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CARTA DE LA VICEPRESIDENTA

Fa ben poc, hem tingut una gran pèrdua...el president Pep Pla ha mort i per aquest motiu li volem dedicar 
aquesta memòria deixant palès i per escrit que ha estat l’ànima i un dels impulsors de la gran família 
d’AFANOC i del projecte de la Casa dels Xuklis. 

Durant tot aquest temps que he tingut el plaer de poder estar al seu costat, hem tingut moments difícils 
però també molts moments divertits. Aquella rialla, aquella mirada, aquell Pep tan boig amb les seves 
sortides tan característiques... 

La seva saviesa, intel•ligència, experiència, dedicació i amor han estat els ingredients claus per tirar en-
davant,  aconseguint contagiar el seu esperit de lluita a tots els qui l’envoltàvem. 

Valorem moltíssim tot l’esforç i dedicació d’aquests pràcticament 30 anys. Estant amb tu hem après a 
estimar l’AFANOC com una part de la nostra vida. Tu has estat la persona clau que amb el teu tarannà has 
sabut transmetre tota aquesta il•lusió de la manera més natural possible, sent tu mateix! 

I les famílies, motiu de tot aquest moviment, t’agraeixen de tot cor que els hagis acompanyat en els 
moments difícils, donant-los la llum quan tot era foscor, ajudant-los a aixecar-se després de caure una 
vegada rere l’altra; gràcies Pep per aquest gran regal.

Pep, et trobarem molt a faltar però junts mantindrem viu el teu llegat i el de la Joana.

Sé que no t’agradaven els reconeixements, però recordem com d’orgullós vas estar amb l’entrega de la 
Creu de Sant Jordi, atorgada el 2016, com a reconeixement a tota la trajectòria de l’entitat. I ara nosaltres 
també et volem dir: “Gràcies per fer-ho possible” i tenim l’emoció, l’ il.lusió i l’orgull d’anomenar-te Pres-
ident Honorífic de l’AFANOC.

Gràcies Pep.

Maite Montañés Blanco
Vicepresidenta AFANOC
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PRESENTACIÓ DE LA 
MEMÒRIA
La memòria que teniu a les mans pretén ser una radiografi a de tot allò que hem anat realitzant durant l’any 2016. Us ho 
volem donar a conèixer i compartir-ho amb tots vosaltres. Ha estat un any intens, ple d’esforç, dedicació i sobretot amb 
uns resultats tangibles i demostrables que ens permeten seguir lluitant pel benestar integral de les famílies que tenen 
fi lls/es amb càncer.

La gestió de la Casa dels Xuklis no és una tasca fàcil, tenint en compte les situacions límits que viuen les nostres famílies 
i les problemàtiques que se’n generen a partir del diagnòstic. No obstant, l’equip de professionals i tot el voluntariat 
implicat s’esforcen dia a dia donant respostes adequades per cobrir les necessitats psicosocials. Volem destacar que a 
hores d’ara portem més de 950 acolliments amb 412 famílies diferents.

A l’hospital de Vall d’Hebron es continua oferint l’assessorament a les famílies  a nivell de treball social, així com el 
suport de voluntariat a càmeres, UCI i planta. Es continua amb el programa d’activitats lúdiques que enriqueixen i fan 
més amena l’estada hospitalària. Continuem treballant en la nova decoració de la planta. I es comença a treballar per 
donar resposta a la demanda de supervisió de l’equip professional de l’UCIP i l’hospital de dia.

A l’hospital de Sant Joan de Déu continuem amb el programa de refl exoteràpia, fem l’acompanyament a les famílies i  
donem suport a la unitat de cures pal•liatives, en el programa cuidar[nos], fem sessions de tancament amb els equips 
professionals que participen en el tractament d’un menor al fi nal de la vida, i fent l’ intervenció a les escoles amb els 
equips directius i professors per preparar i donar resposta a la experiència de dol que viurà la comunitat educativa.

L’experiència i el coneixement adquirit de tots aquests anys ens reafi rma la importància d’acompanyar a les famílies 
en el moment de retorn al seu territori d’origen. Gràcies a les dues delegacions; Tarragona i Lleida, podem fer un 
seguiment acurat de les famílies proporcionant l’assistència i els serveis psicosocials necessaris en aquesta nova 
etapa. Destacar també la gran tasca d’ informació i sensibilització que s’està realitzant a nivell de províncies a través de 
la campanya del Posa’t la gorra i altres accions com els “ implicat’s”, aconseguint així, que el projecte d’AFANOC arribi al 
màxim de persones.

El voluntariat, una peça imprescindible i clau en el treball del dia a dia de l’associació  cobrint els diversos àmbits com: 
l’hospitalari, domiciliari, administratiu, en fi res i actes... complementen la tasca professional i estem molt orgullosos 
de comptar amb aquestes persones que fruit del seu suport incondicional fan créixer la qualitat humana de l’AFANOC.

Per acabar, volem fer una menció especial a totes aquelles persones que particularment o des de les administracions, 
entitats, empreses... ens han donat suport i s’han sumat a la nostra causa potenciant la implicació, la solidaritat i la 
comprensió.
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AFANOC 
L’associació de nens amb càncer

La missió de l’Associació és la de treballar perquè el 

desenvolupament dels infants i adolescents amb cànc-

er i les seves famílies sigui el més adequat a les seves 

especials circumstàncies.

AFANOC està al costat de les famílies durant tot el 

procés de la malaltia, donant una atenció psicosocial 

integral des del seu inici, durant el tractament als prin-

cipals hospitals de referència com l’Hospital Mater-

noinfantil de la Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, en la 

seva estada a la Casa dels Xuklis i també quan marxen a 

casa, apostant pel suport al territori amb delegacions a 

Tarragona i Lleida. Igualment dóna suport al dol en els 

casos en què és necessari. 

L’actuació de l’AFANOC es basa en els següents objec-

tius generals:

-  Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents 

amb  càncer i les seves famílies.

-  Treballar perquè els infants i adolescents puguin con-

tinuar gaudint de l’etapa vital en la que es troben, donant 

resposta a les seves inquietuds, motivacions i necessitats. 

Per acomplir aquests objectius, distribuïm la nostra tasca 

en diferents àrees:

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), 
constituïda l’any 1987, ha desenvolupat des 
de la seva creació una important tasca en 
diferents àmbits al voltant de les necessitats 
que tenen les famílies quan un infant és 
diagnosticat de càncer. 

Atenció Psicològica i Suport Emocional

Atenció Social

La Casa dels Xuklis

Voluntariat

Atenció Educativa i Suport als Centres Educa-
tius

Oci i Cultura 

Comunicació  i  Sensibilització

Refl exoteràpia i Massatge

4%
Socis 
43.922€

11%
Donacions 
133.110€

16%
Subvencions
públiques
193.327€

6%
Altres fons 
públics 
79.620€

11%
Fons Privats
140.953€

52%
Actes i 
campanyes
632.023€

INGRESSOS

Total: 
1.222.955€

35%
Projectes
420.723€

24%
Actes i campanyes
284.749€

21%
La Casa dels 
Xuklis
254.160€

20%
Administració
i gestió 
251.898€

DESPESES

Total: 
1.211.530€

Balanç econòmic 

1266
AFANOC

Barcelona

205
AFANOC

Tarragona

117
AFANOC
Lleida

5399

Atenció 
Famílies

Total de 
benefi ciaris



S’ofereix acompanyament i suport emocional 

a les famílies al llarg de la seva estada. De 

manera mensual també es realitzen assemblees 

de famílies on es parla d’aspectes relacionats 

amb la convivència i el funcionament de la casa 

i l’entitat. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Procedència de les famílies

11% 17%16% 18% 33% 5%

30
Voluntaris

20
Talleristes

250
Dies coberts pel voluntariat

169
Massatges fets

23
Alumnes de Ioga

Barcelona Tarragona Girona Estat 
Espanyol

Fora
Espanya

Lleida

#08/27 #09/27

Memòria Anual 2016 Associació Afanoc

La casa dels Xuklis

Famílies allotjades Suport Emocional

De dilluns a divendres de 17 a 19.30h hi ha un servei de voluntariat 

que dinamitza activitats per als infants i famílies. També s’han realitzat 

tallers de cuina, creativitat, trapillo i art, globofl èxia, conta-contes, 

màgia, sortides exteriors, concerts i visites  especials. 

A més, es celebren les festivitats, celebracions populars i els aniversaris 

dels nens i nenes. 

També hi ha activitats destinades als cuidadors com són ioga i massatges. 

Voluntariat i activitats

•  Donar allotjament a famílies amb un infant o adolescent amb càncer.
•  Proporcionar atenció psicosocial integral a totes les famílies acollides.
•  Oferir espais i moments d’oci i lleure per a infants i cuidadors

Des de Treball Social s’assumeixen les derivacions de les 

famílies efectuades pels principals hospitals de referència 

i entitats. Es realitza una atenció directa a les famílies: 

acollida, valoració social, tractament i seguiment realitzant 

un treball en xarxa amb tots els agents implicats.

Treball Social

76181
allotjaments unitats familiars

 realitzats

96
intervencions

inicials

La Casa dels Xuklis és una casa d’acollida amb 25 apartaments, que acull a famílies que han de viure 
temporalment a Barcelona per a que el seu fi ll/a pugui rebre tractament als hospitals de referència de 
la ciutat. Els principals objectius de La Casa dels Xuklis són:

380
Intervencions

76
Famílies ateses

228

53

intervencions
de seguiment

famílies 
ateses



3 Famílies 
ateses

3 Intervencions
en centres2 Famílies 

ateses

15 Famílies 
ateses

21 Famílies 
ateses

9 Famílies 
ateses

155 Famílies 
participants

108 Voluntaris/es
Tarragona
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Delegació AFANOC Tarragona
Atenció social 
Quan les famílies tornen a la seva població d’origen, el nostre objectiu és 

recollir les seves demandes i detectar les seves necessitats. Alhora s’ informa 

i assessora durant tot el procés per tal de trobar i obtenir els recursos més 

adients que necessiti cada família.

Voluntariat 

El voluntariat domiciliari permet facilitar l’adaptació a la nova situació 

de la família, proporcionant el suport necessari per a cada moment. 

S’atenen necessitats lúdiques, educatives i de respir familiar.

També hi ha voluntariat de suport en actes i campanyes, especialment 

al Posa’t la Gorra! que realitzem anualment a Port Aventura.

Atenció psicoemocional
S’ofereix suport adaptat al moment que es troba la família i a les necessitats par-

ticulars de cadascun dels membres. S’acompanya al llarg de tot el procés de la 

malaltia i en cas de procés de pèrdua, també es fa suport especialitzat.

Cuidar-se per cuidar
Oferim un espai per a cuidadors amb sessions de massatge, refl exoteràpia i 

tècniques de relaxació.

Atenció Educativa i suport als centres educatius
Es realitzen xerrades de suport i sensibilització a les 

famílies i als centres

Activitats
Amb les famílies del territori es realitzen activitats lúdiques. 

Aquesta delegació està oberta des de l’any 2004 
amb la fi nalitat de donar resposta a les neces-
sitats concretes dels infants i adolescents i les 

seves famílies una vegada tornen al seu territori.

205 famílies / 445 intervencions



3 Famílies 
ateses

30 Famílies 
ateses

9 Famílies 
ateses

4 Famílies 
ateses

71 Famílies 
participants

140 Voluntaris
Lleida

Delegació AFANOC Lleida

La Delegació de Lleida neix el 2013 amb la fi nalitat 
de poder cobrir les necessitats de les famílies un 

cop tornen al seu territori d’origen. 

117 famílies / 503 intervencions

Atenció social 
Quan les famílies tornen a la seva població d’origen, el nostre objectiu és recollir 

les seves demandes i detectar les seves necessitats. Alhora s’ informa i assessora 

durant tot el procés per tal de trobar i obtenir els recursos més adients que ne-

cessiti cada família. A través del conveni amb la Clínica Dental Branemark s’han 

atès 12 famílies.

Voluntariat 

El voluntariat domiciliari permet facilitar l’adaptació a la nova situació de 

la família. S’atenen necessitats lúdiques, educatives i de respir familiar. 

També es realitzen tasques de suport en actes i campanyes, especialment 

al Posa’t la Gorra! que realitzem anualment a la Seu Vella de Lleida.

Atenció psicoemocional
Es realitza atenció psicològica per part d’una professional externa  i des de la Del-

egació es fa un seguiment  i s’acompanya a la família durant tot el procés.

Cuidar-se per cuidar
Conscients de la necessitat dels cuidadors de relaxar-se i tenir un moment per al 

seu propi benestar, se’ls ofereixen sessions de massatges i refl exoteràpia.

Activitats
S’organitzen activitats per enfortir el vincle entre les famílies del territori i 

es porta a terme el projecte “Compartim” format per un grup de mares i un 

grup d’adolescents amb els quals es fan trobades mensuals.

#012/27 #013/27
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Des del 1998 l’AFANOC 

treballa amb el Servei 

d’Oncologia i Hemato-

logia Pediàtriques de l’Hospital 

Maternoinfantil Vall d’Hebron, 

donant atenció des de les àrees 

de voluntariat, activitats i tre-

ball social, així com gestionant i 

adequant les sales de jocs i es-

pais comuns (sales d’estar pels 

cuidadors, sala per adolescents, 

neveres, biblioteca, armariets i 

microones). 
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HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL VALL D’HEBRON

Voluntariat i activitats

Els 365 dies de l’any, l’equip de voluntariat hospitalari acompanya, juga, ofereix activitats lúdiques així com es-

pais de respir i distracció als infants i adolescents i als seus cuidadors durant els períodes d’ ingrés (habitacions, 

càmeres d’aïllament i UCI) i en les visites ambulatòries a l’hospital de dia.

En aquests espais celebrem les tradicions populars i també els aniversaris dels nens i nenes. A més, també es 

realitzen activitats de música, conta-contes, tallers de manualitats i creativitat, papiroflèxia i actuacions per part 

dels clowns hospitalaris.

Treball Social

La treballadora social assumeix a les famílies que tenen un infant hospitalitzat, i a 

les que venen a consultes externes o a tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del 

mateix servei. S’acull a les famílies i se’ls dóna tota la informació relativa a prestacions 

i serveis fent una valoració tècnica en cada cas. Alhora que es detecten necessitats i 

es realitza una coordinació extrahospitalària necessària, es capacita a les famílies per 

mobilitzar els recursos personals i es fa un seguiment al llarg de tot el procés. 

Suport al personal mèdic i d’ infermeria

Espai de supervisió als equips d’ infermeria de 

càmeres i planta, on plantejar dificultats amb el 

maneig de situacions psicoemocionals dels in-

fants i adolescents ingressats i les seves famílies. 

Voluntariat 
a planta3.312h

Voluntariat a 
Hospital de dia 1.136h

Voluntariat a 
habitacions651h

Voluntariat a altres 
serveis Hospital VH61h

Sessions

11

Famílies 
Ateses

110

Voluntariat
a càmeres 
d’aïllament

229h



11 Sessions

551 Tractaments

153 Famílies 
ateses
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Col·laboració amb 
la Unitat de Cures 
Pal·liatives

Des del 2005 AFANOC té conveni de col•laboració 

amb l’hospital Sant Joan de Déu, on l’entitat ofereix 

suport a les famílies, principalment des de l’àrea de 

suport emocional. 

Suport emocional al 
Servei d’Oncohematologia
L’equip de suport emocional intervé des de l’etapa inicial 

de la malaltia i al llarg del procés, tenint en compte l’ im-

pacte que les famílies tenen al conèixer el diagnòstic així 

com les preocupacions davant les dificultats pels canvis 

que tindrà l’ infant i tot el seu entorn.

HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU

Acollida
Tota família que entra en situació de debut és acollida 

per l’AFANOC, on es presenten tots els serveis.

Suport al personal 
mèdic i d’ infermeria

S’atenen les demandes individuals i grupals dels 

professionals, relacionades amb la gestió de les 

experiències i vivències relacionades amb el dia a 

dia hospitalari. 

Reflexoteràpiaerme

Ajudem a reconduir i reequilibrar les alteracions 

fisiològiques que afecten a l’àmbit físic i emocional.

Processos de pèrdua, 
separació i dol
Sabent de la complexitat que suposa la vivència del 

procés final de vida, AFANOC acompanya a les famílies 

en aquests moments, podent facilitar que els pares i fa-

miliars puguin acompanyar i acomiadar-se de l’ infant 

o adolescent d’una forma serena. Alhora, l’equip també 

acompanya al propi infant en la seva fase final de vida.

253 Famílies 
ateses

Suport Emocional a les 
famílies
Intervenció amb les famílies amb 

coordinació del psicòleg de la unitat.

Programa cuidar-nos
Es condueixen sessions d’autocura i 

cura amb els professionals implicats. 

Sessions de tancament en 
situació de defunció

Es realitzen sessions de tancament en 

casos de defunció de l’ infant o adoles-

cent  amb l’equip de cures pal•liatives 

i altres professionals implicats que han 

tingut contacte amb la família.

#01

#02

#03
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VOLUNTARIAT
El voluntariat és un pilar fonamental en l’assoliment dels programes i serveis que 

duem a terme des de l’AFANOC, i ens enorgulleix comptar amb el suport d’un gran 

grup de persones que, de manera altruista, ofereixen part del seu temps lliure 

participant en els projectes de l’entitat

146

30

Voluntaris/es hospitalaris 
(Hospital Vall d’Hebron)

Voluntaris/es a la 
casa dels Xuklis

+524
Voluntaris/es totals

313
Voluntaris/es
actes i campanyes

Voluntaris/es 
a domicili

30

AFANOC és escola de formació dins del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

Durant el 2016 hi ha hagut 112 alumnes en els cursos “Voluntariat, Nen Malalt i Família”, “Pallasso Hospitalari, riure per 

viure” i “Què cal saber sobre els processos de pèrdua, dol i mort”. També s’ha realitzat:

FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Sessió inaugural del màster “Cures Intensives 

Neonatals i Pediàtriques” de l’HVH i la UAB 

Curs sobre la tasca voluntària a Oncolliga 

Terrassa (FECEC)

Curs d’ iniciació al voluntariat (FCVS) 

40  Famílies ateses

143  Sessions

11  Sessions grup de dol (10 participants)

13  Centres educatius assessorats

40  Famílies ateses

143  Sessions

11 Sessions grup de dol (10 participants)

13 Centres educatius assessorats

ATENCIÓ AL DOL
Es fa un seguiment del procés de dol dels pares i mares que han perdut un fi ll/a així com dels germans i/o altres 

familiars que ho demanin. Les intervencions es fan de manera individual, familiar, en parella o en grup.

També es realitza suport a les escoles fent intervenció amb els equips directius i professors per preparar i donar 

resposta a l’experiència de dol que viu la comunitat educativa.

Taller d’ iniciació al voluntariat d’AFANOC 

“La importància i necessitat de les mesures 

higièniques a l’hospital” a càrrec de la supervisora 

d’ infermeria del Servei d’Oncologia i Hematologia 

pediàtriques de l’HVH

Sessió al màster “Pedagogia Hospitalària” de la UB 
5
Voluntaris/es en tasques 
administratives
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COLÒNIES D’ESTIU

SORTIDES I 
ACTIVITATS CONJUNTES

Dirigides als infants i adolescents amb càncer i als seus 

germans i germanes, entre 6 i 16 anys; aquestes convivèn-

cies suposen un espai d’ intercanvi, autonomia i sobretot 

normalització de la malaltia. Aquest any s’han realitzat del 27 

juny al 3 de juliol a l’Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí, 

en coordinació amb l’Agència Catalana de Joventut i l’Insti-

tució Cultural CIC.

44 
Participants

33 
Barcelona

7 
Tarragona

4 
LleidaEnguany hi ha hagut moltes activitats de temps lliure que han servit per fomentar la seva 

relació alhora que els ha ofert noves motivacions.

Posa’t la Gorra! Seu Vella de Lleida 

Posa’t la Gorra! Barcelona 

Posa’t la Gorra! Tarragona 

I Cowboy Day 

II Cowboy Day

Trofeu Conde de Godó 

Signatura conveni Fundació Eric Abidal 

Partit Copa del Rei FCB - Hércules 

Partit lliga FCB - Betis 

798 Participants
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INFORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ
Sensibilització a les aules 
Es realitzen xerrades envers el càncer infantil, es participa en treballs 

de recerca i investigacions de fi nal de grau i fi nal de màster i es tutori-

tzen alumnes de pràctiques de diverses formacions.

Projecte “Tastem l’empatia”
Projecte educatiu adreçat als alumnes de primària dels diversos cen-

tres educatius de la ciutat de Lleida, 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 valors.

Assessorament educatiu 
Es dóna suport específi c a les escoles alhora que acompanyem a l’ in-

fant per donar resposta a les seves inquietuds, necessitats i motiva-

cions.

49
xerrades de 

sensibilització

33 
entrevistes per 

treballs estudiantils

7 
persones en 
pràctiques 

PROJECTE IMPLICA’T i 
ACTES SOLIDARIS
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 

són alguns exemples dels molts que han tingut lloc al llarg del 2016. Podeu veure altres “Implicats” al web www.afanoc.org

Rock pels Xuklis

L’Associació de Veïns de Montbau va organitzar el 

5è Xuklis Festival juntament amb AFANOC.  Aquest 

ja s’ha consolidat com un dels actes més impor-

tants pel barri i l’AFANOC amb 2000 assistents.

Barbers

Barbers: Deixa’t prendre el pèl, on 60 barbers 

d’arreu de l’estat espanyol van tallar barbes i 

cabells de manera solidària.

Món Literari

Enguany hem tingut la implicació del món litera-

ri, amb aquests exemples: Megalucinante, Si no hi 

ha demà, Set Sales i Somnis curts per passar una 

estona.

Cursa Solidària

Women Race El Corte Inglés organitzada per l’as-

sociació esportiva ciutat vella amb gairebé 1500 

participants i les Fofutxes Solidàries a Lleida. Torneig Padel Solidàri 

III Torneig Pàdel Solidari dels voluntaris del grup 

OHL
Reptes Esportius Èpics

Correr con Los Xuklis, 100km Vs Cáncer i Run to 

Santiago.
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El 17 de desembre es va realitzar la setzena festa Posa’t la Gorra! al Zoo de Barcelona, on 

es van realitzar diverses activitats lúdiques i actuacions musicals i al Parc de la Ciutadel-

la, on es va realitzar la primera cursa solidària en benefi ci de l’entitat; apostant per una 

festa que tenia com a temàtica unir els valors de l’esport amb els de la lluita diària que 

suposa per l’ infant conviure amb el càncer. Va presentar l’acte Xavier Valls i Laia Ferrer i 

vam comptar amb l’assistència de 4000 persones i la distribució de 28.000 gorres.

Al zoo de Barcelona i al Parc de la Ciutadella

El 28 de febrer va tenir lloc la 3ª edició del Posa’t la Gorra a la Seu Vella de Lleida. La 

temàtica escollida va ser l’Esport; i a partir d’aquest es va procurar treballar el valor de 

l’amistat i la solidaritat amb els centres i entitats esportives i educatives de la ciutat. Un 

any més, s’ha caracteritzat per la multitud de tallers, activitats, espectacles, balls i actua-

cions. Va presentar l’acte la Mònica Gimeno i l’Eva Ledesma i vam comptar amb l’assistèn-

cia de 5000 persones i 7000 gorres distribuïdes.

A la Seu Vella de Lleida

POSA’T LA GORRA

Un dels efectes secundaris que pateixen els infants i adolescents malalts de càncer és la pèrdua del cabell, i per 

això -entre d’altres motius- es cobreixen el cap. Davant d’això, l’AFANOC ha fet que la gorra sigui un símbol de 

solidaritat envers el càncer infantil creant aquesta campanya que vol normalitzar la realitat del càncer infantil, 

sensibilitzar a la societat i recaptar fons per fi nançar els projectes de l’entitat. Anualment es distribueixen prop 

de 50.000 gorres. 

El 5 de juny es va realitzar la catorzena edició de la festa a PortAventura. Com cada any va 

estar plena de tallers, activitats i actuacions al voltant de l’eix central que era l’escenari, 

a la plaça de la Xina. L’acte va ser conduït per Anna Bertràn i Manel Piñero i vam comptar 

amb l’assistència de 8.500 persones i la distribució de 9.000 gorres.

El 5 dEl dia 3 de setembre, amb el suport de l’Oncolliga’t Pallars es va organitzar el Primer 

Posa’t la Gorra a Sort amb diversos tallers i actuacions amb la participació d’unes 300 per-

sones i 500 gorres distribuïdes.

A Port Aventura

A Sort

El 27 de novembre es va portar a terme la festa Posa’t la gorra! organitzada per l’Associació 

de Suport als Infants de Molins de Rei i l’Ajuntament de Molins de Rei. Per celebrar els 10 

anys, la festa va començar amb un cercavila i va continuar amb tallers, actuacions, la gran 

rifa i el sorteig solidari. El 26 de novembre es va dur a terme el Tast de Vins en suport a la 

campanya. Va presentar l’acte Xavi Díaz i Joan García i vam comptar amb l’assistència de 

1500 persones i 2300 gorres distribuïdes.

A Molins de Rei

Gràcies a la iniciativa i empenta d’una família de Balaguer amb un fi ll amb càncer i amb el 

suport d’altres persones de la mateixa població que van voler sumar-se a la campanya, van 

crear la comissió organitzadora de la primera edició del Posa’t la Gorra a Balaguer celebra-

da el 17 d’abril; amb una cursa i caminada de la gorra solidària, amb diversos escenaris, la 

fi ra dels somnis amb multitud de tallers i activitats. Va presentar l’acte Mari Pau Huguet  i 

vam comptar amb l’assistència de 7000 assistents i 7300 gorres distribuïdes.

A Balaguer



Website AFANOC.  
Amb un nou Portal de transparència. 

www.afanoc.org  - 133.955 visites anuals 

www.lacasadelsxuklis.org  -  57.521 visites anuals 

www.posatlagorra.org  -  4796 visites anuals 

Instagram 
https://www.instagram.com/afanoc_org/   -  739 seguidors

https://www.instagram.com/posatlagorra/  -  335 seguidors

Youtube AFANOC 
https://www.youtube.com/user/lacasadelsxuklis  

 -  124 subscriptors

www.
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COMUNICACIÓ
Els objectius prioritaris de la comunicació a l’AFANOC són els de donar a conèixer 

el càncer infantil  i sensibilitzar a la societat, impulsar la participació social 

i la mobilitzacio ciutadana, la captació de fons i la cerca de col·laboracions.

Internet i web 2.0

Pàgina de Facebook AFANOC 
http://www.facebook.com/AFANOC  -  11.900 likes

https://www.facebook.com/Afanoc-Lleida   -  2.010 likes

https://www.facebook.com/afanoctarragona  -   746 likes

Pàgina de Facebook Posa’t la Gorra
http://www.facebook.com/Posat la Gorra   -  9.740 likes

Twitter AFANOC 

https://twitter.com/AFANOC  -  2.320 seguidors Ràdio i televisió
Cadena Ser 

Catalunya Ràdio

Onda Cero Lleida

Ràdio Balaguer

Ràdio COPE

Ràdio Emun 

Radio Nacional 

Ràdio Piera 

Ràdio Rosselló

Ràdio Tarragona

Sant Boi Ràdio

Teleponent 

TV Balaguer 

Tv Lleida

TV3 Comarques 

Premsa escrita
Diari 7Accents

Diari de Vilanova

Diari La Manyana

Diari La Vanguardia

Diari Segre

Diari Tarragona

Eix Diari

Revista La Paeria

Web Diari de la Discapacitat 

Entrevistes i 
reportatges 
als mitjans 
de comunicació

Convenis i Treball en Xarxa
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/ CEPTA / Clínica Dental Branemark de Lleida / Consum Cooperativa / Facultat d’Educació Social i Treball Social. Fundació Pere Tarrés/ FECOM (Feder-

ació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida) / Federación Española de Padres de Niños con Cáncer / Fundació Privada PortAventura /Fundación Once/ 

Hardcore Hitx Cancer / Jeb Andrews Foundation / La Xarxa / Mallafré Consultors / Nàstic de Tarragona / Obra Social la Caixa / Parc Zoològic de Barcelona / 

TV3 /Unió de Botiguers de Reus/ Universitat de Barcelona / Universitat de Lleida / Universitat Rovira i Virgili / Virbac / Wishing Spiral / Treball en Xarxa: Acord 

Ciutadà per una Barcelona Inclusiva/ OCEMFE - Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica- COCEMFE Barcelona i Federació Me-

stral a Tarragona /Consell Municipal de la Discapacitat de Reus / Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona / Federació Catalana d’Entitats Contra el 

Càncer (FECEC) / Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) / Federación Española de Padres de Niños con Càncer (FEPNC) / FESALUT (Federació d’Entitats 

per la Salut)- Lleida / Grup Famílies (CMBS) / Observatori de la Discapacitat Física / Plataforma d’Infància de Catalunya PINCAT / Xarxa De Drets dels Infants/ 

Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona / Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores de Barcelona / Treball amb altres entitats: AFANOC també és 

membre del Pacte del Temps i del codi ètic de les associacions.

Institucions Públiques

Agència Catalana de la Joventut / Ajun-

tament de Balaguer / Ajuntament de 

Cambrils / Ajuntament de Molins de 

Rei / Ajuntament del Prat de Llobregat 

/ Consell Comarcal de la Noguera / Crp 

ngr / Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya / Direcció 

General d’Acció Cívica i Comunitària / 

Servei Educatiu de la Noguera /

Empreses

Agilent /Aneto /  Aramark / Autobusos 

Lleida / Crono Chek / Damm Fundació 

/ Esports Balaguer / Grup Mémora 

/ InPic / José Antonio Madrigal / Kilo-

energia / Subirós / Plus Fresc / Stere-

orent / TMB Fundació/ Venca / Zurich

Entitats

Aecc-Catalunya Contra el Càncer de la Noguera / 

Associació de Suport als Infants de Molins de Rei 

/ Associacio de Veïns de Montbau /Escola Garbí / 

Fundació Eric Abidal / Fundació Futbol Club Barce-

lona /  Institut Cultural del CIC / ITES / Oncolliga’t 

Pallars  / Federació d’Associacions de Veïns de Reus

Mitjans de Comunicació

Ara / Club Super 3 / El Punt Avui / La Razón / Time Out / Diara la Mañana / Diari Segre / Diari 

Tarragona / Radio Tarragona / Radio Nacional / 

Agraïments especials:

Agraïm de manera especial la col•laboració de totes les persones que ens fan costat durant tot l’any en les divers-

es activitats que portem a terme, com són els voluntaris i voluntàries, socis/es, famílies, col.laboradors habituals, 

aquells que realitzen donacions anònimes, persones que us hi impliqueu cada any, empreses, entitats, instituciosn, 

professionals de l’AFANOC, membres de la Junta directiva i amics i amigues de l’AFANOC.

Amb els suport de:
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Convenis i Col·laboracions AFANOC i la Casa dels Xuklis 

Delegació de l’Associació de Nens amb 

Càncer a Tarragona

C/ Adrià, 9 baixos (43004) Tarragona. 

Tel: 977 22 87 12

tarragona@afanoc.org

Associació de Nens amb Càncer 

La Casa dels Xuklis

C/ Camí de Sant Cebrià, s/n (08035)

Barcelona. Tel: 93 237 79 79

afanoc@afanoc.org

Delegació de l’Associació de Nens amb 

Càncer a Lleida

C/ Quatre Pilans, 7 bxs (25001)

Lleida. Tel: 973 21 60 57

lleida@afanoc.org


