 
les famílies acollides. 

• Oferir espais i moments d’oci i lleure per a infants 
i cuidadors.

Atenció Social 

Des d’aquesta àrea s’assumeixen les derivacions 
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/a amb càncer. 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.

En el procés d’atenció directa, es respon a les 
demandes en diferents nivells d’actuació:

-Informació: orientar sobre recursos socials, 
accesibilitat, tràmits...
-Assesorament: aportar elements de clarificació 
respecte a situacions concretes.
-Motivació: potenciar capacitats de la família amb 
l’objectiu de movilitzar  actituts.
-Recolzament: facilitar a la família un espai de 
acompanyament.
-Gestió: contactar i tramitar recursos socials.
-Derivació: a altres recursos, publics i privats,

D’aquesta manera, totes les famílies són 
assumides, amb les coordinacions necessàries 
amb els pofessionals vinculats al procés, tant de 
territori com de l’hospital referent.

Des d’aquesta àrea es tramita tota la documentació 
relativa a  les dietes de manutenció i allotjament, 
tant de les famílies que pertanyen a Catsalut com 
de les famílies que venen d’altres comunitats, de 
manera mensual.

Des de principis d’any es col.labora amb la 
Parròquia de Sant Jeroni per donar suport 
d’aliments a les famílies que ho necessiten, sempre 
amb coordinació amb el CSS referent de territori 
que, amb un informe social, avala la necessitat del 
recurs.

Es manté la coordinació amb  el Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona per poder tramitar, 
des de la Casa dels Xuklis, la valoració del Grau 
de Dependència a aquells infants que pertanyen a 
una altra Regió Sanitària de CatSalut. 

Famílies arreu de l’Estat 
Espanyol (26%)

Famílies provinents de
Tarragona (20%)

Famílies provinents de
Girona (27%)

Famílies provinents de
Lleida (14%)

Famílies provinents de
fora d’Espanya (4%)

Famílies provinents de
Barcelona (9%)1
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Procedència de les famílies
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La treballadora Social es coordina amb les 
treballadores socials de les associacions de nens 
amb càncer d’arreu de l’estat español, dels hospitals 
referents i, puntualment, amb els Departaments 
de Salut de las seves comunitats, són actuacions 
imprescindibles per dur a terme un bon seguiment 
de les famílies.

Programa de Suport Psicoemocional 

Es detecta la necessitat en els cuidadors (familia) 
allotjats a la Casa, de tenir espais per compartir i 
expressar moltes de les situacions que es viuen 
durant el procés de la malaltia del fill/a. Són moltes 
les vivències de les famílies i moltes vegades, no 
tenen els moments necessaris per poder-les digerir 
i compartir. Per aquest motiu, s’ofereixen espais, ja 
sigui a nivell individual com grupal, on s’aborden 
aspectes relacionats amb la seva situació actual 
o bé d’altres dificultats que poden sorgir durant la 
seva estada a la Casa. 

Durant el 2014, s’ha realitzat 57 intervencions 
concretes a 25 famílies, en diferents moments 
de la malaltia, a demanda seva i durant les seves 
estades a la casa. 

Des d’un inici s’han fet assemblees mensuals, 
en les quals es treballen aspectes com la 
convivència, la higiene i l’ordre dels espais 

comuns com també informacions de les activitats 
de la Casa i de l’Associació en general. A aquest 
espai s’hi ha afegit el programa “Una estona 
per vosaltres” el qual es realitza quinzenalment i 
ofereix un espai grupal específic pels cuidadors 
principals, un clima de confiança i de respecte 
entre les persones assistents al grup en el que es 
puguin compartir i expressar les preocupacions 
i neguits que s’estan vivint durant la malaltia 
del fill/a, informar sobre aspectes que milloren 
la organització familiar  i realitzar mediació de 
possibles conflictes de convivència entre les 
famílies, per tal de vetllar per un bon clima a la 
Casa dels Xuklis

Programa de Suport al personal d’AFANOC 
(Supervisió)

Es realitzen sessions de supervisió pels 
professionals de l’AFANOC que treballen 
directament amb les famílies. L’any 2014 es van 
realitzar 11 sessions.
 
Voluntariat 

El moment del dia en què La Casa dels Xuklis té 
més moviment de nens i famílies és durant la tarda, 
doncs al matí la majoria d’ells són als hospitals 
corresponents. Per aquest motiu, comptem amb 
un equip de persones voluntàries que estan 

AFANOC
Memòria Anual 2014

Activitat a La Casa dels Xuklis.  Autor: Andres Solla Carcedo
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presents diàriament de 17 a 19.30h, dinamitzant 
activitats pels infants i les famílies, amb la finalitat 
d’afavorir els espais i moments d’oci que degut a 
la situació actual s’han vist reduïts.

Altres tasques del voluntariat són el de facilitar 
espais de trobada diferents entre pares i fills/
es, acompanyar als talleristes en les seves 
propostes, animant a les famílies a participar 
activament, ajudant en el desenvolupament de 
l’activitat i donant suport al professional que 
organitza el taller, gestionar els espais de La 
Casa dels Xuklis específics pels nens, com són 
les sales de jocs i la biblioteca. 

En casos puntuals i prèviament acordats amb la 
família, quan l’infant o adolescent no pot sortir a les 
zones comunes degut a la seva immunodepressió, 
el voluntari/ària possibilita activitats al seu 
apartament.

Activitats

Des de l’àrea d’activitats i tallers s’organitzen 
propostes diverses de caire lúdic amb la finalitat 
d’oferir estímuls i potenciar que els infants i les 
famílies puguin seguir aprenent, divertint-se i 
gaudint. 

Tallers: Amb els tallers, els infants i famílies poden 
aprendre de la manera més pràctica, concentrant-
se en una activitat, explorant diversos materials i 
textures i coneixent tècniques i propostes variades.  
Al llarg del 2014 s’han realitzat els següents tallers 
de manera regular:

Taller de patchwork i trapillo, on s’aprenen tècniques 
pròpies de la costura o el ganxet i s’apliquen durant 
l’elaboració de material. 
Tallers de manualitats, on experimentem amb 
diverses textures, tècniques i superfícies per 
elaborar moltes obres d’Art. 
Taller de música, amb la finalitat que les persones 
puguin explorar i utilitzar diversos instruments per 
expressar-se. 
Tallers de cuina, on elaborem receptes de diversos 
països. 
Tallers d’aprenentatge, on diversos estudiants de 
llengües modernes de laUB participen proposant 
activitats de reforç escolar i acompanyant als 
infants en les seves estones d’estudi. 
Decoració de l’espai: Treballem per centres 
d’interès en que tenim en compte les estacions 
de l’any i les celebracions i festivitats típiques i 
tradicionals. Decorem els diversos espais de La 
Casa i organitzem les activitats entorn aquestes 
temàtiques.

Sala de jocs de La Casa dels Xuklis. Autor: AFANOC
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Activitats especifiques per als cuidadors: 
Creiem que els cuidadors han de cuidar-se per 
poder cuidar, i això ho poden aconseguir trobant 
espais per ells mateixos en que es relaxin, 
descansin i tinguin cura del seu estat físic i mental. 
Per promocionar aquest benestar, hi ha activitats 
destinades als cuidadors en que s’ofereix un espai 
de respir i tranquil·litat per aquestes persones. 
Tres dies a la setmana hi ha sessions de massatge 
i reflexoteràpia i fem activitat de Ioga una tarda a 
la setmana.

Espectacles: De manera mensual apropem el 
món cultural i artístic a les famílies sent conscients 
que degut a la seva situació actual, en moltes oca-
sions no podran anar al cinema, al teatre o a rea-
litzar alguna activitat artística o cultural a l’exterior. 

Al llarg del 2014 hem vist les següents actuacions: 
El Concert d’any nou de l’orquestra Camerata Ba-
casis, el Concert de guitarra i violí de Darío Barro-
so i Laura Urteaga, Diversos espectacles de màgia 
del col·lectiu TotMàgia, el Concert de presentació 
del disc Camina, de Jordi Ninus, el Concert de la 
Coral Unda Maris, el Conta Contes per part de l’As-
sociació ToastMasters, el Teatre per part de TACC 
Bcn, el Concert instrumental de l’Agrupació Musi-

cal Pléctrum Garrosa, l’Espectacle de bombolles 
gegants de la Companyia Pep Bou, l’Actuació de 
ball Swing del col·lectiu Swingsmiles i el Concert 
de Nadal per part de la coral Xino-Xano.

Celebracions, festivitats i altres activitats: 
Celebrem els aniversaris de tots els infants i les 
festivitats tradicionals. Les celebracions que hem 
realitzat són: el Carnestoltes, tenint de temàtica les 
fruites; Sant Jordi on hem regalat llibres i roses als 
infants i als cuidadors i hem realitzat punts de llibre 
i roses de papiroflèxia; la Castanyada;  el Caga Tió 
on els infants i les famílies el cuiden i li fan cagar 
regals en una tarda plena d’alegria i sorpreses i 
la Cavalcada de Reis organitzada per l’Associació 
de Montbau la qual fa una parada a La Casa dels 
Xuklis i els Reis Mags vinguts de l’Orient donen a 
cada infant el seu propi regal. 

A més, enguany hem realitzat la primera Flashmob 
de La Casa dels Xuklis, en que han participat les 
famílies allotjades a La Casa i algunes de les famí-
lies ateses per l’AFANOC al llarg dels anys. Aques-
ta activitat va ser un moment de retrobament en 
una activitat distesa i plena d’energia. Podeu veure 
el resultat al nostre Youtube!

DADES QUANTITATIVES
Total entrades de famílies acollides a la Casa dels Xuklis: 193

ATENCIÓ SOCIAL

Famílies (805 intervencions, 92 famílies diferents) 193

VOLUNTARIAT I ACTIVITATS A LA CASA DELS XUKLIS

Famílies (55 voluntaris donant suport i realitzat 66 tallers i espectacles) 150

ÀREA DE SUPORT PSICOEMOCIONAL

Famílies (107 intervencions) 75

REFLEXOTERÀPIA I MASSATGES:

Famílies (169 intervencions) 72

TOTAL SERVEIS A FAMÍLIES: 490 BENEFICIARIS/ES: 1666
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Història de la Delegació

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares 
i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona 
per tal de cobrir les mancances en serveis i 
instal·lacions i donar resposta a les necessitats 
concretes dels infants i adolescents i les seves 
famílies en el mateix territori on viuen. 

Des de l’agost de 2005, la Delegació està ubicada 
a la ciutat de Tarragona, doncs s’han ampliat els 
serveis que s’ofereixen i considerem que és un 
punt més cèntric que permet a les famílies de la 
demarcació desplaçar-se amb més facilitat.

Amb la Delegació a Tarragona proporcionem 
suport psicosocial integral de forma continuada 
durant tot el procés de la malaltia, acompanyant 
als infants i a les seves famílies tant en el context 
hospitalari com en el seu lloc de residència, donant 
els serveis necessaris

A finals del 2013 s’inaugura la nova seu amb la 
idea de potenciar al màxim la presència d’AFANOC 
al Camp de Tarragona i Terres de l’ Ebre.
 
Àrea d’Atenció Psicoemocional

Es treballa per oferir a les famílies el suport 
psicoemocional adient, en funció del moment i 
de les necessitats particulars de cada un dels 
membres de la família. 

Portem a terme el Programa terapèutic adreçat 
a les necessitats dels nens i nenes afectats i 
les seves famílies. Les intervencions es duen a 
terme tant a la pròpia delegació, com a l’hospital 
si hi ha algun infant o adolescent ingressat, i si es 
requereix, inclús al propi domicili. Hem atès a 9 
famílies i hem realitzat 74 intervencions directes.

Realitzem el 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. 
Oferim suport en el dol a pares i mares que han 
perdut un fill/a i als germans i a altres familiars que 
ho necessitin. Davant la situació de que un infant en 
fase final de vida torni a territori, fem un seguiment a 
la família facilitant que els pares puguin acompanyar 
el fill/a en aquesta situació final tant delicada i 
complexa. Hem acompanyat 9 famílies i realitzat 
112 intervencions.

Per tal d’abordar dubtes que genera la malaltia, ens 
coordinem amb centres educatius i altres serveis 

per assessorar i informar d’aquells aspectes que 
generen incertesa. Hem establert 36 coordinacions 
amb altres serveis.

També portem a terme el Programa de suport 
en l’educació dels fills/es: L’escola de pares i 
mares amb l’objectiu de proporcionar un espai de 
diàleg, d’intercanvi d’experiències i d’informació 
i assessorament per part de professionals que 
donen lloc a la reflexió grupal per millorar la tasca 
educativa. Hem realitzat 3 sessions.

Àrea d’Atenció Social

Quan les famílies tornen a territori, el nostre 
objectiu es recollir demandes i detectar les 
necessitats que ens plantegen les nostres famílies. 
Informem i assessorem durant tot el procés de la 
malaltia per tal d’obtenir els recursos mes adients. 
Aquest suport, l’oferim des de la pròpia delegació, 
al mateix domicili, i a l’hospital si és el cas. 

Aquest any, hem atès a un total de 15 famílies i 
hem fet 90 intervencions directes. 

Àrea de Voluntariat

Amb el programa de voluntariat pretenem facilitar 
l’adaptació a la nova situació, proporcionant el 
suport humà necessari per a cada moment. Des 
d’AFANOC Tarragona, comptem amb dos perfils 
de voluntariat, preparats, formats i en continua 
coordinació per a oferir recolzament, a aquelles 
famílies que així ho sol·liciten i a les necessitats 
de l’entitat.

Realitzem el Programa de voluntariat a domicili i 
donem cobertura tant a les necessitats del nen/a 
malalt/a com la dels seus germans/es. Atenem les 
necessitats lúdiques, educatives i de respir familiar 
que cada família necessita. S’ha realitzat aquest 
voluntariat a 8 famílies, fent 74 intervencions amb 
242 hores de dedicació.

També disposem del Programa de voluntariat de 
suport a l’entitat, on es dóna suport a la delegació 
en la gestió i organització de les activitats, en els 
actes de sensibilització i difusió que duem a terme 
com la campanya “Posa’t la gorra!” a PortAventura. 

A Tarragona es realitzen també cursos de l’Escola 
de Formació de l’AFANOC, realitzem altres cursos 
externs i activitats com els Tallers dels Voluntaris 
pels Voluntaris
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Comptem amb un equip de 150 voluntaris/es per 
els actes i campanyes i 13 voluntaris/es a domicili.  

Àrea de massatges i relaxació

Oferim un espai dedicat als principals cuidadors, 
destinat a facilitar un temps de dedicació personal 
en el que una professional de la salut, realitza 
massatges, reflexoteràpia i tècniques de relaxació.  
L’any 2014 s’ha realitzat aquest servei a 5 famílies 
portant a terme 58 intervencions.

Altres serveis i activitats en què parti-
cipa la Delegació:

Des de la Delegació de Tarragona també portem 
a terme el Programa d’Atenció Educativa i suport 
als centres educatius realitzant assessorament i 
xerrades als diferents centres, entitats o institucions.

Les nostres famílies també participen del Programa 
de Colònies i Sortides de l’Entitat amb 16 famílies 
participants i cada any se celebra amb les famílies de 
Tarragona la Festa de Nadal i el Caga Tió on aquest 
últim any han assistit 38 persones de 9 famílies. 
Amb la campanya “Posa’t la gorra! a PortAventura hi 
van assitir 140 famílies d’AFANOC.

AFANOC
Memòria Anual 2014

DADES QUANTITATIVES
Famílies (447 intervencions)

Nº BENEFICIARIS/ES: 717

211

Trobada de voluntaris a Tarragona. Autor: AFANOC
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Des de mitjans de setembre de 2014, AFANOC 
Lleida disposa d’una nova seu ubicada al C/
Quatre Pilans, 7-baixos (al barri de Cappont) per 
tal de donar respostes i cobrir totes les necessitats 
de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer 
de les terres de Lleida. 

Els programes que s’estan portant a terme i 
impulsant des de Lleida són:

Àrea d’Atenció social:

La nostra tasca és informar, orientar i assessorar 
a les famílies en diversos aspectes (recursos 
existents ajudant a tramitar gestions burocràtiques, 
derivar-los al servei específic...). Treballem en xarxa 
amb altres entitats i serveis per tal que les famílies 
se’n puguin beneficiar i per posar en marxa nous 
àmbits d’actuació i noves formes d’intervenció per 
tal que la qualitat dels nostres serveis millori dia a 
dia.

Àrea de Suport psicoemocional:
 
S’ofereix el servei d’acompanyament i suport 
psicològic a totes aquelles famílies amb un infant 
o adolescent amb càncer en qualsevol fase de la 
malaltia (diagnòstic, hospitalització i tractament, 
remissió, tractament ambulatori o alta, entre 
altres). La delegació d’AFANOC Lleida pretén 
cobrir les necessitats que les famílies de Lleida 
tenen un cop el tractament mèdic ja no requereix 
d’una hospitalització continuada i tornen de nou a 
instal·lar-se al seu domicili. En aquest moment pot 
ser necessari seguir rebent l’ajuda i recursos que 
es van oferir des de l’hospital i d’associacions com 
AFANOC, i una d’aquestes necessitats són les 

emocionals o psicològiques. També és freqüent que 
en sorgeixin de noves, donat que s’inicia un procés 
d’adaptació a una situació nova possiblement amb 
limitacions i seqüeles que no permeten una vida 
del tot normalitzada.
 
Durant l’any 2014 es va atendre a un infant i 
la seva Família. La coordinadora i la psicòloga 
van gestionar també el voluntariat a domicili, 
acompanyant les voluntàries en la seva tasca, fent 
reunions de seguiment amb elles i la família, així 
com amb el tutor de l’infant. 
 
També es va realitzar una xerrada a l’escola de 
Torrebesses a petició del centre, donat que havien 
col·laborat amb la 1a Festa del Posa’t la Gorra. 
Conjuntament amb els nens, es va parlar de la 
malaltia del càncer, els seus tractaments i de com 
ajudar a les persones que patien la malaltia. 

Àrea de Voluntariat:

A la Delegació de Lleida disposem de diferents 
tipologies de voluntariat que ens ajuden a millorar 
la qualitat de vida de les nostres famílies.

Voluntariat al domicili: Durant l’any 2014 s’ha 
donat aquest servei a 1 família.

Voluntariat en tasques administratives: Comptem 
amb uns 5 voluntaris que setmanalment 
(dillluns a divendres) ens ajuden en les tasques 
administratives.

Voluntariat per activitats/fires: Comptem amb uns 
15 voluntaris que s’ofereixen en aquestes activitats 
puntuals i de cap de setmana.

Delegació Lleida. Autor: AFANOC
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Voluntaritat per la Festa del Posa’t la Gorra: Comp-
tem amb uns 100 voluntaris que ens ajuden el dia 
de la festa.
 
Formació: El 15 de novembre de 2014 es va rea-
litzar el Curs de Voluntariat al Domicili, al qual van 
assistir 12 persones. 

Àrea d’Informació i sensibilització:

Treballem per normalitzar el càncer infantil a tra-
vés de diverses actuacions, sobretot a través de la 
Primera edició de la Campanya del Posa’t la Gorra 
a la Seu Vella que va tenir lloc el 15 de febrer de 
2014. Hi van participar 12 famílies d’AFANOC.
També s’han realitzat durant el mes de novembre 
3 xerrades informatives a la Universitat de Lleida 
(facultat de ciències de l’educació, psicologia i tre-
ball social) per tal de donar a conèixer l’associació 
i trobar nous voluntaris.

Àrea d’Activitats i cultura

Festivitat del Caga tió: el 17 de desembre vàrem 
fer cagar el tió a totes les famílies de Lleida i pos-
teriorment, van realitzar un taller de postals de na-

dal amb els voluntaris d’AFANOC. Una quinzena de 
famílies hi van assistir.

Altres activitats

El 17 de desembre AFANOC Lleida va inaugurar 
la nova seu. El nou espai compta amb una recep-
ció, una sala polivalent, una sala d’ atenció psicolò-
gica, un magatzem i un espai de botiga que seran 
utilitzats diàriament pels voluntaris i treballadors 
de l’entitat per millorar l’atenció a les famílies que 
ho requereixin . La inauguració va comptar amb 
la presència del delegat del Govern, Ramon Farré 
president de la Diputació, Joan Reñé i l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, entre d’altres.

AFANOC
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DADES QUANTITATIVES
Famílies

Nº BENEFICIARIS/ES: 99

29

Posa’t la Gorra! a Lleida. Autor: AFANOC
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Amb 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 germans i/o altres familiars 
significatius que ho demanin. També, en casos 
puntuals que l’infant o adolescent 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 final, delicada i 
complexa. Les intervencions, generalment són 
individuals, també se’n fan familiars i de parella. 

Al mateix temps, des de ja fa molts anys, AFANOC 
té el programa de grups de dol, els quals funcionen 
mensualment i tenen una durada de dos hores i 
mitja aproximadament. Els grups són oberts tot i 
que es procura que hi hagi una estabilitat en els 
membres que el conformen. Durant el 2014, va 
finalitzar un dels grups, després de 3 anys de durada 
i se’n va iniciar un de nou a principis d’any. Es duen 
a terme a les oficines de la Casa dels Xuklis i hi 
pot assistir qualsevol família que hagi perdut el seu 
fill/a per una malaltia oncohematològica (seguint 
els criteris establerts per part de les professionals 
responsables del grup).
Des d’aquest àmbit del dol, també oferim suport 
i recomanem bibliografia especialitzada a aquells 
centres educatius que ens ho demanen. 

DADES QUANTITATIVES
Acompanyament dol

Famílies 27

Sessions mensuals grup1 (10 pers) 7

Sessions mensuals grup2 (5 pers) 9

Sessions individuals/parella/família 194

Treball de l’últim dia al grup de dol. Autor: AFANOC
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Per l’AFANOC, el voluntariat és un important pilar 
en l’assoliment dels nostres programes i serveis. 
Comptem amb el suport diari de persones que 
ofereixen lliurement part del seu temps per 
comprometre’s amb la nostra tasca i ajudar-nos a 
donar una atenció integral a les famílies.

Dins d’aquest grup humà  també ens trobem amb 
entitats i empreses que col·laboren amb nosaltres 
mitjançant el voluntariat corporatiu i donacions 
econòmiques o de material. 

A part del voluntariat que es realitza a l’Hospital 
Maternoinfantil de la Vall d’Hebron i a La Casa 
dels Xuklis, els quals s’expliquen en els apartats 
corresponents, cal destacar altres tipus de 
voluntariat igualment importants per a nosaltres: 

Voluntariat Domiciliari

El voluntariat a domicili acompanya a la família un 
cop torna a casa i li dóna suport en el procés de 
represa del seu dia a dia, la seva rutina i quotidianitat. 
Aquest suport va dirigit tant a l’infant que està 
malalt com als seus germans i evidentment als 
cuidadors. 

Els motius d’aquest voluntariat són diversos. A 
vegades són per reforç escolar, per activitats 

lúdicoeducatives, on s’acompanya a l’infant i/o 
adolescent i se li proposen activitats que permetin 
desenvolupar les seves habilitats i explorar les 
seves motivacions.També poden ser motius 
d’acompanyament i oci als germans/es o d’espai de 
respir als cuidadors/es. 

Voluntariat de suport al Grup de dol: Aquest 
any un voluntari ha donat suport a una família 
participant del grup de dol, quedant-se amb el fill 
mentre els cuidadors estaven a la sessió de suport 
emocional. 

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 
realitza a les seus de l’entitat.

Voluntariat puntual en actuacions de 
sensibilització i difusió: Aquest és un voluntariat 
necessari per a que la nostra entitat sigui més 
coneguda i la tasca que realitzem es pugui difondre 
contínuament i cada vegada arribi a més gent. A 
més, també ens ajuden a recaptar fons per poder 
seguir endavant i ampliar la base econòmica de 
l’associació amb la venda del nostre merxandatge.  
La persona voluntària de la nostra entitat és 
compromesa amb la societat, i amb l’entitat, 

AFANOC
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Voluntaris a la festa del Posa’t la Gorra de Barcelona. Autor: Xavi Ginesta
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comparteix la nostra visió del món, de la malaltia, 
de les famílies i dels infants amb qui tractem, els 
acompanya i els hi proposa activitats diverses, els 
escolta i els acompanya al llarg del seu procés. 

Formació del voluntariat

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. 

Els cursos que ha realitzat el 2014 són:

Curs: “Voluntariat, Nen Malalt i Família”: Curs per 
conèixer i treballar el voluntariat en l’àmbit de la 
infància amb alguna malaltia de llarga durada. S’ha 
realitzat una edició a Barcelona i una a Tarragona.

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’au-
todirecció de les tècniques de relaxació.S’ha realit-
zat una edició a Barcelona.

Curs: Pallasso hospitalari: riure per viure.: Es vol co-
nèixer el clown d’aprop, perdre el sentit del ridícul, tot 
cercant allò imaginari i amb l’humor com a vehicle de 
comunicació. S’ha realitzat una edició a Tarragona. 
 
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 creixement personal. S’ha realitzat una edició 
a Barcelona i una a Tarragona. 

Altres activitats i cursos de formació: 
-Tallers d’Iniciació al Voluntariat d’AFANOC a Bar-
celona i Lleida. 
- Sessió de formació: “El voluntari pregunta”  de la 
FECEC.
 -Curs “Voluntariat en l’àmbit oncològic” organitzat 
per la FECEC impartint un bloc sobre “El fet vo-
luntari” .
-Participació a la X Trobada de Voluntariat Onco-
lògic “l’evolució del voluntariat en els darrers anys”. 

DADES QUANTITATIVES
Voluntariat domiciliari

Barcelona
Famílies 19

Voluntaris/es 25

Nº intervencions 130

Hores de voluntariat 406

Total beneficiaris 65

Voluntariat de suport a l’entitat
Voluntaris/es (Bcn, Tgn i Lleida) 432

Hores de voluntariat 2592

Escola de formació
Nº alumnes 97

Nº cursos realitzats 6

Taller de Voluntaris a la delegació de Tarragona. Autor: AFANOC
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L’educació és projecció de futur, és confiar en les 
possibilitats del demà, a la vegada que es procura 
mantenir la quotidianitat del nen/a i donar respos-
ta a les seves inquietuds, necessitats i motivacions. 
Mantenir o reforçar vincles afectius amb els com-
panys i els mestres facilitarà el retorn a l’escola 
un cop finalitzin 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.

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 
suport a l’infant o adolescent que està malalt. 

Fem xerrades informatives i de sensibilització a 
centres educatius, entitats o institucions sobre 
l’entitat, el nostre voluntariat i el càncer infantil a 

través de les diferents professionals de l’AFANOC.
També hi ha la demanda específica de escoles i 
instituts, els quals tenen un alumne/a en situació 
de cures paliatives, i que necessiten suport i asses-
sorament sobre com tractar aquesta experiència al 
centre. Des de l’equip s’han realitzat diferents in-
tervencions en les que s’ha assessorat al claustre 
de professors (en format xerrada i/o espai de re-
flexió i resolució de dubtes) i s’ha ajudat a prendre 
decisions de com informar a la resta d’alumnes, de 
com acompanyar a l’infant malalt, i  sobre com or-
ganitzar i/o participar als enterraments o actes de 
comiat que la familia realitza.

Durant el 2014 hem realitzat intervenció directa en 
15 centres educatius, tant a nivell de sensibilització 
sobre el càncer infantil com a nivell d’assessora-
ment i suport pel claustre de professors i alumnat. 

Treballs de recerca i de grau 

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.
Durant el 2014, hem realitzat 32 entrevistes amb 
estudiants de batxillerat i universitaris. 

Tutorització de pràctiques

L’any 2014 hem tutoritzat una alumna de pràctiques 
del Tercer Curs de Treball Social, de la Universitat 
de Barcelona i una alumna de Psicopedagogia de 
la Universitat Oberta de Catalunya.

Atenció educativa, suport als centres educatius 
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Xerrada a un centre educatiu 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 adolescents 
amb càncer com als seus germans i germanes, 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 diferenciat al de 
l’hospital, un espai on no és tractat diferent del 
seu germà/na amb càncer, un espai amb d’altres 
nens i nens que han patit la malaltia i amb d’altres 
germans com ells per conèixer i aprendre’n.

L’any 2014 les colònies d’estiu s’han realitzat a 
l’Alberg Jaume I, a l’Espluga de Francolí, del  25 
de juny al 29 de juny. Hi van participar 40 nens /
es d’AFANOC, 6 famílies des de la Delegació de 
Tarragona i 21 famílies des de Barcelona.

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

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.

Sortides amb les famílies

Des de l’AFANOC s’han organitzat un seguit de 
sortides programades per a tota la família.

• El dissabte 15 de febrer es va realitzar la  festa 
“Posa’t la Gorra!” a la Seu Vella de Lleida. Es van 
repartir gorres a 12 famílies.

• El dissabte 12 d’abril es va fer una sortida a la 
Granja Escola de Neri al Catllar. Les famílies van 
poder passejar per tota la granja i conèixer els 
animals de ben aprop.
 
• El diumenge 1 de juny es va realitzar la  festa 
“Posa’t la Gorra!” al Parc Temàtic de PortAventura, 
a Vila-Seca. Hi van participar 140 famílies. 

• El diumenge 12 d’octubre es va fer una altra 
sortida en la que les famílies van gaudir d’un bateig 
d’aire amb ultralleugers organitzat pel Camp de 
Vol de Bellvei i el Club Esportiu Alats, en terres 
tarragonines. 

• El 13 de desembre es va realitzar la festa Posa’t 
la gorra al Parc Zoològic de Barcelona. Van 
participar-hi 74 famílies d’AFANOC. 

DADES QUANTITATIVES
Voluntariat domiciliari

Total famílies 294

Total beneficiaris/es 1.050

Sortida de famílies amb ultralleugers al Camp de vol de Bellvei.  Autor: Omnicopteros
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Actualment l’AFANOC pertany i treballa a les 
següents confederacions, federacions i grups 
de treball. Amb el treball en xarxa es vol sumar 
capacitats i els recursos que cadascuna disposa, 
es volen complentar entre sí i desenvolupar 
projectes amb un major abast i incidència.

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer 
(FECEC): La FECEC és una Entitat de 2n nivell que 
agrupa 12 organitzacions que treballen per millorar 
la qualitat de vida dels pacients oncològics i les 
seves famílies. Actualment l’AFANOC és Tresorera 
de la Federació, treballa en el grup de coordinadors 
de voluntariat, forma part del Grup de Treball de 
Suport Psicosocial, som membres del Consell 
de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya 
(Generalitat de Catalunya), i representem la Federació 
a la Plataforma per la infància de catalunya.

Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS): Treballa per promoure el voluntariat 
social i reconèixer la seva importància. AFANOC 
estem dins la comissió de Salut i socio-sanitari i 
a la Unitat Territorial de Tarragona i des del mes 
de desembre AFANOC Lleida també n’és membre.

Altres activitats en les que hem participat:

• Xerrades de Testimoniatge parlant del voluntariat 
a centres Educatius.

• Participació Fira d’Entitats organitzada a Tarragona. 

• Participació a la IX Jornada de Voluntariat en 
l’àmbit de la salut “V=2s x p. Voluntariat igual al 
doble de salut per persona”.

• Participació amb un Stand d’AFANOC i spitch al 
speackercornen del Marcketplace de Barcelona.

Plataforma d’Infància de Catalunya PINCAT: 
Formada per 21 organitzacions que treballen 
per a la infància i adolescència a través de més 
de 900 entitats de primer nivell neix per ser una 
veu comuna i transversal de totes les entitats 
compromeses amb els infants i adolescents. Ara 
es fa el seguiment del desplegament del pacte 
per la infància, i es van fent enllaços amb el síndic,  
altres plataformes i treballant aspectes concrets 
de la nostra tasca.

Altres activitats en les que hem participat:

• Assistència a la presentació de l’Informe del 
Síndic sobre els drets dels infants 2013.

• Participació en la jornada de conmemoració del 
25è aniversari de la Convenció sobre Drets de 
l’Infant organitzada al Parlament de Catalunya.

COCEMFE-Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica: 
Formada per més de 1600 organitzacions té 
l’objectiu d’aglutinar, enfortir, formar i coordinar els 
esforços i activitats de les entitats que treballen 
a favor de les persones amb discapacitat física i 
orgànica per defensar els seus drets i millorar la 
seva qualitat de vida. S’assistiex a les assamblees 
anuals i als actes puntuals que organitza, i ens 
coordinem per les subvencions que otorga la 
Fundación Once.

Federació Mestral a Tarragona: És la federació 
de diferents associacions que treballen de manera 
activa, a les comarques tarragonines, per millorar 
la qualitat de vida de persones amb discapacitats 
d’ origen físic i/o orgànic. Pertany a Cocemfe 
Catalunya amb la que col·labora de manera activa 
en la reivindicació dels drets de les persones amb 
diversitat funcional. Altres activitats en les que 
hem participat:

• Participació a la taula rodona “Infància i diferents 
capacitats” des de la vesant educativa. 

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: 
L’Acord aplega actualment 552 organitzacions de 
la ciutat i és promogut i presidit per l’Ajuntament 
de Barcelona. Els principals òrgans de l’Acord, 
són l’Assemblea Anual, el Consell de Govern (del 
qual formem part), les comissions, i finalment les 
Xarxes d’Acció, de les quals en som membre de 
dues. Actualment es promou el marc del Pla per a 
la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015.

Xarxa De Drets dels Infants: Té la finalitat 
d’enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa 
i promoció dels drets dels infants amb especial 
èmfasi en el dret a la participació. Durant el 2014 
s’ha participat a la Festa de la Infància el mes de 
novembre en el marc de l’Any Internacional de la 
Família.

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores: 
La xarxa està formada per entitats de persones 
afectades per algun tipus de malaltia i els seus 
familiars i per institucions de la ciutat, i té l’objectiu 
de visualitzar la figura del cuidador i informar de la 
existència de la Xarxa i del suport de les entitats. 
S’ha treballat el tema a partir de diverses sessions 
de reflexió sobre les diferents fases per les que 
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passa el cuidador/a: “el cuidador expectant”, “el 
cuidador actiu” i “el cuidador invisible” 

Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores 
de Tarragona: La xarxa pretén enfortir la 
capacitat d’organització de la ciutat de Tarragona 
en l’acompanyament i el suport a les famílies 
i cuidadors no professionals que atenen a les 
persones que pateixen malalties vinculades a la 
pèrdua d’autonomia.

Altres activitats en les que hem participat:

• Participació a les I Jornades de la xarxa de 
famílies cuidadores de Tarragona.

Grup Famílies (CMBS): És un dels vuit grups 
de treball creats pel Consell Municipal de Benestar 
social. Aquest Consell és un òrgan consultiu i de 
participació de l’àmbit de benestar social de la 
ciutat de Barcelona.

Altres activitats en les que hem participat:

• Treball i reflexions sobre “Les Noves 
Masculinitats”: Homes davant del repte de la cura 
i la corresponsabilitat, El rol dels homes en les 
demandes als serveis socials, Projecte Canviem-ho. 

• Aportacions per a la commemoració del XXè any 
internacional de la família i per a la creació d’un 
Consell de Família. 

• Participació a la sessió conjunta amb els grup de 
treball de pobresa, acció comunitària i dones sobre 
“inserció a través del treball”.

Federación Española de Padres de Niños 
con Càncer (FEPNC): La FEPNC  representa 
a catorze Associacions i a tres Associacions 
col·laboradores, l’AFANOC és una d’aquestes tres. 
L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida dels 
nens i dels adolescents malalts de càncer i les seves 
famílies, vetllant per a que tots tinguin les mateixes 

oportunitats de diagnòstic, tractament i curació, en 
qualsevol punt d’Espanya on es trobin.
Assistim a la Comissió de Salut un cop a l’any per 
treballar aspectes sociosanitaris de la malaltia i 
també a la Comissió de Treball Social.

Altres activitats en les que hem participat:

• Assistència al curs de formació: “Lideratge, 
resiliència i visió compartida”: set claus per a 
potenciar el progrés humà en el segle XXI.

FESALUT 
(Federació d’Entitats per la Salut) - Lleida
FESALUT representa a vint-i-nou entitats de 
la ciutat i sis col·laboradores; AFANOC és una 
d’elles. La Federació presta serveis a les entitats 
que vulguin impulsar la realització d’activitats que 
tinguin com a objectiu la promoció de la salut i el 
suport als malalts i al seu entorn familiar. AFANOC 
també participa al Fòrum d’entitats així com a la 
realització de les activitats que consideri adients. 

Treball amb altres entitats

AFANOC treballa en xarxa amb moltes entitats i 
intitucions per tal de fer una tasca coordinada i de 
qualitat amb les famílies amb les que treballem.

AFANOC ha treballat amb la Fundació Enrriqueta 
Villavechia, Fundació Ronald MacDonald, Fundació 
Esquerdes, la Fundació Hospitalitat, el El Somni 
dels Nens, la Fundació Ànima, la parròquia Sant 
Jeroni del barri de Montbau i el Centre de Teràpies 
Assistides amb Cans (CTAC), les quals treballen 
també pel nostre col.lectiu i hem fet un treball en 
xarxa per coordinar i racionalitzar els recursos a 
les famílies. 

Hem participat a les xerrades sobre bioètica 
organitzades pel Consell Consultiu de Pacients de 
CatSalut.
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Introducció

Aquests anys de crisis que estem vivint han propi-
ciat tot un seguit  de canvis que  han modificat  la 
comunicació en el món de les entitats socials. Es fo-
calitzen els esforços en arribar a la societat civil, als 
mitjans de comunicació i les empreses. Actualment, 
els objectius prioritaris són la captació de fons, im-
pulsar la participació social i la mobilitzacio ciutada-
na i cercar la col·laboració entre entitats i empreses.
Els canals són ara bidireccionals i la participació i 
la interacció han esdevingut cabdals per desenvo-
lupar projectes destinats a reforçar i potenciar la 
nostra marca en una societat on cada vegada es 
distingeixen menys entre unes i altres.

Internet i Web 2.0  

L’us de les noves tecnologies i les xarxes socials 
han anat en augment en els darrers anys,   Fa-
cebook, Twitter i Youtube són les aplicacions més 
utilitzades. Les nostres Xarxes han viscut un incre-
ment important de fans i seguidors que han passat 
de 10.000 a prop de 18.000 en un any.

Pàgina de Facebook AFANOC, naixement 2010, 
7.200 likes 
www.facebook.com/AFANOC 

Pàgina de Facebook Posa’t la Gorra, naixement 
2013, 5.700 likes 
www.facebook.com/Posat la Gorra   

Perfil de Facebook Els Xuklis, naixement 2009, 
2.900 contactes
www.facebook.com/associacio.afanoc

Twitter AFANOC- Els Xuklis, naixement 2011, 
1.400 seguidors
twitter.com/AFANOC 

Website AFANOC.ORG
www.afanoc.org

Website LA CASA DEL XUKLIS.ORG
www.lacasadelsxuklis.org

Plataformes digitals de Micromecenatge

Un sistema que busca recaptar fons per qualsevol  
projecte incipient, ja sigui empresarial, cultural, so-
cial o esportiu a través de la financiació colectiva i 
sense intermediaris. Aquestes plataformes digitals 
troben en les comunitats online i xarxes socials el 
seu vehicle de difusió. Tot i ser un sistema poc ar-
relat dins la nostra societat, cada vegada són més 
usuaris de la Xarxa que utilitzen aquestes plata-
formes per donar suport als projectes d’entitats 
socials.  

L’AFANOC està present en les següents webs:

• Sports 2 Help
• Wapsi.org
• Mi grano de Arena
• Facebook Cultura per la Vida 
• Teaming <3
• My Causa
• Tu patrocinio.com

Rodatge amb Noemí Cases i Leopoldo Abadia a La Casa dels Xuklis. Autor: AFANOC
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Entrevistes i reportatges realitzats als 
mitjans de comunicació  

Ràdio i Televisió

• BTV. Catakrac. Reportatge Posa’t la Gorra!
• Canal bcn.cat “Tots a un amb el càncer Infantil” 
(Sobre el llibre de Rossana Mirapeix, en Joan té 
Cuques a la Sang)
• La Xarxa TV, programa Efectes Positius, La Casa 
dels Xuklis
• Ràdio Terrassa, Implicats i La Casa dels Xuklis
• Ràdio Estel. Entrevista sobre el Posa’t la Gorra!
• RAC 1. Entrevista en directe sobre el Posa’t la Gorra!
• COPE. Entrevista sobre el Posa’t la Gorra!
• Ràdio Canet. Entrevista sobre La Casa dels 
Xuklis i Implicats
• Ràdio Hostalric, entrevista família Implicats Arbúcies 
• Onda Cero Rambla, programa “La Ciutat”, sobre 
AFANOC
• Ràdio Vilafant, sobre els Implicats i AFANOC
• Ràdio Silenci «La Xarxa» sobre la reflexoteràpia a 
Sant Joan de Déu
• TV El Vendrell, al programa de La Factoria. 
Implicat Ultraman
• Ràdio 4 , programa Sense Límit, Implicat Ultraman
• TV3. Entrevista sobre el “Calendari Solidari 
Bombers” en benefici d’AFANOC
• TV Lleida. Entrevista amb Santi Roig al programa Lleida
• Diari el Segre. Presentació de la Festa Posa’t la Gorra 

• Ràdio MUN. Entrevista sobre AFANOC 
• Cadena Ser. Entrevista sobre  AFANOC a Lleida
• TV Lleida. Entrevista al programa Cafeïna amb 
Mariví Chacón 
• Ràdio Nacional Entrevista sobre  AFANOC a Lleida
• Diari el Segre i la Mañana. Entrevista sobre el 
Posa’t la gorra
• Ràdio UA1. Entrevista sobre  AFANOC a Lleida
• Diari el Segre. Entrevistes vàries sobre: la 
signatura Conveni amb l’Ajuntament de Lleida, 
Conveni amb Clínica Branemark, presentació 
del Calendari “Un calendari per una persona”, 
Presentació activitat de les titelles a les Escoles 
Bressols Municipals, signatura conveni FECOM, 
el Concert solidari de Nadal del Club Banyetes, 
presentació de l’activitat gorres dels desitjos i la 
Inauguració de la Delegació de Lleida.
• Diari La Mañana. Entrevistes vàries sobre el 
Concert solidari de Nadal del Club Banyetes, 
presentació de l’activitat gorres dels desitjos i la 
Inauguració de la Delegació de Lleida.

Reportatges i vídeos que ens han fet

• Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) , pel seu 
documental “Construint Junts un Futur”
• Flasmoob Nadalenca a La Casa dels Xuklis,  
realitzada per Anna Adan i Mar Farga.  

Entrevista a Joel Joan per BTV al Posa’t la Gorra Barcelona. Autor: AFANOC
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L’objectiu principal d’aquesta campanya és el 
de sensibilitzar a la societat i donar a conèixer 
l’existència del càncer infantil, per tal de normalitzar 
la malaltia i pal·liar les necessitats que se’n deriven 
a partir del diagnòstic.

Un dels efectes secundaris que pateixen els infants 
i adolescents malalts de càncer, el més palès, 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 envers tots aquests infants.

La campanya “Posa’t la gorra!” és a la vegada, 
la primera font de recursos per finançar tots 
els serveis i accions que duem a terme. Amb la 
campanya volem aconseguir més recursos per 
tirar endavant els projectes i programes previstos, 
donar resposta a les necessitats de les famílies i 
garantir la seva sostenibilitat en el futur.

Aquest any el “Posa’t la gorra!” ha crescut a tot 
Catalunya, hem realitzat edicions a Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Molins de Rei, Santa Coloma de 
Gramenet i Sitges i actualment treballem perque 
tota aquella població que vulgui portar a terme la 
festa s’impliqui amb l’entitat i tingui tot el suport 
i acompanyament necessari per tirar-la endavant.

Durant el 2014 hem estrenat la nova gorra dissenyada 
per Custo, la qual va ser presentada en roda de premsa 
el mes de novembre a la Casa dels Xuklis i ha tingut 
una gran èxit entre el públic més juvenil.

Entre les diferents campanyes per distribuir 
les gorres volem fer esment a la campanya 
d’Ambaixadors de la gorra en què hem implicat a 

través del facebook a la ciutadania per 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 catorzena edició de 
la Campanya “Posa’t la gorra!”. El dissabte 13 de 
desembre vem portar a terme la festa final de 
campanya al Zoo de Barcelona.
 
La festa final va estar plena d’actuacions i tallers a 
l’interior de les instal·lacions del Zoo de Barcelona. 
Per a la realització de la festa del “Posa’t la Gorra!” 
2014 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 en Joel 
Joan i la Clara Segura i vem comptar amb les 
actuacions de les Orelles de Xocolata, H6 Teatre, 
el cor Cantabile, la col.laboració d’una intèrpret 
de signes i la lectura del manifest per part de dos 
nens i una nena de l’AFANOC.

Un equip d’alumnes i professionals de l’ITES van 
portar la regidoria de l’escenari principal de la festa 
i van enregistrar tota la festa, la qual es podia seguir 
a través de la pantalla de leds situada al 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 Santi Ortiz, Paula Polida i Lali Rondalla i van 
animar i dinamitzar la festa  la coordinadora 
de geganters de Barcelona, els geganters de 
Vallgorguina, els Falcons de Vallbona d’Anoia, 
Su e Giù, Yo Le Vi, Nifú Nifà, Kari Panska, Sonia 

Posa’t la Gorra a Tarragona. Autor: AFANOC
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Benages, Deux á la Tâche, Brian Maverick, Mind 
Problem Screw i altres grups amb Tacc Bcn.

Es van realitzar tota una sèrie de tallers i activitats 
com el taller de Consum responsable,el taller de 
dibuix de Divermàgic, el taller de Jocs del Món, 
un taller de postals nadalenques, el taller de 
bombolles de sabó gegants,el taller d’Animàlia, el 
taller de la Pelu, el taller Petits Periodistes, el taller 
Dibuixa el teu Xukli, el taller del cel dels desitjos, 
el taller Pinta per la infermera virtual, un taller 
de PlayMais,el taller dels Grans creatius i altres 
activitats organitzades pel Parc Zoològic com les 
sessions educatives 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 al 
voltant de 25.000 gorres per tot el territori i van 
assistir a la festa més de 5000 persones. 

“Posa’t la gorra!” a PortAventura (Tarragona)

Enguany s’ha realitzat la dotzena edició de la 
campanya del “Posa’t la Gorra!” que ha culminat 
amb la celebració de la festa a les instal·lacions del 
parc temàtic PortAventura el dia 1 de Juny de 2014. 
 
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. A més a més, s’ha 
organitzat una gimcana solidària on els nens i 
nenes que han participat als diferents tallers, 

han anat omplint una butlleta on s’explicava les 
diferents tasques de l’AFANOC Tarragona. Tots 
aquells nens i nenes que han participat a la 
gimcana han pogut anar a fer-se una caricatura 
al costat d’un Xukli.  
 
L’acte ha estat conduit per el Pedro Pardo i l’Elena 
Gadel i ha comptat amb la participació del Circ de 
les Musaranyes. En quant a les actuacions itinerants 
hem comptat amb els Sons de la Cossetània de 
Tarragona, qui han estat els encarregats de donar 
la benvinguda a totes i totes aquelles persones 
que entraven al Parc, els Tabalers del Drac de 
Mataró qui han obert l’escenari i la Bandarra 
Street Orkestra que per una banda ha ofert la 
seva actuació itinerant pel Parc i també han estat 
els encarregats de tancar l’escenari. De manera 
itinerant també han actuat la Vibrieta de Tarragona, 
l’Aligueta de Tarragona i els Gegants de Reus.  
 
També hi ha hagut una zona dedicada 
específicament 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 famílies 
han pogut gaudir d’un seguit de tallers i activitats 
com ara el taller de tattos, el taller dels desitjos, el 
taller de Bollywood, el taller de tunejar la gorra i de 
maquillatge, el inflable casteller, el taller de màgia 
i el taller de Jardineria. I finalment, la caricatura 
gràcies a l’artista elchicotriste. 
  
Per a la realització de la festa del “Posa’t la Gorra!” 
2014 hem comptat amb la presència d’un centenar 
de voluntaris i més de 50 col·laboradors i artistes. 

Lectura del Manifest d’AFANOC. Posa’t la Gorra! a Barcelona Autor: Oliver Adell
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 Aquest anys’han distribuït més de 9.000 gorres i  
han assistit a la festa més de 9.100 persones. 
 
“Posa’t la gorra!” a Lleida

El 15 de febrer de 2014 va tenir lloc, per primer 
cop, a les terres lleidatanes la gran festa del Posa’t 
la Gorra.

La campanya de la Gorra va culminar amb la 
celebració d’una festa familiar a la Seu Vella de Lleida 
el dia 15 de febrer. Una data significativa ja que 
coincideix amb el dia internacional del càncer infantil, 
un motiu més per posar-se la gorra aquest dia.

Aquesta festa es va caracteritzar per la multitud 
de tallers, activitats, espectacles, balls... que es van 
realitzar dins d’aquest magnífic i emblemàtic edifici, 
a la nau central hi trobàvem l’escenari principal 
dirigit per Mariví Chacón i Mari Pau Huguet, on 
vam comptar amb diverses actuacions com: La 
Cremallera Teatre, les Skatakids, vam gaudir de la 
coreografia de la cançó posa’t la gorra per l’escola 

de ball Zona Making Off, els Mags del Món, el 
Cor Jove de l’Orfeó Lleidatà... i no ens podem 
oblidar del moment més important i significatiu de 
la festa:  la lectura del manifest per part de dos 
nens d’AFANOC, emoció en estat pur, un missatge 
directe al cor de tots i cadascú dels assistents per 
contagiar-los d’esperit de lluita i optimisme.

Al llarg de la tarda també es va poder gaudir 
d’activitats a la  Canonja,  espai destinat al més 
petits de la casa, amb la col·laboració del Jordi i la 
Maria del Club Banyetes que van conduir aquestes 
activitats. I al Claustre amb l’espectacular exhibició 
de freestyle a càrrec de Inside FMX  i sobretot 
destacar l’acte de l’enlairament dels globus per les 
escoles bressols municipals de Lleida.

Va ser un dia molt especial i fruit de cada persona 
que va aportar el seu granet de sorra; vam 
comptar amb un gran equip de voluntaris (90) i 
col·laboradors (40). Va ser així com es van superar 
les expectatives: gorres exhaurides! La població 
va respondre a la crida del Posa’t la Gorra i van 
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demostrar la seva solidaritat, doncs unes 5.000 
persones van assistir a la Festa, tot un exit!

Amb la campanya es van distribuir més de 5000 
gorres arreu del territori.

“Posa’t la gorra!” a Molins de Rei

Aquest any s’ha celebrat la vuitena edició de 
la campanya “Posa’t la gorra!” organitzada per 
l’Associació de Suport als Infants de Molins de Rei 
i l’Ajuntament de Molins de Rei.

El passat  dissabte 29 de novembre va tenir lloc a 
la Sala Gòtica el Primer Tast Solidari organitzat per 
l’ Associació Molinenca de Tast. Es va relitzar un 
tast de grans vins i caves catalans, amb l’explicació 
de sommeliers, acompanyat d’un pica-pica dels 
forns i pastisseries de la vila.

Diumenge  30 de novembre per motius 
meteorològics es va cancel·lar la segona cursa 
solidària organitzada per l’ AEM i la  VIII edició de 
la Festa Infantil  es va traslladar al Foment Cultural 
i Artístic, on els més petits van poder gaudir de 
diversos tallers i activitats  organitzades per 
diverses entitats de Molins de Rei com els tallers 
de maquillatge, el taller de dibuix de l’AEM, el taller 
de fer Xuklis del Cuc, els tallers de l’esplai Spai i de 
l’esplai MIB, el taller de castells portat pels Matossers 
i la presència del Cuc i les batucades dels Dimonis 
de Molins de Rei i del Cuc. L’acte va ser conduït pel 
Xavi Díaz on es va realitzar una subhasta solidària, 
una rifa solidària i diversos espectacles. Fora del 
teatre els infants van poder conèixer els Bombers, 
la Guàrdia Urbana i la Creu Roja. 

Amb la campanya s’han distribuït més de 2.500 gorres.

“Posa’t la gorra!” a Santa Coloma de 
Gramenet

El 12 de juliol es va dur a terme la 1era edició amb 
un gran èxit de la festa “Posa’t la gorra” a Santa 
Coloma de Gramenet al Parc Can Zam.

La festa organitzada per Eliando Producciones, 
l’Ajuntament de Santa Coloma i Peter Kane 
Productions va estar plena d’activitats lúdiques 
i tallers com les Bombolles de sabó gegants, el 
taller de manualitats de reciclatge, un taller de 
pintura, un taller d’hort, un de Graffiti, el taller de 
l’Arbre dels desitjos, inflables, pintacres i moltes 
altres activitats. També va comptar amb les 
actuacions durant el dia de la Tresca i la Verdesca, 

de Bollywood Sitare, els cavalls de Binomis, el Dia 
de pesca de l’Avalot, una exhibició de Biketrial, 
una actuació a càrrec de la Colla Vella de Diables 
i els gegants de Santa Coloma, diversa animació 
itinerant i el concert de Big Menu entre moltes 
altres actuacions.

Al vespre, per finalitzar la festa es va relitzar un 
concert amb més de 4.000 persones amb la 
presència de la Mari de Chambao, Barrankillos, 
Mario Díaz, El Kanka, El Niño de la Hipoteca y 
D’Callaos.

Amb la campanya s’han distribuït més de 5.000 
gorres.

Sitges es Posa la Gorra!

Manel Richart és un empresari de Sitges que sentia 
que havia de fer “algun acte solidari” a la ciutat que 
més s’estima. Una acció que situes la ciutat com a 
referent solidari i  que el resultat d’aquesta acció 
fos a parar a una entitat social relacionada amb el 
càncer infantil. Després d’entrar en contacte amb 
l’AFANOC va sortgir la idea de fer un Flashmob 
solidari amb la Casa dels Xuklis.

La proposta va tenir tant bona acollida per part de 
les entitats i administracions locals  que no varen 
dubtar en Implicar-se de ple amb el projecte. La 
festa va ser organitzada juntament amb Dentprive, 
l’Ajuntament de Sitges i la col.laboració d’AFANOC.

El dia 20 de juliol la Plaça de la Fragata va acollir el 
primer Sitges es posa la Gorra. La festa va començar 
a les 17h i es va allargar fins ben entrada la nit. 
L’escenari principal va ser presentat per en Javier 
Giménez (Polònia i Crackòvia) i va comptar amb 
les actuacions i actes com la desfilada  de moda 
infantil a càrrec de Fashion&events i complements 
Amor mucho Amor, el teatre d’ Acatomba, Ramón 
Mirabet, la batukada a càrrec de Markatu Batucada 
y los Itutus,  actuació d’Elegibó Sitges, Mas Gospel 
i el fi de festa amb Alejandro Abad.

L’acte central es va produïr amb la Flashmob, 
moment en que tot el públic va ballar YMC i la 
cançó HAPPY i la lectura del manifest per part 
d’una adolescent d’AFANOC. 

Amb la campanya s’han distribuït més de 3.500 
gorres.
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Conscients de tots aquests canvis, el projecte 
“Implica’t, és l’exemple clar de la participació 
ciutadana que se segueix mobilitzant per donar-nos 
suport: famílies afectades i no afectades, escoles, 
clubs esportius, associacions, entitats culturals, 
treballadors, empreses, esportistes motivats, etc... 
Cadascú en el seu àmbit pensa que pot i, sobretot, 
que cal fer alguna cosa per ajudar. 

Aquests en són alguns exemples dels molts que 
han tingut lloc al llarg del 2014:
 
• Sport Bike BCN organitza 24 Hores de 
Resistència Solidària
Ramón Orti és un home conscienciat i un esportista 
motivat. Conjuntament amb el seu club i el gimnàs 
Terrassa Sports, va organitzar la bogeria de fer 
24 hores de bike indoor amb l’objeticu de que la 
competició recaptés fons pels Xuklis a través de 
les inscripcions. I ho va aconseguir!
 
• Jornada Solidària al Parc Rodò d’Arbúcies
La Roser Puigdevall i en Julià Lopez són els pares 
de l’Ícar, tots tres han estat a La Casa dels Xuklis 
el temps que ha durat el tractament del seu fill. 
Coneixedors de la tasca que s’hi desenvolupa i 
de la necessitat de continuar mantenint el recurs, 
varen voler posar el seu granet de sorra organitzant 
un Vermut Solidari que es va convertir en dinar i 
berenar també!.  

• Associació Veïns de Montbau, Xukli-Festival
Una de les associacions de barri més actives 
que hi ha a la nostra ciutat és la de Montbau, el 
nostre barri. L’associació capitanejada pel millor 
veï dels Xuklis, en Narcís Serrats, aposta pels 

esdeveniments populars i culturals que enriqueixen 
un barri que, tot i estar allunyat del centre, té vida 
pròpia. El “Xukli-Festival” activitat fixe a la festa 
Major, destina, per tercer any consecutiu,  tots els 
guanys a La Casa dels Xuklis.

• Hip hop a Viladamat i Sant Pere Pescador
L’Eva Escofet és una dona que li agrada  ballar 
Zumba i Hip Hop, arrel del càncer de la filla de la seva 
millor amiga va decidir que havia de fer alguna cosa. 
En va fer dues: Un festival de Hip-Hop a Viladamat 
i una Jornada Solidària a Sant Pere Pescador. La 
seva empenta va mobilitzar les dues poblacions que 
no varen dubtar en implicar-se per fer possible una 
recaptació de fons pels Xuklis.

Aquests només en són quatre exemples, però ens 
agradaria mencionar i agrair també a Jose Mari 
Escalante que va organitzar Festival de Flamenco 
Igualada; Juan Diego pel Carnatrail Navata; David 
Santamaria pel Concert Nadalenc a Callús; a la 
gent de Concerts 4 Good per inclouren’s com 
entitat beneficiaria; a Sarai Exposito i el grup 
d’estudiants d’EMAV per fer-nos un documental 
fantàstic; a l’Escola els Arenys per fer-nos 
destinataris de la seva fila zero; a l’Escola Taialà 
de Girona per la Cursa Solidària; al Festival Itaca 
per inclourens com entitat beneficiaria; a la Fatima 
i l’Andres Andilla per l’Espectacle a Horta de Sant 
Joan; al Club Triatló IRWL i Active Events per la 
Powesport Mollet Night Trail; a K2 Kustom Kulture 
per la Matinal de Motards; al David Herrero “Orixe” 
per la seva cançó solidària, al Forn Enrich pel 
Panetone Solidàri, al grup musical Por Fin Viernes 
per escollir-nos una vegada més, a l’escola Manuel 
Ortiz i Castelló de Juneda pels seus Punts de 

Implica’t a la Festa Major de Batea
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Llibre solidaris, a la Rossana Mirapeix per donar-
nos els drets del llibre “En Joan té cuques a la 
sang”, al TNC per vendre el nostre merxandatge, 
a la  Urban Dance Factory per fer-nos beneficiaris 
del Campeonat Urban Display Irene Pallarés, a 
Iolanda Lopéz per dedicar-nos els beneficis del 
seu llibre, “Femenino sin límites”.

Volem també agrair a esportistes que ens dediquen 
el seu esforç cada vegada que corren, neden o van 
en bicicleta, ells són:  Joan Lara per participar de 
la Ultraman de Gales amb el projecte “Rendirse 
no es una opción”; Jordi Arguisuelas per la seva 
insistència i motivació infinita,  i a Xavier Ginesta 
Bombardó per córrer amb el nostre nom i regalar-
nos el seu temps  i el seu talent com a fotògraf. 

Delegació de Tarragona

A Tarragona el projecte “Implica’t” també s’ha estès 
amb força i són moltes les activitats que s’han 
realitzat durant aquest últim any.

• Festa del Ganxet a Reus. Festa organitzada pel 
CRAC i l’associació Addictes al Ganxet. Va ser una 
jornada plena d’activitats, tallers i treballs manuals 
pensats per tota la família on es van vendre 1.058 
entrades en benefici de l’AFANOC. 
• Fira de l’Oli de la Fatarella. Celebració de la 
Fira de l’Oli amb paradetes, xerrades, espectacles 
i diversió. Es va realitzar un concert benèfic en 
solidaritat amb l’AFANOC. 

S’han realitzat moltíssimes altres activitats 
com el Vermut Solidari per Carnaval de la Colla 
Jove de Tarragona, el Master Class de Zumba a 

l’Associació de Veïns d’En Ricart a La Canonja, 
el Dia de l’AFANOC a la Granja - Escola Neri del 
Catllar, el Dia de Sant Jordi a l’Hospital Pius de 
Valls i a la Llar d’Infants Xino-Xano, el Mercat 
solidari organitzat pels alumnes de 3r ESO de l’IES 
Joan Tapiró, el Vermut i Paella Solidària al Cala 
Beach, el Futbolín solidari organitzat per un grup 
d’estudiants de la URV, el Feel Vermut a Tarragona, 
la donació dels beneficis del llibre “La sonrisa de las 
margaritas” escrit per la Sita Grau, la Fira de Batea, 
el Calendari Benèfic Bombers A+, la Jornada 
esportiva dels treballadors de Bayer Hispania, S.L., 
la 1a desfilada benèfica de Vestits de Comunió a 
Benissanet i la 2a desfilada benèfica de Vestits de 
Comunió a Miravet. 

Delegació de Lleida

A Lleida s’han realitzat molts actes en benefici de 
l’AFANOC com el gol solidari de l’Ajuntament de 
Lleida i la Clínica Branemark, la Cursa de nens/
es dels Bombers, la participació en la desfilada 
Pinocchio on ens van donar els beneficis del 
sorteig, el  Festival Amaball, el Triatló a Pont de 
Suert, el Teatre Tour Mix Mama mia, Quin musical!: 
on ens van dedicar el benefici de les entrades, 
la Cursa de Térmens, l’acte “Juguem a la plaça” 
organitzar per l’AAVV Balàfia i Dona Balàfia, la 
Festa Solidària a Aitona i el Concert de Nadal del 
Club Banyetes.

www.afanoc.org/colabora/implicat

El corredor Jordi Argisuelas. Autor: Mps 

El corredor Joan Lara

El corredor Xavi Ginesta
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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 nostres 
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 infants 
malalts, tot i que cada cop són més els donants 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.

Tenim l’objectiu d’ampliar i potenciar la base 
econòmica mitjançant diverses estratègies, per tal 
de garantir la continuïtat dels serveis i les activitats 
que s’ofereixen. Diversificar 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’atenció.

La campanya “Posa’t la gorra!” és la principal font 
de finançament, el projecte “Implica’t” suposa 
també una altra importantíssima font d’ingressos i 
disposem d’altres vies de finançament com:

Socis de l’AFANOC
Enguany hem aconseguit ser més de 655 socis i 
sòcies, els quals recolzen cada any la tasca que es 
duu a terme desde l’AFANOC. L’assemblea general 
del 2014 es va dur a terme el 25 de juny i és on 
els socis/es van aprovar els comptes anuals, el 
pressupost de l’any i la gestió de la Junta 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 
benestar de les nostres families.

Botiga Solidària
Al web de l’AFANOC disposem d’una botiga online 
on posem a la venda tot el nostre producte solidari.

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 Benestar Social 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 través 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 
Barcelona, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament 
de Tarragona.

Un any més, l’Obra Social la Caixa ha donat el seu 
suport a la Casa dels Xuklis i la campanya Posa’t 
la gorra, i també l’hem rebut de Territoris Solidaris, 
de BBVA.

També hem rebut subvencions de menor quantia 
d’altres ajuntaments per portar a terme la 
Campanya Posa’t la gorra i el Programa d’atenció 
psicosocial.

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

Vermut solidari a Arbúcies. Autor: AFANOC
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ACTES I CAMPANYES

Abril
Celebració de la Diada de Sant Jordi a les Rambles 
de Barcelona i la Rambla de Tarragona

Juny
Assistència a la II Jornada Estatal d’Intervenció 
Social, a Sant Joan de Déu. 
Assistència a la jornada sobre El Pacte del temps, 
al CC Born.
Participació de la II Gala dels Premis de 
Comunicació de Tarragona 
Participació a la II Jornada Biblioteca Pública-
Biblioteca escolar de Tarragona

Setembre
Signatura del conveni amb la Clínica Dental 
Branemark de Lleida
Signatura del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Lleida i Autobusos Lleida.

 Octubre
Participació Fira Rastillo Freesia Group celebrat a 
Salou. 

Novembre
Ponència per presentar la Casa dels Xuklis a 
la Primera Trobada de Persones amb Càncer 
i Familiars, organitzada per a  Aecc Catalunya 
contra el Càncer.

Desembre
Participació Fira de Nadal de Freesia Group 
celebrada a Salou. 
Participació al Dia Internacional del Voluntariat 
celebrada a Reus. 
Participació d’AFANOC al Blog “espai de 
colors” creat per l’equip d’infermeria del Servei 
d’oncohematologia Pediàtrica de l’Hospital 
Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.
Signatura de Conveni amb FECOM (Federació 
Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida)

Paradeta de Sant Jordi Autor: AFANOC
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AMB EL SUPORT DE:

Institucions Públiques
Agència Catalana de la Joventut Ajuntament de 
Molins de Rei / Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet / Ajuntament del Prat de Llobregat / 
Ajuntament de Sitges / Ajuntament de Tarragona 
/ Direcció General d’Acció Cívica i Comunitaria 
/  ICASS / Secretaria de Famílies / Autoritat 
Portuària de Tarragona 

Empreses
Ayudar Jugando / Ascensores Eninter / CotyAstor 
/ Dentprive / Eliando Producciones / Johnson 
& Johnson / /  NuAnJu / Ikea / Stereorent/ 
Peter Kane Productions / Triacom Audiovisual /
Transports Metropolitans de Barcelona TMB/ 
Venca / Fundació Agrupació/ Xarop Pell / 
Masbernius Servidrivers / Mulassa de Tarragona 
/ Plus-Fresc

Mitjans de Comunicació
CulturClap / Deluxe / Diari Ara / La Xarxa- 
Comunicació local / El Mundo / El Periódico / 
Europa FM / La Razón / La Vanguardia / Rac1 
/ Regió 7

Entitats
Associació de Suport als Infants de Molins de 
Rei / Associació de Professionals del Circ de 
Catalunya APCC / CEMFIS / Fundació Casa de 
la Misericòrdia / Institut Cultural del CIC / ITES / 
TACC Bcn / Fundació Rafael de Panasachs

Implica’t, col.laboració amb AFANOC Autor: AFANOC
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AGRAÏMENTS I COL.LABORACIONS:
Per les seves iniciatives solidàries i la seva im-
plicació:

Empreses 
Artris Serveis Socials / Artris 2000 Serveis Socials 
/ Bellsolà / Cofidis / Dibosch / Expo Hotels Resort 
/ Fila Hispania /Kids & Us / N stic / Papersimes 
/ Imaginarium / Mallafré Consultors/ Papereria 
la Capona / Proquimia / Productes industrials de 
sanejament i manteniment / Restaurant Ginesta/ 
Sed de Mes- La Bruixa d’Or / La Urban Academy / 
Natura / Sistemes i Xarxes Informàtiques Calidad 
/ Vueling Airlines /República Checa / + Actual

Institucions Públiques
Servei d’Oncohematologia pediàtrica de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron / Servei d’Oncohemato-
logia de l’Hospital Sant Joan de Déu

Escoles i Centres educatius
Centre Educatiu l’Alzina/ Institut Acadèmia Cultura / 
Centre educatiu Teresianes / Col·lectiu Swingsmiles

Entitats, Grups i projectes solidaris
Associació de Veïns de Montbau / Associació 
Esportiva la Mitja / Camp de Vol de Bellvei / 
Casa de los Navarros / Club Esportiu Alats / 
Fundación A.M.A / Fundació Ànima / Fundació 
El somni dels nens / Granja Escola El Neri/ La 
capsa de colors / Mossos d’Esquadra / Associació 
de Floristes de Tarragona/ TotMàgia / Hipertín 
Laboratorios / Dolsa Llibreta / Cia. Pep Bou / 
Orquestra Camerata Bacasis / Coral Unda Maris 
/ Coral Xino-Xano / Associació Cultural Pléctrum 
Garrosa /  Associación ToastMasters /  Asociación 
española de Patchwork

Agraïments personals
Antonio Pinedo / Bernat Soler / Jordi Évole / Car-
me Albareda / Jennifer Struther / Eva Gustems / 
Trini Rocher / Mar Farga / Ana Adán / Jordi Ninus

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

Les intitucions i entitats: Ajuntament de Badalo-
na / Ajuntament de Barberà del Vallès / Ajunta-
ment de Begues / Ajuntament de Castellbisbal / 
Ajuntament del Masnou / Ajuntament de Gelida 
/  Ajuntament de Granollers / Ajuntament d’Igua-
lada / Ajuntament Les Franqueses del Vallès / 
Ajuntament de Llinars del Vallès / Ajuntament de 
Martorell / Ajuntament de Montgat / Ajuntament 

de Parets del Vallès / Ajuntament de Sabadell / 
Ajuntament de Santpedor / Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat / Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles / Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia / Agència Catalana del Consum / Col.legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona / De-
partament d’Ensenyament  

Les empreses de Bombollesdesabo.cat / BSM / 
Cebado / Divermàgic / Esteve /Fiatc Seguros / 
Grupo Damm / Mercats de Barcelona / Nestlé / 
Serhs Food Service / Staedtler /  Suavinex
 
A tots els mitjans: Sants 3 Ràdio / TOT Sant Cugat 
/ 25tv / Segre / Lleida Tv / Teletaxi Tv / Badalo-
na Tv / L’Independent de Gràcia / Cugat Ràdio / 
Vilaweb / Canal Blau Tv / El Singular Digital / In-
fants / La Bústia / Mamma proof / Barcelona Co-
lours / Sortir amb nens / BCN sostenible / Cavall 
Fort / 20 minutos / Barcelona FM / Ràdio 4 / La 
Cope / El Prat Ràdio / Ràdio Barberà / FAPAC/ 
Kids in Barcelona / Ràdio Cornellà / Televisions 
municipals de Molins / Ràdio Martorell / ACN / 
TimeOut Bcn / Tirabol.cat / Social.cat / La Clau 
Digital / Petit Explorador / El 3 de vuit

A les escoles: Escola Aiguamarina / Escola Bres-
sol Alcarràs / Col.legi Ausias March / Escola Ba-
loo / Escola Bernat Desclot / Institut Bonanova / 
Parvulari Brusi / Llar d’Infants Chiquitín / Escola 
Cooperativa El Puig / CEIP Ponts / Escola del  
Bosc /Deustche Schule Barcelona / Esplai Diver-
sitat Lúdica / Llar d’infants El Gavot / Escola El 
Cim / Escola El Colomer / Escola Elisa Badia / 
Escola Els Alocs / Escola Els Cingles / Escola Els 
Pins / EBM Els Tres Tombs / Escola Emili Junca-
della / Escola FEDAC Gironella / Escola Flama de 
Sant Fruitós / Escola Garbí Pere Vergés / Escola 
Bressol Gespa / EBM Guinbó / Col.legi Infant Je-
sús / Escola Institució Montserrat SCCL / Escola 
Joan Pelegrí / Escola Joan Roca / Escola Joan 
XXIII / Escola José Echegaray / Escola La Carpa 
/ Fundació Educativa La Mercè / Escola Les Flan-
des / Escola Les Roques Balves / Escola L’Estel / 
Escola Lycée Bel Air /Llar d’infants Linus / Escola 
Llorens Artigas / Escola Bressol Maniua / Escola 
Mare de Déu del Roser (Amilcar) / Escola Mari-
anao / Escola Mas i Perera / Escola Mont-Roig 
/ Institut Montjuic / Col.legi Montserrat / Escola 
d’Educació Especial Nadís / Ies Narcís Monturiol  
/ Col.legi Natzaret / Escola Orlandai /Col.legi Pa-
dre Damian Sagrados Corazones / Escola Patu-
fet / Escola Pia de Vilanova / Escola Pia Nuestra 
Señora / Escola Pompeu Fabra / Escola Proa / 
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Escola Puig d’Agulles / Col.legi Sagrat Cor Sarrià / 
Col.legi San Francisco / Escola rural Sant Bonifaci 
/ Escola Sant Esteve / Escola Sant Pau /Col.legi 
Santa Teresa de Jesús Ganduxer / Escola Thau 
Sant Cugat / Escola Vicente Aleixandre / Escola 
Virolai de Barcelona / Zürich Schule 

Als ambaixadors Almudena Calvo / Ana Maria 
Sanclemente / Anna Diu / Anna Maria Moreno / 
Aure Medina / Beatriz Rubio / David Herrero / 
Els Pastorets de Vallvidrera / Eric Torres / Sergi 
Cadenas / Guillem Domínguez / Irene Leonardo 
/ Jessica Muñoz / Jordi Argisuelas / Jordi San-
romà / José Maria Rodriguez / Juan Diegi Martín 
/ Judit Fernández / Júlia Abelló / Laura Carrilo / 
Mª Jesús Guarch / Mar Fabregat / Marc Vilalta 
/ Maria Serrat / Marina Ribalta / Marta Franzi / 
Marta Gil / Marta Guitart / Marta Ruiz / May Raya 
/ Mireia Aldana / Miriam Garcia / Montse Martín / 
Montserrat Montero / Núria Pinto / Rayza Castro 
/ Ruth Mestre / Ruth Montero / Silvia Arquer / 
Xavi Ginesta

Volem agraïr de manera especial la seva partici-
pació al Joel Joan i la Clara Segura, H6 Teatre, 
el Cor Cantabile, Orelles de Xocolata, Santi Ortiz, 
Paula Polida, Lali Rondalla, Ruth Adrian, la Coordi-
nadora de Geganters de Barcelona, Els Geganters 
de Vallgorguina dels gegants Bernat i Elionor, Fal-
cons de Vallbona d’Anoia, Custo, Su e Giù, Yo le Vi, 
Nifú Nifà, Kari Panska, Sonia Benages, Deux á la 
Tâche, Brian Maverick i Mind Problem Screw.

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 gorra a 
Tarragona també ha estat possible gràcies a:

Les institucions públiques i entitats: Ajuntament del 
Vendrell / Ajuntament de Cambrils / Ajuntament 
de Salou, Regidoria de Salut Pública / Ajuntament 
de Vila-Seca / Departament de relacions ciutada-
nes de l’Ajuntament de Tarragona / Ajuntament de 
la Pobla de Mafumet/ Ajuntament de Calafell. Ofi-
cina Turisme / Ajuntament de Camarles / Ajunta-
ment de Capellades /  Ajuntament de El Vendrell / 
Ajuntament Sant Jaume d’enveja / Biblioteca Mu-
nicipal i Comarcal Salvador Estrem i Falset / CAP 
Muralles / Complex Esportiu Mpal Bonavista / 
Complex Esportiu St. Salvador / Consell Comarcal 
de l’Alt Camp / Consell Comarcal del Baix Camp 
/ Departament de Joventut (Ajuntament Atmella 
de Mar) / Escola Municipal de Música d’Amposta 
/ Escola Municipal de Música de Salou / Mercat 

Municipal de Barbarà del Vallés Onze de Setembre 
/ Mercat Municipal de Reus / Oficina de Turisme 
de Cambrils / Oficina Turisme Ajuntament de Cu-
nit  / Paradeta al Mercat de Bonavista / Paradeta 
de Vilanova i la Geltrú / Patronat i mercat Roda de 
Barà / Patronat Municipal Esports Tarragona / Pa-
velló Municipal de Sant Pere i Sant Pau / Pavelló 
Municipal del Serrallo / Pavelló Municipal Riu Clar 
/ PIJ Alcover (Punt d’Informació Juvenil) / Pisci-
na Municipal d’Amposta / Pius Hospital de Valls / 
Poliesportiu de Campclar  / Punt de informació de 
l’Ampolla / Associació de Voluntaris de “La Caixa” 
/ Ateneu Juvenil i Centre de formació l’Estudi / 
Casal de Joves de l’Hospitalet / Club Natació de 
Sitges  / Creu Roja Tortosa / Jove cambra Inter-
nacional de Vilafranca del Penedés /  Jove Cam-
bra Internacional de Tarragona / Hotel d’entitats / 
Unió Botiguers de Reus 

Empreses: Agència de Viatges Zafiro Tours / Alast 
Josep  / Anabel Garbí estilista / Angels Centre 
de Terapies Naturals / Igesport / Bar de la Sibil·la 
/ Bibi. Creacions Infantils / Bóboli /  Bricoservei 
/ Ca la Madrona / Ca la Madrona de l’Espirall / 
Ca La Padrina Teresa / Ca L’Avi (Roba i Comple-
ments) / Cada Dia / Cal Sendra / Carniseria-Xar-
cuteria Isabel /  Centre cultural Cambrils / Centro 
Dhanprem / Cepta Reus / Cepta Tarragona / Ci-
cle-Esports Jeroni / Damià Halasz / Dassoy fotò-
graf / Decoració Jordi / Despistètic / Digital Ebre 
/  Droguería Recasens / El Drac Blau / El Nostre 
Forn / Espai d’infància l’estació del Carrilet /  Es-
pasa Joiers / Estanc Núm. 12 / Estanc Solsona / 
Farmàcia Andreu Suriol Ribé / Farmàcia Central 
Carrme Pons / Farmàcia Ciutat Molero / Farmàcia 
Coret / Farmàcia Dra. Àngels Dronda / Farmàcia 
Fullana / Farmàcia Garcia / Farmàcia Jaume Fu-
llana  / Farmàcia Mª Victòria Gimeno / Farmàcia 
Maria Cinta Martí Solé / Farmàcia Mariné Grau / 
Farmàcia Mercè Butillé / Farmàcia Mercè Maduell 
/ Farmàcia Nogués / Farmàcia Països Catalans / 
Farmàcia Rafael Gispert /  Farmàcia Ramon Suriol 
/ Farmàcia Robuste / Farmàcia Roca / Farmàcia 
Susana Domingo /  Farmàcia Carme Mestres / 
Fem Salut / Ferreteria Martí / Floristeria Flaires i 
Flors / Flors Batea /  Forn de Pa i Pastiseria Valls 
/ Forn de Pa i Pastisseria Valls La Ràpita / Forn Pa 
Ronyó /  Fruitaries Dolors / Garden nova / Gene-
ral Òptica / Genius / Germinova / Guash / Illa dels 
Tresors / Imaginarium / Júlia Perfumeries / Jun-
cosa Pell i Complements / KOKUA / La Picateca 
/ Lila / Llibreria Núria / Llibreria Pont del Grau 
/ Maite Cotano Estilistes / Mossos d’Esquadra /  
Nostrum /  Obra Social “La Caixa” de Tarragona / 
Padel Indoor Castellbisbal / Parada Hospital Joan 
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XXIII / Parking de la Font (Circo Park) / Pastisse-
ria Mare Molas / Peluqueria Rasgos / Perfumeria 
Vives / Perruqueria Cebado de Palamós / Perru-
queria Cebado de Platja d’Aro /  Perruqueria Ga-
llery / Perruqueria Louis / Perruqueria Louis Jr / 
Perruqueria Maite / Perruqueria New Me Estilistes 
/ Perruqueria SCR / Perruqueria Tomy / PHO-
TO SPEED / Quiosc Bodega Reus / Quiosc de 
la Rambla Principal / Ràpid Rion / Recepció de 
l’Escola Sant Teresa de Jesus / Refan Aromàtics 
Reus / Restaurant La Masia de Costablanca / SIC 
Montroig / STIL / Tele-Lux /  TERECA / Trops-
Esport / Vadenens / Ventosa, Xocolateria L’ Antiga 
Vinoteca.

A tots els mitjans: Diari de Vilanova / Reusdigital.
cat / CanalReus Tv / Diari Més / Confederació 
de Comerç de Catalunya / Ràdio Canet / 25TV / 
RTV El Vendrell / Canal Reus TV / TV Vandellòs / 
TV Cambrils /La Razón /Diari de Girona / El 3 de 
vuit / El 9 nou / TOT Sant Cugat / Cadena COPE 
/ Flaix FM / Ràdio Teletaxi / Ràdio Cornellà / Rap 
107 / Ràdio Barberà / Ràdio Argentona / HIT FM 
/ Loca FM / Tarragona Ràdio / La Plana Ràdio / 
Ràdio Vandellòs / Cadena 100 / Ràdio Falset / 
Ràdio 4 / La Xarxa / Cadena SER Tarragona / 
Ràdio Arneys / Altafulla Ràdio / Ràdio Constantí 
/ Ràdio Roda de Barà / Ràdio Cambrils / Rado 
Unión Catalunya / Ràdio Cunit / Martorell Ràdio / 
Punt6 Ràdio / Castillo Ràdio / COM Ràdio / Pe-
titexplorador.com / cyberpadres.com / El Singular 
Digital / Kids in Barcelona / Sortir amb nens / 
Guia Minúscula / Guia Manresa

A les escoles: AMPA Joan Miró / CEIP Eladi 
Homs / Escola La Muntanyeta / IES Joaquim Bau 
/ CEIP Eugeni d’Ors / Llar d’Infants A.Cuadrada 
Creu Roja / Col·legi Cor de Maria / CEIP La Ges-
sera / Escola valdelors / Escola Carles III / IES 
Berenguer d’Entença / Llar d’infants El Miracle / 
Escola Salou / IES Martí l’Humà / IES El Morell / 
Institut Tarragona / Escola Pau Declòs / AMPA 
ESCOLA MAS I PERERA / Col·legi Mare de Déu 
del Carme / AMPA Escola Marcelí i Domingo / 
Llar d’infant los Vailets / IES Roquetes / AMPA 
CEIP Onze de Setembre / AMPA Escola St. Pere 
i St. Pau / CEIP La Vitxeta / Institut St. Pere i St. 
Pau / Institut Pi del Burgar / CEIP Teresa Go-
des i Doménech / CEIP Santa Teresa de Jesús / 
CEIP Sant Esteve / IES Alexandre Galí / IES Les 
Planes / Escola La Canaleta / Escola Mar i Cel 
/ AMPA CEIP Cesar / Llar d’Infants Xino-Xano 
/ Llar d’infants municipal El Neiró / CEIP Ventu-
ra Gassol / Escola de Pràctiques / AMPA Escola 

Beat Bonaventura Gran / Col.legi Santa Teresa / 
Llar d’Infants Vicky / Agrupament Escola Alverna 
/ Escola Sant Sebastia / AMPA Escola L’Arrabas-
sada / Escola Sant Feliu / Llar d’infants La Pineda 
/ AMPA El Serrallo / Ins Salvador Vilaseca / La 
Baldufa Espai Municipal per a l’infància / EBM El 
Lligabosc / EBM El Margalló / Llar d’Infants Xica-
lla / Escola St Bernat Calvó / EBM La Ginesta / 
EBM L’ Olivera / EBM El Marfull / EBM Montsant 
/ Escola Josep Fusté / Col.legi  St. Rafael

Volem agraïr de manera especial la seva partici-
pació al Pedro Pardo, a la Elena Gadel, a l’Alberto 
Hermelo, als Tabalers del Drac de Mataró, El Circ 
de les Musaranyes, al Cor Deudeveu, a l’Oriol Grau 
i MahiVe Dance i el seu equip de Bollywood, a la 
Bandarra Street Orkestra, als Gegants de Reus, a 
l’ Àligueta de Tarragona, a la Vibrieta de Tarrago-
na i als Sons de la Cossetània de Tarragona, Ita-
ca Piercing, Servei Estació, Colla Jove Xiquets de 
Tarragona, Melanie Màgia, Cultius Mas Salvat, Mas 
Pastoret, Vivers Gassó i elchicotriste. 
 
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 gorra a 
Lleida  també ha estat possible gràcies a:

Les entitats i institucions: Club Banyetes / Xanas-
Cat / C.E Llista Blava / Lleida Esportiu / Cooper-
taiva de Soses Agipa / ACR Bombers de Lleida / 
Batukada Xikalkà / Caixa Fòrum Lleida / Centre 
Art la Panera / Fesalut / Fundació Sorigué / Mags 
del món / SED/ Teatre de la Llotja

Les empreses: Acustilec / Afrucat / Branemark / 
Casa Roseta / Niu de Jocs / Espai Tècnic / Inalba 
SL / Inside FMX / Fotògraf Jordi V Pou / La Cre-
mallera teatre / Le Petit Atelier / Mc Donals Lleida 
/ Missatges Lleida / Orfeò Lleidatà / Replay Ser-
veis Audiovisuals / Toldos Torrente / Tombs Crea-
tius / Zona Making of

Les escoles i centres: Escola Arabell /  Escola 
Parc de l’Aigua / Facultat Ciències de l’Educació

Als mitjans de comunicació: diari bon dia /diari el 
Segre / diari La Mañana

I l’agraïment especial a: A temp Música i papers 
/ Ajuntament d’Aitona / Ajuntament d’Almenar/ 
Ajuntament d’Artesa de Segre/ Ajuntament Ca-
marasa / Ajuntament de les Avellanes i Santa Li-
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nya / Ajuntament de Llardecans / Ajuntament de 
Maials / Ajuntament de Sudanell / Ajuntament de 
Torrefarrera / Ajuntament de Vilanova de la Barca 
/ Ajuntament de Vilanova de Meià / Bar de la Síbil-
la / Bar las Vegas / Bellesa i Salut Mariona Martí /
Biblioteca Maria Mercè Marçal / Biblioteca Ramon 
Berenguer IV / Biblioteca Sant Bartomeu / Cafès 
Batalla / Centre Cívic de Balàfia / Centre Cívic 
de Cappont / Centre Cívic de la Bordeta / Centre 
Cívic de la Mariola / Centre Cívic de Llívia / Centre 
Cívic de Pardinyes / Centre Cívic del Centre Histò-
ric / Centre Cívic del Secà de Sant Pere / Centre 
Cívic Democràcia / Col·legi L’Estonnac / Col·legi 
Maristes Montserrat / Col·legi Sagrada Família /
Dico Difusión Comercial / Electrònica Màxim Mi-
randa / Escola Bressol Albarés / Escola Bressol 
Balàfia / Escola Bressol Bordeta / Escola Bressol 
Cappont / Escola Bressol Centre Històric / Escola 
Bressol Gargot / Escola Bressol Germans Grimm 
/ Escola Bressol la Mitjana / Escola Bressol Llívia 
/ Escola Bressol Magraners / Escola Bressol Parc 
de Gardeny / Escola Bressol Pardinyes / Escola 
Bressol Raimat / Escola Bressol Rellotge / Esco-
la Bressol Ronda / Escola Bressol Secà / Escola 
Bressol Sucs / Escola Bressol Vailet / Escola de 
Torrebesses / Escola Estel de Castellnou de Se-
ana/ Escola la Bassa / Escola Magraners / Espai 
Assorgerrot / Euroreclams / Feetback running /
Floristeria Flaires i Flors / Floristeria Piñol / Flors 
Carme / Forn Pa Ronyó / Institut Ronda / Lourdes 
Pastisseria Cafeteria / Llar de Jubilats d’Almenar / 
Llar de Jubilats de Vallfogona de Balaguer / MRW 
/ Parc de Bombers de Lleida / Perruqueria Marga 
/Perruqueria New Me Estilistes / Serigrafia Tala-
monte / Speed Republik / Turisme de Lleida / Un-
click Informàtica / Zucar Event SL / El Rosal 

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

El suport de la Regidoria d’Infància de l’Ajunta-
ment de Molins de Rei, l’Associació Esportiva Mo-
lins AEM, l’Associació Molinenca del Tast i Aecc de 
Molins de Rei.

I la col.laboració de: 3lrp / Actual / Alfred Bofill 
/ Acadèmia Athenea / Am Bikes / Andrés Mata 
Bala E Hijos / Àngel Sports / A-Plus / Art Gràfic 
/ Alfa Molins / Baccus / Bar la Xocolata / BBVA 
/ Beep Informàtic / Big-Mat Roca / Boltà / Bom-
bers /  Bodegas Gran Vinum / Buguis / Burgos 
Porta / Ca La Yaya / Cal Barza / Cal Manyet / Cal-
cedonia / Campmajó / Can Campany / Canadà / 
Canislupus / Cansaladeria Elisa / Caprabo / Car-
dús Pernils / Carme Gil Estilista / Carme Sabanés 

/ Caves Berdié / Caves Castellroig / Celler d’en 
Guilla / Cistec / Celler Scaladei / Castell d’Enúcs 
/ Celler Aixalà Alcait / Clos Mogador / Clos Figue-
ras /  Celler d’Edicions Limitades / Celler Álvaro 
Palacios / Cèltic / Centre Centre D’esplai Mib / 
Centre D’esplai Spai / Centre de Càlcul Sabaté i 
Mata / Cespa / Celler Vinya d’Olivardots / Cínica 
Dental Cirach / Clínica Dental Molins / Dimonis 
de Molins de Rei / D’Embruix / DO Catalunya / 
Citelum / Clinica Veterinaria La Granja / Cocoli-
am / Codi Sucre / Comercial Lomark / Con Dos 
Tacones / Coty Astor Granollers /  Cooperativa de 
Falset-Marçà / Creu Roja / Cristina Sedano Per-
ruquers / CRM Botiguers / Dona / El Café Del 
Passeig / El Cuc / David González / El Fumet / 
El Llaç / El Majordom / El Tenderol Dels Esports / 
Electrogalery / Els Pastorets / Entxuscat / Estanc 
Margarit / Estanc Miret / Estètica Boters / Esteve 
47 / Esplai Spai/ Estilista I Perruqueria Gabara / 
Far West / Farmacia Judit Roca I Mauri / Farmacia 
Mas Valls / Farmacia Xuclà Bas / Fitness Center 
Molins / Floristeria Reig / Fincas Parera / Flo-
ristería Incresa / Floristería Mª Teresa / Fogones 
Xirgu / Foment Cultural i Artístic /  Ford / Forn el 
Pont / Forn Arenas / Forn De Pa Cal Cardona / 
Forn De Pa Degustació Emilia / Forn Sant Miquel 
/ Formatgeria Molins / Fotoprix / Frutería Carrer 
Pi I Margall / Guia de Vins de Catalunya / García / 
Gine Molins / Gin Raw / Glaçó / Gramona / Grup 
Mémora / Grupo Guirado / Guardia Urbana/ Gui-
not-Prunera / Gut Frozen Yogurt / Instal·Lacions 
Molins / Interesport / J´Arribu / Joieria Montfort 
/ José María García / Juguetos / Joan Muñoz / 
Jofre Tarrida / La Bodeguilla / La Casa De La Bi-
sutería / La Fruteria De Molins / La Peni / Lluis 
Pablo /  L’àpat / Les Coses Bones / Llet Pascual 
/ Les Palmerines / L’Illa del Tresor / Lleteria Ar-
mengol / Llibreria Amelia / Llibreria Barba / Lliri 
D´ Or / M&P Instal·Lacions / Mas de les Pereres / 
Mallorca Aliment I Begudes / Matossers / Mercè 
Martínez / Mercat Municipal De Molins de Rei / 
Mig Mig / Molins Digital / Molins Fred / Mónica 
Ortuño / Motos Costa / Munné / Nejoma / New 
Kid’s Show / Óptica Molins / Óptica Sant Jordi 
/ Oro Cash / Ortopedia Sant Jordi / Otto Diesel 
/ Oller del Mas / Panadería Nuria / Pastisseria 
Arenas / Pastisseria Cardona / Pastisseria Roca 
/ Pebre Negre / Pegama I Fills / Perfumería Fanis 
/ Perruqueria Asun / Perruqueria Dolors D´Amo / 
Perruqueria Marisol / Perruqueria Neus / Personal 
/ Petits Ideals / Promocat Indus / Puntades I Mes 
/ R Y C Escudero / Reixach / Recadero / Ritme / 
Ungles Gel Ico / Rojano / Rosillo / Salinas / Se-
crets / Restaurant Atm / Restaurant Samaranch 
/ Sergi Figueres / Sebastià pi, Serveis Veterina-



www.afanoc.org

41AFANOC
Memòria Anual 2014

Agraïments i Col.laboradors

ris Baix Llobregat / Sonitrons / Tana Pastelería /  
Tata / Trapelles / Terroir al Limit / Tri Mode / Tor-
res/ Vapeoo / Viatges – Mortrade / Victoria Ibañez 
/ Vila / Viu Molins / Viste´T / Vinyes Domènech / 
Vins del Tros / Xarxanet

A les escoles: Col.legi Sant Miquel Arcàngel / Col.
legi Virolai / Escola Alfons XIII / Escola Castell 
Ciuró / Escola J.M. Madorell / Escola L’Alzina / 
Escola La Sínia / Escola Pont de la Cadena / IES 
Bernat el Ferrer / Llar d’Infants El Rodó 

Volem agraïr de manera especial a tot l’equip de 
l’Associació de Suport als Infants de Molins de Rei 
el seu entusiasme, la seva dedicació i la seva impli-
cació. 

La campanya i la festa del Posa’t la gorra a 
Santa Coloma de Gramenet també ha estat 
possible gràcies a:

La col.laboració de: Adtel, CEMFIS, Eninter, Co-
cemfe, Ibis Hotels, Giotto, Monty, la Tresca i la Ver-
desca, Tanit, Bollywood Sitare i Stkdevelopers.

I el suport de: Canasta de Color Langosta / La 
Garza / Call&Play / L’Avalot / Binomis / Bombo-
llesdesabo.cat / Nanos / Big Menu / Colla Vella de 
Diables / Rerumbatú / Desguace la Roca / Para-
lelo Sur / Condis / Milano restaurant / Kitoli / Ge-
gants de Sta. Coloma / Ecometropoli / BikenBici 
/ Operario del Humor / Tiempo y Luz / Montana 
Colors / Playcolor / Art Works / Panrico Donuts / 
Imaginarium / Industrial Bolsera / C.E.D.A / Cako 
Mola un Tako / La Tienda / Agència de Residus 
de Catalunya / La perpetuenca / Carro de Baco / 
Reds / Spray Planet / Mtm / Uni / Posca / Sergi 
Bastida Disseny

Volem agraïr les actuacions de la Mari de Cham-
bao, D’Callaos, el Niño de la Hipoteca, Mario Díaz, 
El Kanka i Barrankillos que van dur a terme el con-
cert de nit.

I especialment a l’Elisabeth Muñoz i la Luna per la im-
plicació i esforç per realitzar aquesta primera edició. 

La campanya i la festa del Sitges es Posa 
la gorra també ha estat possible gràcies a:

El suport de: Zolen Films / Coca-Cola / Xoc S.L, 
Smile Family /  Medicina 2.0 Visit Sitges /  Sit-
ges Vida /  Alberto Beach /  Avenida Sofia Hotel 
Boutique & Spa /  VENCA /  Melia Sitges /  Grup 
Matas Arnalot, Belgavia /  Lizard Music Club /  Es 

Art / Dolce /  Impro Acatomba /  Lar Informati-
ca /  Fashion & Events /  MotoGP /  Listerine /  
Dynfmc Filming /  Ballust Odontólegs /  Institute 
of the Arts Barcelona /  Estela Barcelona Hotel 
del Arte /  Mas Gospel /  Gatto /  Associació Tu-
ristica de Serveis de Platges de Sitges /  Clinica 
Dental Castell /  Markatú Batukada /  Agrupacio 
Balls Populars de Sitges /  El Retiro /  Colla Jove 
de Castellers de Sitges /  Àlex & Àlex /  Orto-
doncia Tres Torres /  Casino Prado Suburense /  
Elegibo /  Mami Fit Embarazadas /  Eix Diari /  La 
Picara /  Hotel Romantic /  Hotel de la Reinaxen-
ça /  Carnaval Carrusel /  Pirotècnia Igual /  Gremi 
d’Hostaleria de Sitges /  Perio & Implant /  PACHA 
Sitges Vallpineda /  Escola de Ball Marisa Salas /  
Betrendymykid /  Txabernas el Donostiarra.

Volem fer un agraïment especial a tots els artistes 
que varen col·laborar de manera desinteressada i 
especialment   a Ramón Mirabet per la seva actu-
ació i cedir la cançó Happy Days pel vídeo de la 
festa i a Alejandro Abad per regalar-nos la banda 
sonora de la festa, “Ahora más que nunca” i impli-
car-se amb totes les escoles de ball. 

Agraïments especials: Agraïm de manera especial 
la col·laboració de totes les persones que ens fan 
costat durant tot l’any en les diverses activitats 
que portem a terme, com són els voluntaris i vo-
luntàries, socis/es, famílies, col.laboradors habi-
tuals, aquells que realitzen donacions anònimes, 
persones que us hi impliqueu cada any, professio-
nals de l’AFANOC, membres de la Junta directiva 
i amics i amigues de l’AFANOC.
I per últim fer un carinyos recordatori a la me-
moria de l’arquitecte de la Casa dels Xuklis el Sr. 
David Mackay. 
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La Junta Directiva:

Josep Pla i Buxo (President), Anna Peris (Vice-
presidenta), Ricard Molins (Secretari), Josep Cruz 
i González (Tresorer), Miguel Javaloy (Delegat a 
Tarragona), Maite Montañés (Delegada a Lleida) 
i com a vocals: Pepe Cañete, Gabriel Salguero, 
Anna Maria Pérez, Anna Maria Gras Quique Bas-
sat, Dolors Quirós, Yolanda Riu, José Luis Pineda, 
Marc Gavilán, Pep Chaparro i Carles Giró. 

L’Equip tècnic:

Gerència 
Rosa Casals: gerencia@afanoc.org 

Àrea de Recursos i Projectes 
Eulàlia Acuña: afanoc@afanoc.org

Àrea d’Administració
Mònica Ruiz: administracio@afanoc.org 
Mireia Golmayo

Àrea de Comunicació   
Maite Golmayo: comunicacioafanoc@afanoc.org
Gina Pla: imatge@afanoc.org
Col·laboradors: Ondia Brand Marketing 

Àrea d’Atenció Psicològica 
Laia Jané : psicologia@afanoc.org
Núria Carsí : psicologia@afanoc.org

Àrea de Treball Social 
Pilar Verona : tsocial@afanoc.org

Àrea de Voluntariat / Activitats
Irene Costa: voluntariat@afanoc.org
Maria Sanmartí: activitats@afanoc.org
Col·laboradors: Toni Sauch i Eulàlia Bou

Àrea de Reflexologia i Massatges
Bibiana Carrasco: reflexoterapia@afanoc.org
Col.laboradores: Carmen Frades, Anna Viñes i Eu-
genia Palacio 

Àrea de Manteniment
David Sanz: administracio@afanoc.org
Montserrat Carretero: administracio@afanoc.org
Victor Enrriquez
Xavier Rull

Àrea de Donacions
Bàrbara Carazo: donacions@afanoc.org

Delegació de Lleida:
Coordinadora:
Victòria Cano: lleida@afanoc.org
Psicòloga:
Àngels Llorens: lleida@afanoc.org
Col.laboradors: Pilar Vilella i Miguel Marchal

Delegació de Tarragona:
Àrea de psicologia: 
Merce Bertran: psicologiatgn@afanoc.org
Àrea de voluntariat:
Esther Gómez : voluntariattgn@afanoc.org
Àrea massatges: Lourdes Sentís

AFANOC
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L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) 
està registrada a la Direcció General de Dret i En-
titats Jurídiques del Departament de Justícia amb 
el número 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 Coopera-
ció Social i Associacionisme (Pla de Formació de 
Voluntariat de Catalunya). 

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

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
• Federación Española de Padres de Niños con 
Cáncer
• Fundació Privada PortAventura
• Fundació Agbar
• Mémora 
• Obra Social la Caixa

• Universitat Rovira i Virgili
• Universitat de Barcelona
• Wishing Spiral
• Parc Zoològic de Barcelona
• Vueling
• Mallafré Consultors
• Fundació Agrupació
• COINED
• Col.legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona
• Escola Sagrat Cor de Barcelona
• Clínica Dental Branemark de Lleida
• FECOM (Federació Provincial d’Empresaris de 
Comerç de Lleida)

Membres de:
• Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva
• Xarxa de Famílies Cuidadores de l’Acord Ciuta-
dà 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). 
• Grup de famílies del Consell Municipal de Ben-
estar Social
• Pacte del temps de l’Ajuntament de Barcelona
• 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)
• Federació d’Entitats per la Salut (FeSalut)
 

• Premios Solidarios del Seguro 2014. Atorgat 
per la Fundación A.M.A a la Casa dels Xuklis
• Premi “El Somriure del Festival” 2012. Atorgat dins el 
Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 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 Farmaindústria.
• 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.
• Premi Nacional del Voluntariat 2006. Atorgat 
pel Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
• Placa Josep Trueta al mèrit sanitari 2003, ator-
gat 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
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