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Presentació de la memòria

AFANOC
Memòria Anual 201502

El 2015 ha estat un any de consolidació dels nostres projectes.
Ja portem quatre anys gestionant la Casa dels Xuklis, a hores d’ara portem més de sis-centes 
estances, això ens ha permès adonar-nos d’una sèrie de problemes, que amb tota lògica, surten 
quan passes d’un disseny ideal a la realitat. Aquests quatre anys ens han fet veure les mancances 
i els encerts de la casa. Però a l’AFANOC estem acostumats a reaccionar ràpidament davant dels 
nous reptes, i gràcies al nostre excel·lent equip de manteniment i l’equip d’atenció psicosocial, 
hem pogut resoldre totes les situacions que s’han anat produint. També hem augmentat el 
personal que gestiona la convivència i l’activitat diària de la casa. Creiem que això ha contribuït a 
fer possible un dels nostres objectius fundacionals, treballar per millorar, dia a dia, la qualitat de 
vida dels infants i adolescents amb càncer i de les seves famílies.

En el pla econòmic se’ns ha fet evident que les associacions hem de plantejar-nos que la nostra 
supervivència depèn, cada vegada més, dels nostres propis recursos. Tenim la certesa que hem 
sabut comunicar a la ciutadania de la necessitat del nostre projecte i que hi ha projectes que 
aquest país no es pot permetre el luxe de perdre, malgrat les circumstàncies que envolten el 
món social en aquests moments, la poca inversió social és una evidència. Això ha fet, que cada 
vegada més, les implicacions i l’ajuda de tanta gent siguin el pal de paller dels nostres ingressos.

També dir-vos que hem començat la remodelació i adequació de la planta d’oncologia i 
hematologia Pediàtrica de la Vall d’Hebron. Ja portava més de deu anys de funcionament i calia 
posar-nos al dia, i això ha estat possible gràcies a les estretes relacions que mantenim amb tot 
l’excel·lent personal sanitari de l’hospital.
Les delegacions de Tarragona i Lleida estan agafant un gran protagonisme amb els seus serveis 
i ajudes, això ens confirma la necessitat de seguir ampliant els nostres recursos als territoris.

El voluntariat, hospitalari, a la Casa dels Xuklis, el domiciliari, l’administratiu, el que ens ajuda a 
les festes i als esdeveniments, segueix sent el motor que fa rutllar la nostra associació, gent amb 
una gran qualitat humana que treballa amb una gran consciència, donant el millor de sí mateix 
sense esperar res a canvi.
I no voldríem acabar sense agrair a totes aquelles persones que des de les administracions i 
empreses ens donen tot el suport possible en aquests moments tan complicats.

Pep Pla
President
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L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), 
constituïda l’any 1987, 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.

Degut al trencament que la malaltia suposa en 
el dia a dia dels infants i adolescents i en el seu 
desenvolupament psicoeducatiu, és necessari que 
tant les seves necessitats formatives, emocionals, 
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.

AFANOC ha distribuït la seva tasca en diferents 
àrees d’activitats:

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

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 som presents 
amb les delegacions a Tarragona i Lleida.

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

 Trobada equip Afanoc
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Dades globals
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Atenció famílies

434.793€ (34%)
Projectes

238404€ (19%)
Administració

350001€ (28%)
Actes i campanyes

242444€ (19,%)
Casa Xuklis

Despeses

Ingressos

Fons privats
184759€ (14%)

Socis
41.582€ (3%)

Fons públics
406561€ (30%)

Donacions 
78.343€ (6%)

Actes i campanyes
630.222€ (47%)

Balanç econòmic

AFANOC Barcelona

AFANOC Tarragona

Total famílies

Nº beneficiaris/es

Nº beneficiaris/es

Total beneficiaris/es

1.295

215

95

4.403

731

323

1.605

5.457

AFANOC Lleida

Nº beneficiaris/es
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La Casa dels Xuklis
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La casa dels Xuklis és una casa d’acollida situada 
a Barcelona, amb 25 apartaments, que acull a les 
famílies que s’han hagut de desplaçar dels seus 
llocs d’origen per a que el seu infant pugui rebre 
tractament als hospitals de referència de la ciutat. 
És un espai on realitzar el seu dia a dia i sentir-
se acollits i acompanyats per altres famílies i per 
l’equip tècnic d’AFANOC, que treballa a la planta 
inferior de la casa. 

Els objectius de La Casa dels Xuklis són: 

• Donar allotjament a famílies amb un infant amb 
  càncer.
• 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.

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; es 
manté la coordinació amb  el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona per poder tramitar la valoració 
del Grau de Dependència a aquells infants que 
pertanyen a una altra Regió Sanitària de CatSalut i 
treballem amb la Parròquia de Sant Jeroni, al barri 
de Montbau, per donar suport d’aliments, sempre 
amb coordinació amb serveis socials.

Ens coordinem 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 

S’ofereix un acompanyament i un suport emocional 
a les famílies al llarg de la seva estada a la Casa 
dels Xuklis. 
Oferim a nivell individual i grupal, espais on s’aborden 
aspectes relacionats amb la seva situació actual o 
altres dificultats que els hi pugui sorgir durant la 
seva estada a la Casa. Es fan intervencions més 
específiques d’atenció psicològica quan la família 
ho requereix.

També realitzem les assemblees de les famílies, en 
les que 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. 

Programa de Suport al personal d’AFANOC 
(Supervisió)

S’han realitzat 11 sessions de supervisió pels 
professionals de l’AFANOC que treballen directament 
amb les famílies. 

 

Famílies arreu de l’Estat 
Espanyol (33%)

Famílies provinents de
Tarragona (16%)

Famílies provinents de
Girona (20%)

Famílies provinents de
Lleida (19%)

Famílies provinents de
fora d’Espanya (7%)

Famílies provinents de
Barcelona (5%)1

2

3

4

5

6

Procedència de les famílies

1
2

3

4

5

6
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Voluntariat 

Cada dia de 17 a 19.30h, moment on hi ha més 
moviment a La Casa dels Xuklis degut a que ja 
han acabat la majoria dels tractaments diaris, un 
equip de persones voluntàries venen a dinamitzar 
activitats pels infants i les famílies acollides.

La persona voluntària proposa i dinamitza activitats, 
facilita espais de trobada entre cuidadors i infants 
i gestiona els espais destinats als infants: sala de 
jocs, sala d’estudi, patis i biblioteca.

Enguany hem pogut gaudir de la nova sala 
destinada a l’oci dels adolescents i joves acollits, 
que disposa de jocs de taula, jocs tecnològics, 
espai de trobada i espai d’estudi.

Activitats

Des d’aquesta àrea s’organitzen, també amb la 
participació de les famílies,  propostes lúdiques 
que potencien l’aprenentatge i distensió dels 
infants i famílies allotjades a la casa durant tot 
l’any. 

A l’estiu vam engegar el nou projecte “jocs i 
tallers a l’aire lliure” aprofitant els espais i 
recursos del barri de Montbau.

Al llarg del 2015 s’han realitzat tallers de manera 
regular i d’altres més puntuals. Setmanalment 
hem realitzat el Taller de patchwork i trapillo; 
Taller de manualitats i creativitat; Taller d’Art; 
Taller de música; Taller de cuina i els Tallers 
d’aprenentatge.

Activitats específiques per als cuidadors. Oferim 
sessions de massatge, reflexoteràpia i també 
activitats de ioga i relaxació.

Espectacles: Aquest any hem realitzat sessions 
de cinema, conta-contes a la fresca, animació 
infantil amb en Santi Ortiz, aprenentatge de contes 
clàssics amb l’Anna Fité, concert Guitarra i violí, 
Taller espectacle de màgia amb la Fundación 
Abracadabra i amb Tot Màgia, obra de teatre “La 
Màquina del temps” de l’Aula de Teatre de Lleida, 
concert de Músiques del Món, Mostra de Harleys 
amb els Dragster’s i concert de Nadal amb la Coral 
St. Jeroni de Montbau. I també hem gaudit d’una 
ruta per Barcelona en Limusina de la mà de Luxury 
Events, de l’espectacle Varekai del Cirque du Soleil, 
i varis partits del Futbol Club Barcelona.

Celebrem els aniversaris de tots els infants i també 
les festivitats tradicionals com el Carnestoltes, 
Sant Jordi, La Castanyada, Halloween,  El Caga 
Tió i la Cavalcada de Reis.

AFANOC
Memòria Anual 2015

La Casa dels Xuklis.  
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La Casa dels Xuklis
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Hallowen Xuklis. 

DADES QUANTITATIVES

Allotjaments realitzats Famílies 196

ATENCIÓ SOCIAL

Unitats familiars (1125 intervencions) 81

VOLUNTARIAT I ACTIVITATS

Famílies 60

SUPORT PSICOEMOCIONAL

Famílies 78

REFLEXOTERÀPIA I MASSATGES:

Famílies (100 intervencions) 35

TOTAL SERVEIS A FAMÍLIES: 196 BENEFICIARIS/ES: 666

Taller a La Casa dels Xuklis
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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. 

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.

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. 

I 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. 

Per tal d’abordar els dubtes que genera la 
malaltia, ens coordinem amb centres educatius i 
altres serveis per assessorar i informar d’aquells 
aspectes que generen incertesa. 

S’han atès a 19 famílies i s’han realitzat 183 
intervencions.

Àrea d’Atenció Social

Quan les famílies tornen a territori, el nostre objectiu 
es recollir demandes i detectar les necessitats que 
ens plantegen. Informem i assessorem durant tot el 
procés de la malaltia per tal d’obtenir els recursos 
més 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 13 famílies i 
hem fet 59 intervencions directes.

Delegació d’AFANOC Tarragona

08 AFANOC
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Posa’t la Gorra a PortAventura. Autor: AFANOC
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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. 

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. Hem 
comptat amb 13 voluntaris que han realitzat 
voluntariat a 9 famílies.

També comptem amb un equip de 92 voluntaris 
que ens donen suport a la delegació en la gestió 
i organització de les activitats, i en els actes de 
sensibilització i difusió que duem a terme com la 
campanya “Posa’t la Gorra!” a Port Aventura. 

A Tarragona es realitzen també cursos de 
l’Escola de Formació de l’AFANOC, i hem realitzat 
altres cursos externs i activitats com el Taller de 
manualitats nadalenques en que han participat 13 
voluntaris.

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. 
Hem atès a 5 famílies, realitzant 41 intervencions.

Àrea d’Atenció Educativa i suport als 
centres educatius

Hem realitzat diverses xerrades de  suport i 
sensibilització a l’IES Vidal i Barraquer, a la casa 
d’oficis de Tarragona, al col·legi Eduard Todà de 
Reus, a la URV de Treball Social i a la Facultat 
d’Educació Social de la URV de Tarragona.

Oci i Cultura

Les nostres famílies també participen del Programa 
de Colònies i Sortides de l’Entitat amb un total de 
28 famílies participants entre les colònies i les 
sortides. A Tarragona també vam celebrar la festa 
de Nadal on vam fer cagar el tió i un concurs de 
dolços.
Al Posa’t la gorra hi ha participat 141 famílies 
d’AFANOC.

DADES QUANTITATIVES
Famílies (472 intervencions)

Nº BENEFICIARIS/ES: 731

215

Posa’t la Gorra a PortAventura. Autor: AFANOC
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La Delegació a Lleida s’està consolidant a les 
terres de ponent. L’any 2015 ha estat decisiu 
per fer-nos més visibles i engegar nous serveis 
adreçats a les famílies i mantenir aquells que ja 
estaven en marxa.

A més a més, continuem disposant de les dues 
botigues solidàries fruit de la col·laboració amb 
Autobusos Lleida i l’Ajuntament de Lleida, fet que 
ens ajuda a donar-nos a conèixer i vendre el nostre 
marxandatge solidari.

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. Treballem en xarxa amb altres entitats 
i serveis per tal que les famílies se’n puguin 
beneficiar i al llarg d’aquest any, ens hem centrat 
en presentar-nos a les diverses administracions 
i entitats relacionades en totes aquells tràmits 
i/o gestions que necessiten les nostres famílies 
com serveis socials dels barris, centres d’atenció 
primària, benestar i família, INSS, serveis territorials 
de salut a Lleida, etc.

S’han  atès a 23 famílies i s’han realitzat 125 
intervencions directes.

També oferim una atenció odontològica gratuïta 
(amb conveni amb Clínica Dental Branemark) a 
tots els infants i adolescents i un assessorament 
dietètic. 6 famílies han fet ús d’aquest servei.

Àrea de Suport psicoemocional:
 
Des d’AFANOC Lleida cobrim les necessitats que 
les famílies tenen un cop el tractament mèdic ja 
no requereix d’una hospitalització continuada i 
tornen de nou a instal·lar-se al seu domicili, ja que 
s’inicia un procés d’adaptació a una situació nova 
possiblement amb limitacions i seqüeles que no 
permeten una vida del tot normalitzada.
 
S’han atès a 8 famílies i s’han realitzat 163 
intervencions.

Àrea de Voluntariat:

A l’AFANOC Lleida comptem amb diverses tipo-
logies de voluntariat que ens ajuden a millorar la 
qualitat de vida de les nostres famílies.

Hem comptat amb 7 voluntaris que han realitzat 
voluntariat a domicili a 3 famílies. També comptem 
amb uns 5 voluntaris que setmanalment ens aju-
den en les tasques administratives ( 3 estudiants 
de la Universitat de Lleida) i 15 voluntaris per a 
activitats i fires. 

Amb la campanya del “Posa’t la Gorra!” comptem 
amb uns 120 voluntaris que ens ajuden el dia de 
la festa.

Àrea de Massatges Relaxants “cui-
dar-se per cuidar”

Al mes de maig vam iniciar el servei de massatges 
adreçat als cuidadors/es, on oferim un espai de re-
lax i els facilitem un temps de dedicació personal.

Castanyera

Delegació d’AFANOC Lleida
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 Formació voluntaris

Hem atès a 3 famílies, realitzant 12 intervencions. 
Està previst també iniciar el servei de reflexoterà-
pia al 2016.

Àrea d’Atenció Educativa i suport als 
centres educatius

Hem iniciat un projecte educatiu adreçat als alum-
nes de primària dels diversos centres educatius de 
la ciutat de Lleida anomena’t “Posa’t al seu lloc”, 
adreçat a les escoles amb l’objectiu de treballar 
què suposa l’hospitalització de llarga durada d’un 
infant malalt de càncer, centrant-nos en l’educació 
en els

Hem realitzat diverses xerrades de suport i sensi-
bilització al Col·legi Estonnac de Lleida, al Col·legi 
Arabell de Lleida, al Col·legi Sagrada Família de 
Lleida, a la Facultat de Ciències de l’Educació, als 
cursos de monitors i directors de lleure i a l’Escola 
Dos Rius de Camarasa.

Informació i sensibilització

Treballem per donar a conèixer el càncer infantil a 
través de diverses actuacions, principalment a tra-
vés de la Campanya del Posa’t la Gorra a la Seu 
Vella .

Oci i cultura

Hem realitzat la 1ª trobada de famílies a Lleida,  
amb 8 famílies, la qual es va realitzar a una casa 
rural amb un dinar popular i amb activitats diver-
ses. En aquesta trobada les famílies es van co-
nèixer i va donar peu a intercanviar punts de vista, 

opinions... amb l’objectiu d’ajustar al màxim els nos-
tres serveis a les necessitats reals de les famílies 
que han tingut o tenen fills/es amb càncer.

A la delegació de l’AFANOC vam celebrar la Cas-
tanyada; vam tenir la visita inesperada de la Maria 
la Castanyera per animar-nos a ballar amb ella, 
vam gaudir d’un magnífic taller de màgia realitzat 
per la Fundació Abracadabra i per acabar un bon 
berenar per a tots. Hi van assistir 7 famílies.

Amb la col·laboració de l’Àrea de la Dona de Cap-
pont vam fer cagar el tió al Centre Cívic de Cap-
pont. Hi van assistir 8 famílies.

Aprofitant el cap de setmana a Tremp, amb el su-
port de l’Oncolliga’t Pallars vam organitzar el Pri-
mer Posa’t la Gorra a Tremp amb l’assistència de 5 
famílies de Lleida.

Un total de 28 famílies també han participat i as-
sistit al Posa’t la Gorra a la Seu Vella, a Port Aven-
tura i al Zoo de Barcelona. I 2 famílies han gaudit 
de les colònies d’AFANOC.

DADES QUANTITATIVES
Famílies (452 intervencions) 

Nº BENEFICIARIS/ES: 323

95

Delegació d’AFANOC Lleida
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La presència d’AFANOC al Servei d’On-
cologia i Hematologia Pediàtriques

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; el 2004 AFANOC 
intervé en l’adequació i el disseny de la planta 
d’oncologia i hematologia pediàtriques: creació 
de sales de jocs, sala d’estar pels cuidadors, 
neveres, taquilles, despatx per l’Associació i 
l’any 2015 l’AFANOC inicia la remodelació de la 
planta, començant pels espais lúdics i educatius i 
el despatx de l’Associació.

Voluntariat hospitalari al Servei d’Onco-
logia i Hematologia Pediàtriques

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’Oncologia i 
Hematologia Pediàtriques. El centenar de voluntaris 
i voluntàries 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. 

Acompanyen, juguen, entretenen, ofereixen 
activitats lúdiques així com espais de respir i 
distracció als infants i adolescents i als seus 
cuidadors durant els períodes d’ingrés.

També es realitza Voluntariat específic a les 
habitacions i a les càmeres d’aïllament, amb l’objectiu 
de fer-se càrrec del nen/a durant períodes de 
temps determinats, oferint-li una atenció totalment 
individualitzada perquè els cuidadors principals 
puguin prendre’s un respir o sortir a fer gestions o 
altres activitats;  

Dinamitzen els tallers i activitats on tenen cura 
de la mediateca i biblioteca i  dels aparells que 
l’AFANOC té a disposició de les famílies (neveres, 
taquilles, microones) i recullen 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.

Es compta amb un grup de 10 voluntaris/àries 
que presten un servei actiu els dies laborables a 
l’Hospital de Dia, de 10h a 14h. Aquest equip humà 

gestiona el material lúdic de la sala d’espera i ofereix 
moments de joc i distracció per tal que els infants 
i adolescents puguin assumir amb més serenor els 
procediments i tractaments corresponents.

Tallers, activitats i celebracions 

Comptem amb un equip de professionals que set-
manalment i durant tot l’any realitzen activitats de 
conta-contes, tallers de música, tallers de manuali-
tats i creativitat, tallers de papiroflèxia i actuacions 
per part dels pallassos hospitalaris.

Aquest any s’ha potenciat la realització de tallers i 
activitats per part dels equips de voluntariat i que 
parteixen de les demandes dels infants i adoles-
cents: taller de xapes, boles de neu, decoració de 
tasses i punts de llibre.

Aquest 2015 hem volgut donar un aire diferent a 
les celebracions i festes populars fent que siguin 
més participatives, implicant de forma activa a tots 
els nens i nenes i famílies:

El Carnaval és una festa molt esperada i participati-
va, on infants, personal sanitari i voluntariat ens po-
sem d’acord per celebrar-la conjuntament. 

El centre d’interès van ser les llaminadures i cadas-
cú va crear la disfressa al seu gust. Divendres de 
Carnestoltes, tots plegats vam fer una desfilada de 
disfresses acompanyats per l’actuació de les pa-
llasses. 

Diada de Sant Jordi: enguany, vam elaborar el lli-
bre de Sant Jordi “Que passaria si…” amb text i 
il·lustracions fetes pels propis nenes i nenes, acom-
panyats per l’equip de conta-contes. El dia de Sant 
Jordi vam transportar la Fira del Llibre a l’hospital, 
posant una parada a la planta. 

Durant el Nadal hem realitzat tallers per decorar els 
espais comuns i les habitacions, hem fet cagar el 
Tió acompanyat d’un concert de Nadal i hem cele-
brat el Cap d’Any. 

També celebrem els aniversaris dels infants hos-
pitalitzats i hem coordinat la sortida al Castell de 
Montjuïc, que anualment s’organitza des del Servei 
d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques.

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

12 AFANOC
Memòria Anual 2015



www.afanoc.org

Suport de voluntariat a altres Serveis de 
l’Hospital Maternoinfantil

Des d’un inici mantenim coordinació amb el servei 
d’Atenció a l’Usuari per participar en propostes 
col·lectives (participació a Jornades, celebracions 
i festes populars) i cobrim les demandes que ens 
puguin sol·licitar en quant a voluntariat. Aquest 
2015 s’ha donat suport a 5 famílies amb un total 
de 27 hores. 

Treball Social 

La treballadora social assumeix 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 que venen 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 relativa a prestacions i serveis 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; 

coordinar-se amb tots els agents implicats en el 
procés i fer seguiment familiar.

La treballadora social efectúa reunions de 
coordinació i registra totes les intervencions 
al Servei de Treball Social i es coordina també 
amb d’altres serveis de l’Hospital. Treball Social 
es coordina també 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.

L’any 2015 es van realitzar 16 aportacions 
econòmiques específiques a 5 famílies en situació 
de vulnerabilitat social.

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. S’han 
realitzat 22 sessions.

Carnaval
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Sala de Jocs Hospital 

DADES QUANTITATIVES

ATENCIÓ SOCIAL
Famílies  (960 intervencions) 140
Nº Beneficiaris/es 476

VOLUNTARIAT

Voluntaris/es 113

Hores anuals de servei a l’hospital 5.377

Voluntariat Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques 

Famílies 700

Beneficiaris 2.380

Voluntariat Específic a les habitacions i càmeres d’aïllament

Famílies 37

Beneficiaris 126

TOTAL SERVEIS A FAMÍLIES: 700 BENEFICIARIS/ES: 2380

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

14 AFANOC
Memòria Anual 2015



www.afanoc.org

Al 2005 es va signar per primera vegada el conveni 
de col·laboració entre l’AFANOC i l’Hospital de 
Sant Joan de Déu, per oferir suport a les families, 
principalment des de l’àrea de suport emocional. 
Després de més de 15 anys de col·laboració 
directa, i havent renovat el conveni l’any passat, es 
constata la consolidació dels següents programes 
d’intervenció: 

Programa terapèutic: Necessitats dels 
infants i adolescents afectats i les seves 
famílies:

L’equip de suport emocional de l’entitat, té una 
presència de quatre dies a la setmana a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu: a l’ Espai d’Associacions, 
a la planta d’oncohematologia, hospital de dia, 
ocasionalment  a domicili o a altres serveis on 
s’ubiquin les families. S’intervé des de l’etapa inicial 
de la malaltia on l’impacte generat pel diagnòstic 
deixa pas a les preocupacions davant de les 
dificultats pels canvis que tindrà l’infant i la seva 
familia.
Es realitza l’acompanyament durant tot el procés 
de la malaltia, a l’infant o adolescent malalt i als 
familiars implicats. L’equip es presenta durant 
la primera setmana del diagnòstic de la malaltia 
oncohematològica, i treballa a partir de la valoració 
de l’equip de suport psicoemocional,  a petició de la 
família o dels equips mèdics i d’infermeria. 

L’equip també atén a famílies i infants d’altres 
hospitals que demanen suport a l’associació, sempre 
garantint la coordinació amb els professionals 
referents de l’hospital on es fa el tractament. Les 
intervencions es realitzen a les oficines d’AFANOC 
o 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 a tenir en compte i al que es dirigeix 
molt esforç, és el de facilitar que els pares, 
principalment, puguin acompanyar al fill/a que 
està en procés final de vida, atenent aquelles  
necessitats que sorgeixen en aquesta vivència 
tant complexa. És una part fonamental, poder 
acompanyar al fill/a de forma serena, podent-
se acomiadar en un moment tant dificultós. 
Serà preventiu a l’hora del procés posterior 
d’el·laboració de la pèrdua.

L’equip també acompanya a la família durant 
aquesta delicada part del procés de la malaltia, 
i quan l’infant és derivat a l’equip de cures pal.
liatives, treballem conjuntament per oferir un 
seguiment adequat a les necessitats de la família. 
El vincle terapèutic ja establert amb la família 
permetrà realitzar les intervencions necessàries 
i poder continuar amb l’atenció durant el procés 
de dol.

Programa de suport al personal mèdic i 
d’infermeria

Es fomenta el treball coordinat i el suport als 
diferents professionals atenent a demandes 
individuals on pot haver dificultats relacionades 
amb gestions i vivències personals. Assistim 
setmanalment a les reunions de l’equip de suport 
psicosocial, quinzenalment a reunions amb oncòlegs 
i hematòlegs, i a les reunions setmanals de la 
unitat de cures pal·liatives, entre d’altres.També ens 
coordinem amb d’altres serveis, com rehabilitació, 
infermeria, psiquiatria, treball social,etc. Hem 
realitzat 11 sessions amb el personal de l’Hospital i 
hem realitzat 22 intervencions de coordinació amb 
d’altres centres, escoles, entitats i CAPs. 

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. 
S’ofereix reflexoteràpia un cop a la setmana, als 
nens i nenes i a les seves famílies. 
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Trobada  Voluntariat Barcelona

Atenció al dol a l’AFANOC Barcelona

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 43

Sessions mensuals Grup ( 5 -10 persones) 10

Sessions individuals, de parella, o de família 129

Sala del Silenci. La Casa dels Xuklis
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Voluntariat a l’entitat

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.

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

Voluntariat Domiciliari
La persona voluntària que assisteix al 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. 

Voluntariat en tasques administratives: 
Ubicat a les seus de l’entitat, aquest voluntariat 
realitza tasques de suport a la gestió i organització 
d’activitats

Voluntariat puntual en actuacions de 
sensibilització i difusió: 
Participació en actes, campanyes i esdeveniments 
públics per tal de donar a conèixer la malaltia, fer 

difusió de la tasca que desenvolupa l’AFANOC 
al voltant d’aquesta realitat i ampliar la base 
social i econòmica de l’associació. Principalment 
participació en la campanya “Posa’t la gorra!”.

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. Durant el 2015, han participat en 
les formacions 150 alumnes. 

Els cursos que hem realitzat el 2015 són: “Volun-
tariat, Nen Malalt i Família” a Barcelona i Tarrago-
na; “Pallasso hospitalari: riure per viure” a Barcelo-
na i “Què cal saber dels processos de pèrdua, dol i 
mort” a Barcelona i Tarragona.

També hem realitzat i  participat en altres activitats 
i cursos com els Tallers d’Iniciació al Voluntariat 
d’AFANOC a Barcelona i Lleida, les Sessions de 
formació: “El voluntari pregunta” de la FECEC, el 
Curs “Voluntariat en l’àmbit oncològic” organitzat 
per la FECEC impartint un bloc sobre “El fet vo-
luntari”.

Trobada  Voluntariat Barcelona
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Voluntariat a l’entitat

DADES QUANTITATIVES

Voluntariat domiciliari

Nº Voluntaris/es 37

Famílies (81 beneficiaris) 24

Voluntariat de suport a l’entitat (administratiu i en actes i campanyes)
Nº Voluntaris/es 341

Nº Voluntaris/es AFANOC Lleida 127

Total Nº Voluntaris/es AFANOC 502

Voluntariat AFANOC 
Nº Voluntaris/es AFANOC Barcelona 270

Nº Voluntaris/es AFANOC Tarragona 105

Voluntaris a la festa del Posa’t la Gorra de Tarragona. 
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Voluntaris a la festa del Posa’t la Gorra de Tarragona. 

Des d’AFANOC acompanyem a l’infant per do-
nar resposta a les seves inquietuds, necessitats i 
motivacions. També assessorem a les escoles per 
tal de mantenir la quotidianitat escolar de l’infant i 
mantenir els vincles afectius amb els docents i els 
seus companys. 

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 guia per mestres.

Oferim xerrades i reunions a les escoles per tal 
que tant els mestres com els companys d’escola o 
membres de l’AMPA puguin entendre la situació i 
donin suport a l’infant o adolescent que està malalt 
i a la seva família.

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

Assessorem a les escoles quan hi ha un alumne 
en situació de cures paliatives. Els donem suport 
sobre com tractar aquesta experiència. 

Durant el 2015 hem realitzat intervenció directa a 
24 centres educatius.

Treballs de recerca i de grau 

Cal destacar la nostra participació en molts treballs 
de recerca d’escoles, de batxillerat i d’universitat. 
Els temaris dels treballs han estat varis: sobre el 
voluntariat, sobre el càncer infantil, sobre la Casa 
dels Xuklis, la Campanya “Posa’t la gorra”, aspec-
tes més psicosocials de la malaltia, sobre la tasca 
dels professionals en aquest àmbit o sobre AFA-
NOC en general.
Durant el 2015 hem realitzat 32 entrevistes amb 
estudiants de batxillerat i universitaris. 

Tutorització de pràctiques

L’any 2015 hem tutoritzat una alumna de pràcti-
ques de Psicopedagogia de la Universitat Oberta 
de Catalunya. També hem mantingut el conveni 
d’Aprenentatge Servei amb alumnes de Llengües 
Modernes de la Universitat de Barcelona.

Atenció educativa, suport als centres educatius (es-
coles, instituts, universitats)

Xerrada a un centre educatiu Autor: AFANOC
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Colònies i sortides

Colònies d’Estiu 

Cada any realitzem el programa de colònies d’estiu, 
dirigides als infants i adolescents amb càncer i als 
seus germans i germanes, en edats compreses 
entre els 6 i els 16 anys. 

Després de llargs períodes ingressats, molts cops 
les colònies suposen el primer espai entre iguals, 
un espai d’oci i lleure on hi ha altres infants que 
han passat per la mateixa situació. Pels germans/
es suposa també un espai molt diferenciat al de 
l’hospital, un espai per conèixer i aprendre d’altres 
nens i nenes que han viscut la malaltia.

Les colònies s’han realitzat del 29 de Juny al 5 de 
Juliol a l’Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí 
amb coordinació amb l’Agència Catalana de la 
Joventut i l’Institut Cultural del CIC.

Hi han participat 43 nens/es d’AFANOC, 8 famílies 
des de la Delegació de Tarragona, 2 famílies des 
de la Delegació de Lleida i 17 famílies des de 
Barcelona.

El mes de juliol es va realitzar una trobada amb les 
famílies per valorar les colònies.

Sortides amb les famílies

Des de l’AFANOC s’organitzen sortides i propostes 
de caire familiar. Al 2015 hem realitzat:

• Dissabte 22 de febrer es va realitzar la  festa 
“Posa’t la Gorra!” a la Seu Vella de Lleida. Hi van 
assistir 17 famílies d’AFANOC.
• El 18 d’Abril es va realitzar una sortida a 
Tarragona on els infants i adolescents creaven una 
peça musical amb el suport de la Bandarra Street 
Orkestra mentre els pares feien una visita turística 
per la ciutat. Van assistir-hi 10 famílies.

• El diumenge 7 de juny es va realitzar la  festa 
“Posa’t la Gorra!” al Parc Temàtic de Port Aventura, 
a Vila-Seca. Van assistir-hi 141 famílies d’AFANOC.

• El cap de setmana del 19 de setembre gràcies a 
l’Oncolliga’t Pallars les famílies van poder gaudir a 
Tremp d’un cap de setmana amb un gran  ventall 
d’activitats. Van assistir-hi 7 famílies.

• El diumenge 18 d’octubre es va fer una sortida 
on 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. Hi 
van assistir 21 famílies.

El 12 de desembre es va realitzar la festa Posa’t la 
gorra al Parc Zoològic de Barcelona. Van assistir-
hi 50 famílies d’AFANOC

DADES QUANTITATIVES

Total famílies 273

Total beneficiaris/es 928

Sortida de famílies 
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Treball en xarxa

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 complementar entre sí i desenvolupar 
projectes amb un major abast i incidència.

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer 
(FECEC): Actualment l’AFANOC és Tresorera de 
la Federació, és membre actiu del Grup de Treball 
de Coordinadors de Voluntariat i som membres 
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat a 
Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS): Des de les diferents seus, formem part 
la comissió de Salut i assistim mensualment a les 
reunions de coordinació d’Entitats.
Altres activitats realitzades: Membres del comitè 
organitzador de les X Jornades de Voluntariat en 
l’àmbit de la salut “El voluntariat, una presència 
que sana i alleuja”, Participació a la Fira d’Entitats 
organitzada a Tarragona “Tast Social”, a la Jornada 
“Ben aprop teu” a Tarragona i Participació com a 
ponents a la Jornada Voluntariat Social de Lleida.

Plataforma d’Infància de Catalunya PINCAT: 
Assistim a les reunions de coordinació entre 
entitats bimensualment.

COCEMFE- Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica- i Federació Mestral a Tarragona: 
S’assisteix a les assemblees anuals, a les juntes 
directives i als actes puntuals que organitza, i 
ens coordinem per les subvencions que atorga la 
Fundación Once.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva:
Assistim a les reunions trimestrals de coordinació 
entre les entitats.

Xarxa De Drets dels Infants: Participem en les 
reunions de treball i en l’organització de la jornada 
anual de la xarxa.

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores: 
Hem estat membre del comitè organitzador de les 
Jornades “I vostè, com està?”.

Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de 
Tarragona: Participem a les I Jornades “Jo cuido, 
cuida’m” mitjançant la intervenció a la taula rodona 
de voluntariat “presentació de la tasca del grup de 
treball de voluntariat” i participem al grup de treball 
de la comissió de voluntariat.

Grup Famílies (CMBS):  Hem treballat sobre 
l’“Orientació a les famílies en la vida quotidiana: 
infància, adolescència, madurescència i 
envelliment” durant tot l’any.

Federación Española de Padres de Niños 
con Càncer (FEPNC): Assistim a la Comissió 
de Salut, dos cops a l’any, per treballar aspectes 
sociosanitaris de la malaltia. Aquest any, els 
temes treballats han sigut: La Guia de Atención 
Temprana, Estándares y recomendaciones de las 
Unidades Asistenciales del cáncer en la infancia y 
la adolescencia y los cuidados Paliativos Pediátricos 
en el Sistema Nacional de Salud, Mutuas Laborales 
y Horarios UCIP.

FESALUT 
(Federació d’Entitats per la Salut) - Lleida
Ens ofereixen espais de trobada sempre que ho 
necessitem, fan difusió dels nostres actes i hem 
participat a la Fira d’Entitats de Salut  i a la festa 
de Nadal.

Treball amb altres entitats

AFANOC també és membre del Pacte del Temps i 
del codi ètic de les associacions.



www.afanoc.org

Introducció

Comunicar el projecte de l’AFANOC és vital per 
les fites principals de l’Associació. Els objectius 
prioritaris són la captació de fons, impulsar la par-
ticipació social i la mobilitzacio ciutadana i cercar 
la col·laboració d’entitats i empreses.

Internet i Web 2.0  

Pàgina de Facebook AFANOC, naixement 2010, 
8.700 likes 
http://www.facebook.com/AFANOC 

Pàgina de Facebook Posa’t la Gorra, naixement 
2013, 7.800 likes 
http://www.facebook.com/Posat la Gorra   

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

Twitter AFANOC- Els Xuklis, naixement 2011, 
1.800 seguidors
https://twitter.com/AFANOC 

Website AFANOC 
www.afanoc.org

Website La Casa dels Xuklis
www.lacasadelsxuklis.org

Website Posa’t la Gorra!
www.posatlagorra.org

Plataformes digitals de Micromecenatge

El micromecenatge és un sistema que busca re-
captar fons per qualsevol projecte incipient, ja si-
gui empresarial, cultural, social o esportiu a través 
de la financiació colectiva i sense intermediaris. 

L’AFANOC està present en les següents webs:

• Wapsi.org
• Mi grano de Arena
• Facebook Cultura per la Vida 
• Teaming <3

Entrevistes i reportatges realitzats als 
mitjans de comunicació  

Premsa Escrita

• El Món Digital. Article sobre AFANOC, la Casa 
dels Xuklis i Posa’t la Gorra!
• El Periódico. Article de la festa Posa’t la Gorra! 
a l’edició digital
• El País. Article de la festa Posa’t la Gorra! a 
l’edició digital
• Diari Mes Tarragona. Notícia sobre la festa de 
Posa’t la Gorra a PortAventura 
• Diari de Vilanova. Notícia sobre la festa de Posa’t 
la gorra a PortAventura
• Diari de Tarragona. Notícia sobre la campanya 
de    “Posa’t la Gorra!”

Entrevista

Comunicació a l’AFANOC
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Sant Jordi

Ràdio i Televisió
• Catalunya Ràdio. Entrevista sobre La Casa dels 
Xuklis amb una família afectada.
• Rac1. Informatius de Cap de Setmana. Entrevista 
sobre el Posa’t la Gorra!
• La Xarxa Ràdio. Programa de tarda. Entrevista 
en directe sobre Posa’t la Gorra!
• La Xarxa Ràdio. Informatius del migdia. 
Entrevista en directe sobre Posa’t la Gorra!
• La Cope. Els Matins a Catalunya. Entrevista 
sobre el Posa’t la Gorra!
• RNE (Radio 5). Informatius. Entrevista sobre el 
Posa’t la Gorra!
• BTV. Cobertura de la festa Posa’t la Gorra! al 
Zoo de Barcelona
• BTV. Catakrac. Reportatge Posa’t la Gorra!
• 8tv. 8 al dia. Cobertura de la festa Posa’t la 
Gorra! al Zoo de Barcelona.
• Canal bcn.cat. Reportatge Posa’t la Gorra! al 
Zoo de Barcelona
• TV1. España Directo. Reportatge de la Casa 
dels Xuklis i Entrevista a famílies.
• RNE ( Ràdio 4). Món Possible. Reportatge “La 
comunicació en les entitats socials”
• COPE. Entrevista sobre  AFANOC a Lleida
• Diari el Segre i la Mañana. Notícies sobre el 
Posa’t la Gorra a Lleida i sobre l’AFANOC el dia 
de la dona

• Diari el Segre. Notícia sobre la presentació de 
la cursa del Segrià i el concert de Nadal del Club  
Banyetes
• Diari Segre. Reportatge d’AFANOC Lleida amb 
tres famílies.
• Ràdio la Xarxa (Almenar). Entrevista sobre  
AFANOC a Lleida 
• Tv Lleida. Programa Cafeïna. Entrevista sobre  
AFANOC a Lleida
• Ràdio Valls. Entrevista sobre el Posa’t la Gorra! 
a PortAventura 
• Ràdio Constantí. Entrevista sobre el Posa’t la 
Gorra! A PortAventura 
• Ràdio Alcanar. Entrevista sobre el Posa’t la 
Gorra! A PortAventura
• Ràdio Vilanova i la Geltrú. Entrevista sobre el 
Posa’t la Gorra! A PortAventura
• Ràdio Tarragona. Espai “Tarragona Saludable”. 
Participació en dues entrevistes sobre el 
voluntariat i una sobre la delegació de Tarragona.

Altres vídeos  
• Flashmob Nadalenca a La Casa dels Xuklis,  
realitzada per Anna Adan i Mar Farga.  

Comunicació a l’AFANOC
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Els objectius d’aquesta campanya són: sensibilitzar 
a la societat i donar a conèixer el càncer infantil. I 
recaptar fons per finançar tots els serveis i accions 
que duem a terme. 

L’AFANOC ha fet de la gorra el símbol de solidaritat 
perquè un dels efectes secundaris que pateixen 
els infants i adolescents malalts de càncer és la 
pèrdua del cabell. Per aquesta raó, es cobreixen el 
cap amb una gorra. 

L’any 2015 s’han distribuït al voltant de 50.000 
gorres per tot el territori.

“Posa’t la Gorra!” a Barcelona

El dissabte 12 de desembre vam realitzar la 
quinzena edició de la Campanya “Posa’t la gorra!”. 
El disseny d’aquesta edició ha estat realitzat per la 
Roser Capdevilda, la dibuixant del Xuklis, amb una 
gorra plena de divertides ovelles.  

La festa final va estar plena d’actuacions i tallers, 
dinamitzats per més de 100 voluntaris i amb més 
de 80 col·laboradors i artistes. Hi van assistir al 
voltant de 5000 persones.

A l’escenari principal, presentat per l’Àngel 
Llàcer, es van poder veure les actuacions de: The 
Pinkertones, Sílvia Perez Cruz, el cor TNT d’Oh 
Happy Day, la comparsa de TACC i el moment 

culminant, la ja tradicional lectura del manifest per 
part de dues adolescents d’AFANOC, la Regina 
Franco i l’Ainhoa Amor.

Es van realitzar tota una sèrie de tallers i activitats 
com el taller de Consum responsable, el taller de 
dibuix de Divermàgic, taller de titelles, el taller 
de Jocs del Món, el taller de bombolles de sabó 
gegants, el taller d’Animàlia, el taller de la Pelu, el 
taller del cel dels desitjos, el taller de punteria i 
jocs de pilota, el taller de grafiti, el taller dels Grans 
creatius i una carpa infantil amb conta-contes.

La animació itinerant de la festa va ser a càrrec 
dels Gegants de Poble Nou, Els Gegants de la 
Plaça Nova, Els Gegants de Gràcia, Els Gegants 
de Sant Pere Puel·les, Els Falcons de Vallbona 
d’Anoia i, un any més, TACCbcn (Taller Cultural i 
de Creació).

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

Enguany s’ha realitzat la tretzena edició de la festa 
“Posa’t la Gorra!” al parc temàtic Port Aventura, que 
va tenir lloc el dia 7 de Juny. 

Es va comptar amb la presència de 92 voluntaris i 
més de 50 col·laboradors i artistes. Hi van assistir al 
voltant d’11.000 persones.

Campanya Posa’t la Gorra!

Posa’t la Gorra a Barcelona. Autor: AFANOC
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La festa va ser conduïda des de l’escenari per la Sílvia 
Abril i el Fermí Fernández i es van poder veure les 
actuacions de la Batucada Rosa dels vents, Dasha 
Sovik del Circ du Soleil, The Monkey Tras Show, el 
cor In Crescendo, la Bandarra Street Orquestra. El 
moment més important va ser la lectura del manifest 
a càrrec de Francesc Xavier Pinyol i Aina Martínez, 
nens de l’AFANOC.

Els tallers dels que van gaudir els visitants van ser: 
Mou-te ballant, Dissenya una gorra al teu estil, 
Marca-li un gol al càncer, Omple’t de Colors, Dibuixa 
la mascota, Inflable castellet i Fes Kilometres pels 
Xuklis. 
 
“Posa’t la Gorra!” a Lleida

El 22 de febrer va tenir lloc la segona edició de 
la festa Posa’t la Gorra! a la Seu Vella de Lleida. 
Enguany va tenir un fil conductor: “Els Xuklis i El 
Banyetes es fan amics”.  

La festa va comptar amb un gran equip de voluntaris 
que van arribar als 120 i també de col·laboradors i 
artistes que en van ser més de 90. Hi van assistir 
al voltant de 6000 persones.

A l’escenari principal, dirigit per la Maria del Olmo 
i Jordi Villacampa (del Club Banyetes) es va 
comptar amb diverses actuacions com: Cançó i ball 
del “Dóna’m la mà” del Musical del Club Banyetes, 
Blue Rain, les joves del local Assorgerrot, el cor  
Musicvox i evidentment el moment més important, 
la lectura del manifest per tres nens lleidatans 
que han patit càncer: l’Arnau, en Pau i en Luis 
Alexandre.

La Sala Canonja de la Seu Vella va ser l’espai 
destinat als més petits de la casa amb actuacions 
com contacontes, l’espectacle de màgia amb 
l’Òscar de la Torre i l’acte amb 9 escoles bressols 
de Lleida que havien participat en una activitat 
prèvia anomenada les maletes de l’amistat. 
A més a més a l’exterior es va poder gaudir de 
tallers i activitats com jocs de fusta, jocs de circ, 
taller de psicomotricitat i animació itinerant. A 
la nau central hi va haver tallers diversos de 
manualitats, pinta cares, jocs i el concurs de dibuix. 
I al Claustre l’exposició del “Bosc de les gorres dels 
Desitjos” realitzades per alumnes d’uns 90 centres 
educatius de la província de Lleida. 

“Posa’t la Gorra!” a Molins de Rei

Aquest any s’ha celebrat la novena 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. Hi van participar 
més de 2500 persones.

La festa es divideix en tres actes centrals. El 
dissabte 28 de novembre a les 11h va haver-hi 
una exhibició i masterclass de zumba al Pati del 
Palau de Requesens; per altra banda va tenir lloc el 
Tast Solidari organitzat per l’Associació Molinenca 
de Tast; i com cada any el diumenge 29 es va 
poder gaudir d’una gran festa a l’Escola El Palau 
conduïda per Joan Garcia Perera i Ivan Medina de 
Rac105. La festa va ser animada per les bèsties 
el Camell de Molins de Rei, el Cuc, Dimonis de 
Molins de Rei, Diables de Molins de Rei L’Agrupa, 
l’animació teatral de Fifita i mi mascota Fifo i tot de 
tallers i activitats per tot el pati. I el moment més 

Campanya Posa’t la Gorra!

Posa’t la Gorra a PortAventura Posa’t la Gorra a la Seu Vella
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emotiu, el manifest a càrrec de l’Àlex López.

Sitges es Posa la Gorra!

El diumenge 19 de juliol es va celebrar la segona 
edició del Posa’t la Gorra! a Sitges. D’aquesta 
manera es consolida aquesta festa que es va iniciar 
gràcies a l’empenta de l’empresari Manel Richart i 
la implicació de Dentprive i l’Ajuntament de Sitges. 
Hi van participat al voltant de 2000 persones.
 
Es va comptar amb més d’una trentena de 
voluntaris i col·laboradors. La festa va ser conduida 
pels actors Anna Barrachina i Dafnis Balduf. A 
l’escenari es va poder gaudir de les actuacions 
del Grup Rock David Carrussel, el cor VAKOMBÀ, 
Justo y Los Pecadores i Alejandro ABAD. El 
moment central de l’acte va ser la lectura del 
manifest a càrrec de l’Alexandra.

Es va poder gaudir dels tallers Grans Artistes, un 
taller de pintar cares i també els més petits van 
poder pujar a un poni. Per obrir i tancar la festa 
es va poder gaudir de la música i el ball enèrgic i 
alegre de Swing Garraf. Es va donar per finalitzat 
el dia amb un llançament de fanalets, que van 

il·luminar el cel de Sitges.

“Posa’t la gorra!” a Tremp

El 20 de setembre, amb el suport de l’Oncolliga’t 
Pallars vam organitzar el Primer Posa’t la Gorra a 
Tremp a la Plaça Capdevila amb diversos tallers, 
animació, gegants i  actuacions a l’escenari. Es van 
vendre al voltant de 500 gorres i la plaça es va 
omplir de gorres solidàries.

“Posa’t la Gorra a Girona, tots junts a cantar!”

El passat 27 de maig a l’Auditori de Girona un grup 
de 1.013 nens cantaires es van reunir per posar-
se la gorra!

L’acte va ser molt emocionant, tots els nens que 
participaven en aquesta cantata portaven la gorra, 
els nens van sortir molt sensibilitzats i motivats 
per l’ implicació del projecte. Tot va ser organitzat 
per l’Ajuntament de Girona i l’Escola Municipal de 
Música de Girona.
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Projecte “implica’t”

El projecte “Implica’t” és una campanya de 
participació ciutadana on persones particulars, 
famílies, escoles, clubs esportius, empreses, 
associacions, entitats, etc. fan arribar la seva 
proposta a l’AFANOC per col·laborar-hi.

Aquests en són alguns exemples dels molts que 
han tingut lloc al llarg del 2015:
 
• Posa’t la Gorra Escola Garbí. 
El Dídac Atzet i l’escola Garbí organitzen un Posa’t 
la Gorra propi. La implicació de l’escola i dels 
alumnes, des dels més menuts als més grans, és 
total i això fa que la festa hagi estat tot un èxit
 
• Hardcore Hits Cancer.
El Daniel Sadurní va voler unir la lluita contra el 
cancer amb la passió per la música hardcore i va 
muntar la associació Harcore Hits Cancer amb la 
que van gravar un disc, organitzar concerts i vendre 
marxandatge a favor de l’AFANOC. 

• El Turró dels Xuklis
El Lluís i la Laura, pares del Naüm, després de 
passar per La Casa dels Xuklis van voler fer la 
seva aportació. El Lluís és pastisser i propietari de 
la Granja del Cacau, així que es inventar i crear el 
Turró dels Xuklis, de xocolata. No estaven segurs 
de si n’aconseguirien vendre molts, la resposta va 
ser increïble, es van vendre 2.857 unitats!

Els reptes esportius solidaris amb l’AFANOC van 
en augment, aquí en teniu tres exemples:

• Joan Lara és un esportista i també voluntari 
d’AFANOC. Aquest any va dur a terme el repte El 

Camino de los Sueños. Va portar de Barcelona a 
Finisterre els somnis dels nens, corrent 85km al dia, 
acabant el Camino de Santiago en només 15 dies.

• Jordi Argisuelas no ha perdut pistonada i segueix 
dia a dia amb el seu projecte Correr con los Xuklis, 
organitzant tota mena de reptes esportius solidaris a 
favor de La Casa dels Xuklis

• Iolanda López junt amb les corredores Patricia 
Rodríguez i Sònia López van dur a terme un nou repte 
esportiu, Dale una Vuelta a la Investigación. Van 
córrer 185km, tot el perímetre de l’illa de Menorca.

Aquests només en són alguns exemples, però 
també cal agrair a Juan Diego pel Carnatrail 
Navata i La Passarel·la de Moda; a la Colla 
de Marxaires i Amics de la Natura per La XXII 
Marxa Popular de Vilobí d’Onyar; al Club de 
tenis Andrés Gimeno pel Torneig Solidari de 
Pàdel; a tots els membres de Música Crònica; 
als organitzadors del Roller Show de Badalona; 
als organitzadors del Videofòrum 2015 d’Anime; 
a l’Associació Cultural Pengim Penjam pel Cabaret 
de Primavera de Sant Antoni de Calonge; al 
DJ Orixie per la Festa Solidària de Vilanova i 
La Geltrú; al Festival Itaca per inclourens com 
entitat beneficiària; a la associació Dolly & Party; 
com cada any a l’Associació de Veïns de 
Montbau, per muntar el Rock Festival amb 
per la seva energia i dedicació; a la gent de La 
Fira del Follet d’Avinyonet; als membres del 
Grup Agilent per fer l’AFANOC destinatari de la 
seva solidaritat; a Ella’s Event Bcn per organitzar 
el Market Nadal Solidari; a la Manuela Sosa pels 
seus Rams de Flors Solidaris; a la gent de 

Cursa Mollerussa
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Projecte “implica’t”

l’Artístic Espai de Dansa, Música i Teatre 
d’Igualada per organitzar un altre any el Festival de 
Flamenc; a l’Associació de Comerciants del carrer 
Gran de Gràcia per fer cagar El Tió Més Gran del 
Món; a la distribuïdora de cinema infantil Pack 
Màgic per la projecció solidària de la pel·lícula 
Phantom Boy; a Venca pel seu Calendari amb 
dibuixos fets per nens i nenes de l’AFANOC; a 
l’Agència Sandra Bruna per la seva campanya 
La Literatura Alimenta Esperanzas; a la 
Maria Santos i el Caffe Illusione; a la Guàrdia 
Urbana de Molins de Rei pel seu calendari; a 
l’Escola de Dansa Asrai i El Foment Mataroní 
per organitzar el Festival de Dansa Infantil de 
Halloween; als organitzadors del TeatreFest 
d’Arbúcies, al Pincho Solidario a la Casa de 
los Navarros i finalment al Vermut Solidario.

Delegació de Tarragona

A Tarragona el projecte “Implica’t” també s’ha estès 
amb força i cal agraïr les activitats que s’han dut a 
terme: a la Perruqueria Delgado Estilisme per 
la seva tarda de talls de cabells solidaris; a l’Anna 
Bibiloni per organitzar la Desfilada de vestits 
de comunió d’època a Móra d’Ebre; als àvies 
i àvies de la Residència de gent gran Ítaca 
Fortuny per la venda de productes a la paradeta 
de Sant Jordi; a l’Ajuntament de Batea per 
organitzar un parc infantil solidari durant la Festa 
Major; a l’Associació Juvenil Adeva per la 
venta de castanyes solidàries; als Bombers 
de Tarragona pel Calendari Benèfic; la classe 
benèfica de Zumba amb dj a Maspujols i Riudecols; 
al Gimnàs Vilarenc i AKUA per les seves 
matrícules solidàries; al Club de PadelNou pel 

seu dia de zumba, kickpower i altres activitats per 
nens; a l’Ajuntament de Falset i totes les entitats 
que van organitzar la marxa Caminem pel 
Càncer Infantil on també es va poder gaudir d’un 
vermut solidari i activitats per infants; a la Granja 
Escola Corral de Neri per les activitats amb els 
animals de granja; a l’Ajuntament de Tarragona 
pel Feel Vermut Tarragona; al grup de teatre 
3quartsde15 de Reus per la seva obra solidària i 
a la Braseria Cabrera de Bonavista per la fideuà 
solidària.

Delegació de Lleida

A Lleida s’han realitzat molts actes en benefici de 
l’AFANOC com “Un calendari per una perso-
na” de ADSALUT (Associació Discapacitats i Sa-
lut), l’Obra de teatre “Mysterious” represen-
tada per alumnes de l’Aula de Teatre Municipal de 
Lleida, la presentació del llibre “La nena que vo-
lia ser la lluna” un conte escrit per 96 nens i ne-
nes i coordinat per Jordi Villacampa Viñes, el Fes-
tival final de curs de Gimnàstica Rítmica organitzat 
pel Club Patricia, la Voltà al Segrià, un recor-
regut que enllaça tots els pobles fronterers de la 
comarca, els objectes solidaris de Tonyi Castillo, 
les Fofutxes solidàries de Maite Farran, el llibre 
“l’Ona i en Tururú” de la Yolanda Álvarez, el lli-
bre “En el país senzill...” per Núria Companys, el 
pintxo solidari del Bar-Restaurant La Bodegueta 
(Torrefarrera), la Cursa de Térmens organitzada 
per l’Ajuntament de Térmens i el Concert Solidari 
de Nadal del Club Banyetes.

http://www.afanoc.org/colabora/implicat

Sant Jordi 
Marxa vilobi d’onyar
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Suport a l’Entitat

AMB EL SUPORT DE:

Institucions Públiques
Agència Catalana de la Joventut / Ajuntament de 
Batea / Ajuntament de Girona / Ajuntament de 
Molins de Rei / Ajuntament de Sitges / Ajunta-
ment del Prat de Llobregat / Ajuntament la Pobla 
de Mafumet / Ajuntament Mora d’Ebre / Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària / ICASS / 
Secretaria de Famílies 
Empreses
Agilent / Albiral display / Atlantis / Autobusos 
Lleida / Bayer Hispania / Chersa / Citysightseeing 
/ Cofidis / Dentprive / Ella’s event / Fecom 
/ Gimnas Vilarenc i Akua / Grup Mémora / 
Guinot Prunera / Ikea / José Antonio Madrigal 
/ Kiloenergia / Mama proof / Mr. Wonderful / 
Operinter / Pàdel Sol Castell / Serhs Food / 
Serveis Funeraris de Barcelona / Plus Fresc / 
Stereorent / TMB / Venca / Zurich

Mitjans de Comunicació
Ara / Club Super 3 / De luxe / El Mundo / La 
Razón / La Vanguardia / La Xarxa-Comunicació 
local / Petit bcn / Rac1 / Regió7 / Time Out / 
Diari Bon Dia / Diara la Mañana / Diari Segre

Entitats
Associació de Suport als Infants de Molins de Rei 
/ Associacio de Veïns de Montbau / Camp de Vol 
de Bellvei / Club Esportiu Alats / Escola Garbí / 
Institut Cultural del CIC / ITES / Oncolliga’t Pallars 
/ Roller Show Badalona / TACC Bcn

Agraïments i Col.laboradors

Per les seves iniciatives solidàries i la seva im-
plicació:

Empreses 
CotyAstor / Dolça Llibreta / El Corte Inglés / Ester 
manualidades / Hipertín Cosméticos / Imaginarium 
/ Jané/ Katia / Mattel / Mercat de Canyelles / 
Merceria Santa Ana / Nàstic Tarragona / Natura / 
Papereria la Capona / Sed de Mes- La Bruixa d’Or 

Institucions i Entitats 
Aecc Girona / Ajuntament de Reus / Àrea de la 
Dona de Cappont / Associació de Fibromiàlgia / 
Fundació Ànima / Fundació El Somni dels Nens 

També volem agrair la seva implicació a l’Antonio 
Pinedo, al grup de voluntàries creadores de les 
Roses de Sant Jordi, a l’Ester Rodríguez i a Nice 
works.

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

Les intitucions i entitats: 
Ajuntament de Badalona / Ajuntament de Barberà 
del Vallès / Ajuntament de Begues / Ajuntament 
de Castellbisbal / Ajuntament del Masnou / Ajun-
tament de Gelida /  Ajuntament de Granollers / 

Ajuntament d’Igualada / Ajuntament Les Franque-
ses del Vallès / Ajuntament de Llinars del Vallès / 
Ajuntament de Martorell / Ajuntament de Montgat 
/ Ajuntament de Parets del Vallès / Ajuntament 
de Sabadell / Ajuntament de Santpedor / Ajun-
tament de Sant Boi de Llobregat / Ajuntament 
de Sant Fost de Campsentelles / Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia / Ajuntament de Vallromanes 
/ Agència Catalana del Consum / Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona / Departa-
ment d’Ensenyament 

Les empreses 
De Bombollesdesabo.cat  / BSM / Cebado / Di-
vermàgic / Grupo Damm / Marc Martí / Mercats 
de Barcelona/ Staedtler  

Volem agrair de manera especial la seva participa-
ció a l’Àngel LLàcer, Enric Golmayo, Cesc Casa-
novas, Jeb Andrews, Show TNT, The Pinker Tones, 
Sílvia Pérez Cruz, Falcons de Vallbona, Cuques de 
Vallgorguina, Coordinadora de Geganters de Bar-
celona i Anna Tamayo.
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Agraïments i Col.laboradors

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

Les institucions públiques i entitats: 
Ajuntament Cambrils / Ajuntament Capellades / 
Ajuntament Catllar / Ajuntament el Molar / Ajunta-
ment El Vendrell / Ajuntament Gurb / Ajuntament 
Salou / Ajuntament Vila-seca / Autoritat Portuària 
de Tarragona / Club Hanbol Vila-seca / Col·legi 
de farmacèutics de Tarragona i laboratoris Avène 
/ Colla Jove Xiquets Tarragona 

Empreses: 
Abacus Tarragona / Córrer amb els Xuklis / JCI 
Tarragona / MRW / Servei Estació  / Tarragona 
2017 / Zumba crew 

Volem agrair de manera especial la seva partici-
pació a la Sílvia Abril i el Fermí Fernández, a Rosa 
dels Vents, al Circ du Soleil, The Monkey Tras 
Show, In Crescendo, la Bandarra Street Orquestra 
i l’Acrobatic China Show.

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

Les entitats i institucions: 
AE garbí / Agipa, Associació Giramón de Pardi-
nyes / Agrupació Recreativa Cultural dels Bom-
bers Lleida / Ara Lleida / Batukada La Banda 
Retocada / El Niu de Jocs / Escola Ermengol / 
Espai Jove Assorgerrot / Facultat de Ciències de 
l’Educació, Psicologia i Treball Social / Federació 
Voluntariat Social / FeSalut / Fundació Sorigué / 
Guàrdia Urbana / Mossos d’Esquadra / Solidaritat, 
Educació, Desenvolupament.

Les empreses: 
B-Biosca Enderrocs / Branemark Lleida / Cacau 
Cooperativa / CaixaForum Lleida / Camping Serra 
de Padres / Cartronatges Vallès / Centre d’Art la 
Panera / Electrònica Màxim Miranda / Forn de Pa 
de Ronyó / INS Ronda / INS Torrevicens / Jordi 
V Pou Fotògraf / Le Petit Atelier / Odeon / Oscar 
de la Torre 

Volem agrair de manera especial la seva partici-
pació a la Maria del Olmo, al Jordi Villacampa, al 
Club Banyetes, Blue Rain, Assorgerrot, Music Vox, 
l’Òscar de la Torre i Toñi Castillo.

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

la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament de Molins 
de Rei, l’Associació Esportiva Molins AEM, l’Asso-
ciació Molinenca del Tast, Fitness Center Molins, 
L’illa del tresor, Cèltic copes i música i D’Embruix.

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 im-
plicació. 

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

Les empreses : Coca-Cola / Xoc S.L / Aqualeón / 
Visit Sitges / Zolen Films / Esart / Moto Gp / Lar 
informàtica / Atsps / Hola Club Sitges / Sitges 
Vida / VENCA /  MS Centre Mèdic / Pirotècnia 
Igual /  Gremi d’Hostaleria de Sitges.

Volem fer un agraïment especial a tots els artistes 
que varen col·laborar de manera desinteressada i 
especialment   a l’Anna Barrachina, Dafnis Balduf, 
David Carrussel, Vakombà, Justo y los Pecadores, 
Alejandro Abad i Swing Garraf.

Agraïments especials: Agraïm de manera es-
pecial 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 vo-
luntaris i voluntàries, socis/es, famílies, col.labo-
radors habituals, aquells que realitzen donacions 
anònimes, persones que us hi impliqueu cada any, 
professionals de l’AFANOC, membres de la Junta 
directiva i amics i amigues de l’AFANOC.
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Equip d’AFANOC

La Junta Directiva:

Josep Pla (President), Anna Peris (Vicepresiden-
ta), Ricard Molins (Secretari), Josep Cruz (Treso-
rer), Miguel Javaloy (Delegat a Tarragona), Maite 
Montañés (Delegada a Lleida) i com a vocals: 
Pepe Cañete, Gabriel Salguero, Anna Maria Gras, 
Quique Bassat, Carles Giró, Miquel Marchal i Pilar 
Vilella.

L’Equip tècnic:

Gerència 
Rosa Casals. E-mail: gerencia@afanoc.org

AFANOC Barcelona

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

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

Àrea de Comunicació   
Gina Pla: imatge@afanoc.org
Sara Sansuan: comunicacio@afanoc.org
Maite Golmayo: afersexterns@afanoc.org

Àrea d’Atenció Psicològica i Suport emocional
Pepa González: psicologia@afanoc.org
Núria Carsí: suportemocional@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
Mireia Golmayo: capsdesetmana@afanoc.org

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
Victor Enrriquez
Karina Paramo
Xavier Rull

Àrea de Donacions
Bàrbara Carazo: donacions@afanoc.org

AFANOC Lleida

Coordinadora
Victòria Cano: lleida@afanoc.org

Psicòloga
Àngels Llorens: psicologialleida@afanoc.org

Àrea Atenció Famílies
Rosa Cano: tslleida@afanoc.org

Àrea massatges i relaxació
Joan Soler
Eulàlia Plans

AFANOC Tarragona

Coordinadora
Naiara Mestres: tarragona@afanoc.org
Àrea de voluntariat 
Esther Gómez : voluntariattgn@afanoc.org
Administració
Inma Morales: administraciotgn@afanoc.org

Àrea massatges i relaxació
Lourdes Sentís
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Premis i guardons - Dades de l’entitat

• Creu de Sant Jordi 2016 en reconeixement a 
tota la trajecòria de l’entitat. Atorgada per la Ge-
neralitat de Catalunya
• Premi Baula 2015 en reconeixement a la festa 
“Posa’t la gorra!”. Atorgat per l’Ajuntament de 
Lleida
• Premios Solidarios del Seguro 2014. Atorgat 
per la Fundación A.M.A a la Casa dels Xuklis
• Premi a la Solidaritat i Superació 2011 per la 
Casa dels Xuklis. Atorgat per ONCE.
• Premi a la “Millor Iniciativa de Servei al Pacient 
2010-La Casa dels Xuklis”. Atorgat per Farmain-
dústria
• Premi 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.

Dades de l’entitat

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 Coope-
ració Social i Voluntariat (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.
• Ajuntament de Lleida

Convenis signats amb entitats i empreses:

• Autobusos Lleida
• BTV
• Catalunya Caixa
• Clínica Dental Branemark de Lleida
• Consum Cooperativa
• Facultat d’Educació Social i Treball Social.  
• Fundació Pere Tarrés
• FECOM (Federació Provincial d’Empresaris de 
• Comerç de Lleida)
• Federación Española de Padres de Niños con 
Cáncer
• Fundació Privada PortAventura
• Fundación Inocente Inocente
• Fundación Once
• Hardcore Hits Cancer
• Jeb Andrews Foundation
• La Xarxa
• Mallafré Consultors
• Mémora 
• Obra Social la Caixa
• Parc Zoològic de Barcelona
• Sed d’Art
• TV3
• Universidad Complutense de Madrid
• Universitat de Barcelona
• Universitat de Lleida
• Universitat Rovira i Virgili
• Virbac
• Vueling
• Wishing Spiral

Premis i guardons
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