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Associació Afanoc

PRESENTACIÓ DE LA 
MEMÒRIA
En el segon any com a presidenta de l’Associació, voldria destacar l’atorgament de la Medalla d’Honor de l’Ajuntament 
de Barcelona a la trajectòria de la nostre entitat. Per nosaltres té un gran valor aquest reconeixement perquè el fem 
extensiu a les famílies que han tingut o tenen una filla o un fill amb diagnòstic càncer. Gràcies a l’experiència, la dedi-
cació i l’esforç  tenim més eines i més capacitat per continuar la nostra tasca i formar un gran equip professional, que 
cada dia, sumen valors i coneixements per l’acompanyament i l’atenció psicosocial integral a les famílies.

En aquest 2018 hem dut a terme nous projectes gràcies a la col·laboració d’institucions públiques i privades, entitats 
i empreses. A la Casa dels Xuklis hem pogut substituir el terra de les zones comuns i fer la nova sala de bugaderia per 
millorar l’estança de les famílies. Hem aprovat el projecte de l’ampliació de la cuina i la instal·lació de les plaques 
fotovoltaiques que produeixen electricitat en forma de corrent continu i d’aquesta manera reduirem despeses tenint 
present el medi ambient i adaptant-nos als nous sistemes d’energia renovable. A més a més, a l’AFANOC hem iniciat el 
grup d’adolescents i joves dins del marc de l’àrea d’oci i lleure amb l’objectiu d’oferir un espai d’intercanvi de vivències, 
experiències que enforteixen el vincle amb l’entitat.

La nostre feina als hospitals de referencia de Barcelona continua sent una col·laboració molt important ja que formen 
parts dels equips multidisciplinaris per tal d’atendre i acompanyar a totes les famílies que estan ingressades o fent 
tractaments als hospitals de dia.

Ens agrada dir que l’Afanoc continua creixent i implementant dia a dia noves maneres de fer l’acompanyament a 
les famílies, formant al personal tècnic i participant de manera activa en les nostres federacions. Volem mantenir 
el nivell de qualitat i confort a La Casa dels Xuklis, millorant els espais i creant-ne de nous per tal de fer mes càlida 
l’estada de les famílies.

Des de aquí, vull agrair l’esforç dels nostres voluntaris i voluntàries, el recolzament de la Junta de l’Associació, la 
tasca de l’equip tècnic que fa possible l’acompliment, músics, artistes, humoristes, professionals de ràdio i televisió, 
aquells que realitzen donacions anònimes, persones que us hi impliqueu cada any, empreses, entitats, institucions,  
i desitjar que totes les famílies se sentin acompanyades en aquest procés i ens ajudin a imaginar nous projectes 
per tal de millorar i fer realitat el somni de formar part d’un mon mes just i solidari.

Finalment, posar en èmfasi en l’essència de l’AFANOC: la constància, el respecte, el treball i l’aportació de valors per 
poder contribuir amb estima a una societat més justa.

Maite Montañés 
Presidenta 
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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 càncer 

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 principals hos-

pitals de referència com l’Hospital Materno infantil 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 Llei-

da. Igualment dóna suport al dol en els casos en que és 

necessari. 

L’actuació de l’AFANOC es basa en els següents objectius 

generals:

• Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents 

amb  càncer i les seves famílies.

• Treballar perquè els infants i adolescents puguin 

continuar 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 Social

Atenció Psicològica i Suport Emocional

La Casa dels Xuklis

Voluntariat

Atenció Educativa i Suport als Centres Educatius

Oci i Cultura 

Comunicació  i  Sensibilització

Reflexoteràpia i Massatge
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965
AFANOC

Barcelona

179
AFANOC

Tarragona

140
AFANOC
Lleida

4365

3%
Socis 
50.435 €

10%
Donacions 
166.475 €

25%
Fons Públics
425.884 €

16%
Fons Privats

267.969 €

46%
Actes i 
campanyes
775.784 €

INGRESSOS

Total: 
1.686.547€

32%
Projectes realitzats
488.322 €

25%
Actes i campanyes
391.846 €

24%
La Casa dels 
Xuklis
379.899 €

19%
Administració
i gestió 
309.621 €

DESPESES

Total: 
1.569.688 €

Balanç  

ATENCIÓ
FAMÍLIES

BENEFICIARIS 
TOTALS
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La casa dels Xuklis

Famílies allotjades

Des de Treball Social s’assumeixen les derivacions de les 

famílies efectuades pels principals hospitals de referèn-

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

acollida, valoració social, pla de treball i seguiment, 

realitzant un treball en xarxa amb tots els agents implicats 

i durant tot el temps d’estada a la casa.

Treball Social

87139
allotjaments unitats familiars

 realitzats

La Casa dels Xuklis és un recurs d’allotjament temporal amb 25 apartaments, que acull a famílies 
que han de viure durant un període de temps (segons criteri del metge referent), a  la ciutat de 
Barcelona per a que el seu fill/a pugui rebre tractament als hospitals de referència. 
Els principals objectius de La Casa dels Xuklis són:

620
Intervencions

87
Famílies ateses

S’ofereix acompanyament i suport emocional a 

les famílies al llarg de la seva estada. De mane-

ra 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. 

30
Persones Voluntàries

30
Talleristes

280
Dies coberts pel voluntariat

175
Massatges fets

18
Alumnes de Ioga

10
Alumnes de Zumba
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Suport Emocional

De dilluns a divendres de 17 a 19.30h i els diumenges d’11 a 13h hi ha per-
sones voluntàries que acompanyen i proposen estones d’oci i lleure per 
als infants, els adolescents i les famílies. Es dinamitzen activitats lúdiques 
i es programen tallers i espectacles.

Algunes de les propostes realitzades aquest any han estat: cuina, creati-
vitat, joieria, robòtica, drons, impressió 3D, globoflèxia, màgia, gimcanes, 
conta-contes, cinema, collage i dibuix. També es celebren les festivitats, 
les celebracions populars i els aniversaris.
A l’estiu s’amplia l’horari de voluntariat i es realitzen propostes a l’aire 
lliure gaudint dels recursos que ens ofereix el barri. 

També hi ha activitats destinades als cuidadors: ioga i massatges i al 2018 
s’hi ha sumat l’activitat de Zumba.

Voluntariat i Activitats

•  Donar allotjament a famílies amb un infant o adolescent amb càncer.
•  Proporcionar atenció psicosocial integral, a partir del desenvolupament d’un projecte 
   d’inclusió i un projecte comunitari adreçat al conjunt de famílies acollides.
•  Oferir espais i moments d’oci i lleure per a infants i cuidadors

301
77 intervencions

famílies 
ateses
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Aquesta delegació està oberta des de l’any 2004 amb la 
finalitat de donar resposta a les necessitats concretes dels 
infants i adolescents i les seves famílies una vegada tornen 
al seu territori.

87 famílies / 455 intervencions
(Atenció Psicosocial)

5 Famílies 
ateses

2 Intervencions
en centres2 Famílies 

ateses

8 Famílies 
ateses

35 Famílies 
ateses

8 Famílies 
ateses

29 Famílies 
participants

83 Voluntaris/es
Tarragona
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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 particu-

lars 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/acompanyament en el dol. Aquest any 

també hem iniciat un Taller d’Artteràpia adreçat a nens i nenes afectats per la malaltia 

i als seus germans, i un Taller de Mindfulness pels cuidadors.

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

tècniques de relaxació.

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

a les famílies i als centres educatius que ho requereixin.

Activitats
Amb les famílies del territori es realitzen activitats i sortides lúdiques per 

tal de promoure  espais de relació on es puguin compartir experiències i 

generar vincles entre ells.

També s‘organitzen activitats puntuals com les celebracions de la Castanyada 

i la festa de Nadal “Caga Tió”.

87 famílies / 455 intervencions
(Atenció Psicosocial)



La Delegació de Lleida neix el 2013 amb la finalitat 
de poder cobrir les necessitats de les famílies un cop 
tornen al seu territori d’origen. 

108 famílies / 583 intervencions
(Atenció Psicosocial)
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2 Famílies 
ateses

45 Famílies 
ateses

16 Famílies 
ateses

3 Famílies 
ateses

42 Famílies 
participants

135 Voluntaris/es
Lleida

AFANOC Lleida

Atenció social 
S’informa, s’orienta i s’acompanya a les famílies, treballant  en xarxa amb entitats 

i serveis del territori. 

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 

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

S’ha creat un nou Grup terapèutic de Mares, un espai en grup quinzenal, conduït i 

acompanyat per la psicòloga (4 mares).

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 reflexoteràpia.

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 

(23 mares) i un grup d’adolescents  (19 adolescents) amb els quals es fan 

trobades mensuals/bimensuals. També s’han realitzat les celebracions de la 

Castanyada, Halloween i Nadal.
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Des del 1992, com a una de les primeres 
entitats socials que s’incorpora a un cen-
tre sanitari per millorar la qualitat assis-

tencial, l’AFANOC treballa amb el Servei d’Onco-
logia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital 
Maternoinfantil Vall d’Hebron aportant el suport 
del voluntariat. A partir del 1998, se sumen les 
àrees d’activitats i treball social, així com la 
gestió i adequació de les sales de jocs i espais 
comuns (sales d’estar pels adults, sala poliva-
lent, neveres, biblioteca, armariets i microones). 
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HOSPITAL 
MATERNOINFANTIL 
VALL D’HEBRON

Voluntariat i activitats

Adaptant-nos en tot moment a l’edat, situació i necessitats dels infants i adolescents i els seus familiars i en 

coordinació amb l’equip sanitari, l’equip de voluntariat hospitalari i talleristes, format per 156 persones, és 

present els 365 dies de l’any. La seva tasca és acompanyar-los, jugar-hi, oferir-los activitats (setmanals o 

puntuals) així com espais de respir i distracció durant els períodes d’ingrés (habitacions, càmeres d’aïllament i 

UCI) i els tractament ambulatoris a l’hospital de dia. Se celebren les festes populars i tradicionals, els aniversaris 

dels nens i nenes, a la vegada que es realitzen activitats puntuals i activitats setmanals de música, conta-contes, 

tallers de manualitats i creativitat, artteràpia i actuacions per part de pallasses hospitalàries.
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HOSPITAL 
MATERNOINFANTIL 
VALL D’HEBRON

Treball Social

Reunions de coordinació

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’assessora i s’acompanya a aquestes, dotant-les de 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 vincula a la família amb els 

recursos públics i privats, així com se les capacita  per mobilitzar els recursos personals i es 

fa un seguiment al llarg de tot el procés. Aquest marc d’intervenció públic-privat, ens dóna 

la possibilitat de conèixer a les famílies en el moment del diagnòstic i poder atendre-les en 

coordinació amb l’equip sanitari.

S’han realitzat 10 reunions de coordinació amb l’equip mèdic i 60 reunions amb l’equip infermeria de planta i 

Hospital de Dia.

Suport i coaching al personal mèdic i d’infermeria 

Espai de supervisió i de coaching amb els equips 

d’infermeria del Servei, on plantejar dificultats en 

el maneig de situacions psicoemocionals dels in-

fants i adolescents ingressats i les seves famílies. 

Voluntariat 
a planta3.313h Voluntariat a 

Hospital de dia 1037h

Voluntariat a 
habitacions812h

Voluntariat a 
altres serveis 
Hospital VH

78h

Sessions

15

Famílies 
Ateses

140

Voluntariat
a càmeres 
d’aïllament

282h
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Col·laboració amb la Unitat de Cures Pal·liativesSuport emocional al Servei d’Oncohematologia

L’equip de suport emocional d’AFANOC intervé a 

partir de la valoració de l’equip de suport 

psicosocial de l’hospital, del que formem part, 

des de l’ inici de la malaltia, tenint en compte 

l’impacte generat pel diagnòstic i els canvis que 

tindrà l’infant i tot el seu entorn. 

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 

(4 sessions). 

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 (59 

sessions).

HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU

Acollida

Informem sobre tots els serveis de l’associació a 

les famílies que tenen un fill o filla ingressats amb 

el diagnòstic d’una malaltia oncohematològica. 

110 Famílies 
ateses

L’any 2005 es va signar un conveni de col•laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, per oferir suport 
emocional a les famílies que es trobaven en la situació de tenir un fill o filla amb una malaltia oncohema-
tològica. 

#01

#02

#03

450 Intervencions

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

Suport al personal mèdic i d’infermeria

Sessions mensuals de supervisió amb l’equip mèdic i l’equip 

d’infermeria de la planta d’oncohematologia i la unitat de trans-

plantament de progenitors hematopoètics; i atenció individual 

en situacions de crisi.

10|  Sessions equip mèdic

27| Sessions equip d’infermeria

Reunions de coordinació

S’han realitzat 95 reunions de coordinació amb l’equip mèdic, 116 

reunions amb l’equip de suport psicosocial, 188 reunions amb la 

unitat de cures pal•liatives i 9 reunions amb Hospital Amic.

Reflexoteràpia
La relaxació i benestar que ofereix la 
tècnica, són factors que s’afegeixen 
al benefici de l’evolució del procés 
de la malaltia.
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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 lliurement part del 

seu temps participant en els projectes de l’entitat.

10
151

30
Voluntaris/es en tasques 

administratives

Voluntaris/es hospitalaris 
(Hospital Vall d’Hebron)

Voluntaris/es a la casa dels 
Xuklis

572
Voluntaris/es totals

346
Voluntaris/es actes i campanyes Voluntaris/es a domicili

35

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

Al 2018 hi ha hagut 50 alumnes en els cursos “Riure per viure. L’humor i el clown com a eines de comunicació” i “Què 

cal saber sobre els processos de pèrdua, dol i mort”. També s’han realitzat:

Oferim suport a les famílies amb voluntariat domiciliari tant des de les delegacions 

com des de Barcelona. S’acompanya els infants i adolescents a adaptar-se i reprendre la 

dinàmica quotidiana un cop tornen a casa.

FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

VOLUNTARIAT DOMICILIARI

Sessió al curs “Voluntariat en l’àmbit oncològic” (FCVS).Taller d’iniciació al voluntariat d’AFANOC - 90 assistents.

Famílies Barcelona
16

Famílies Tarragona
8

Famílies Lleida
3

#017/18
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15  Sessions grups de dol 6  Centres educatius assessorats

PROCESSOS DE PÈRDUA, 
SEPARACIÓ I ELABORACIÓ 
DEL DOL
Atenem a la família i l’infant quan és derivat a l’equip de cures pal•liatives, coordinant-nos per treballar conjuntament 

i oferir-los l’acompanyament que necessitin en aquest complex moment de final de vida. Es porta a terme un programa 

d’atenció al dol dels pares i mares que perden un fill i així com altres familiars significatius que ho requereixin. Les inter-

vencions terapèutiques poden ser en modalitat individual, de parella, familiar i en grup. També es realitza suport a les 

escoles fent intervenció amb els equips directius, mestres i professors per preparar i donar resposta a l’experiència de 

dol que viu la comunitat educativa.

26
Famílies Ateses

173
Intervencions
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COLÒNIES D’ESTIU

TROBADES I ACTIVITATS 
EXTERNES

Dirigides als infants i adolescents amb càncer i als seus germans 

i germanes, entre 6 i 16 anys; aquestes convivències suposen 

un espai d’intercanvi, autonomia i sobretot normalització de la 

malaltia. Aquest any s’han realitzat del 25 de juny al 1 de juliol 

a l’Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí, en coordinació amb 

l’Agència Catalana de Joventut i la Institució Cultural del CIC.

Enguany AFANOC Barcelona s’ha sumat al projecte Compartim que ja es es porta a terme a la Delegació de Lleida, 

iniciant un grup d’adolescents i joves a Barcelona. Un espai de trobada entre iguals on fomentar la cohesió de grup, 

l’empoderament i el sentiment de pertinença. El grup compta actualment amb 15 participants a Barcelona i 19 a Lleida.

49 participants

28 
Barcelona

12 
Tarragona

9 
Lleida

Les propostes i jornades lúdiques que s’ofereixen, fomenten les relacions entre famílies, la millora de la qualitat del seu 

temps lliure i el descobriment de noves motivacions. Enguany s’han realitzat:

Projecte Compartim / Grup de Joves AFANOC

Bateig de vol en Ultralleuger a Bellvei

IV Cowboy Day

Jornada a Mas Boronat

Estades a PortAventura Dreams

Entrades a parcs d’atraccions i espectacles.

Estades a Ca n’Alèxia ( Menorca)

Trofeu Conde de Godó

Entrades a partits de futbol, museus.

Participació a les festes del Posa’t la Gorra!

Trobades i activitats familiars

1.088 Participants320 Famílies
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INFORMACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ
Sensibilització  
Es realitzen xerrades envers el càncer infantil, es participa en treballs 

de recerca i investigacions de final de grau i final de màster i es tutorit-

zen alumnes de pràctiques de diverses formacions.

Projecte “Tastem l’empatia” i “Escoles Bressol”
Projectes educatius adreçats a les escoles de primària i les Escoles 

Bressol Municipals de Lleida, amb l’objectiu de treballar amb els més 

grans què suposa la malaltia, centrant-nos en l’educació en valors i 

amb els més petits donem a conèixer els Xuklis i la festa del Posa’t la 

gorra mitjançant l’explicació d’un conte, aquest any  “Puja amb els Xuk-

lis al tren de les emocions”.

Assessorament educatiu 
Es dóna suport específic a les escoles alhora que acompanyem a l’infant 

per donar resposta a les seves inquietuds, necessitats i motivacions. 

Oferim material de suport als centres educatius i altres institucions.

Xerrades de 
sensibilització

Entrevistes per
treballs estudiantils 
i de recerca

Persones en 
pràctiques

Assessoraments
a professionals
de l’educació

64

28

6

8



#020/18 

Memòria Anual 2018

“IMPLICA’T” 
Un projecte de tothom 
Els Implicats són propostes d’activitats o projectes de caire solidari que ens arriben a través de particulars, em-

preses, entitats, famílies usuàries, col·laboradors i ciutadania en general per aportar recursos, donar a conèixer la 

nostra tasca i generar vincles de col·laboració amb la nostra entitat. Enguany han estat al voltant de 130 projectes 
que s’han portat a terme des de Barcelona, Lleida i Tarragona. Alguns exemples:

Mountain Challenge

Repte esportiu impulsat per  Barnaby Was, diretiu 

de l’empresa Transperfect  i pare afectat.

8è Sopar Solidari Fundació PortAventura

Recollida de fons per entitats que treballen 

amb infants amb risc d’exclusió social. 

B.BRaun

Projecte de RSC on els treballadors destinen els 

cèntims de les seves nòmines a entitats socials. 

Bicicletada Solidaria impulsada pels  treballadors. 

34ena Milla de la Sagrada Família

La cursa va destinar les inscripcions solidàries 

a La Casa dels Xuklis per votació popular dels 

treballadors de CLAROR.

Cursa La Canonja
Jornada esportiva amb esmorzar solidari          

organitzada pel Club Excursionista de la Canon-
ja del qual en forma part una familia usuària 

de La Casa dels Xuklis.

Barcelona Gay Men’s Chorus

Cor musical del col·lectiu LGTBI que dóna suport a 

entitats socials. L’espectacle “Live” al Teatre Victoria de 

Barcelona va estar dedicat a l’AFANOC.

Sant Pere Solidari

“Vermutada Solidària” Jornada popular amb tall-

ers i activitats. 

Gala Associació Magraners

Festa solidària de l ‘Associació de Comerciants 

i Empresaris del barri de Magraners (ACEM) de 

Lleida.
Tirada Solidari

Organitzada pels Membres del Club Espor-

tiu RRCC d’Alcarràs; el Club Esportiu de Tir de 

Lleida; i la Societat de Caçadors Lo Perdigó de 

Soses.
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Els Xuklis han trobat en la música la seva 

manera d’expressar-se i donar a conèixer les 

seves virtuts i necessitats. A través d’aquest 

vehicle tan poderós, apropen la realitat del 

càncer infantil a les orelles de tothom. Des de 

que  van començar l’any 2012, el festival  s’ha 

consolidat gràcies a la participació desinteres-

sada de grups locals de qualitat que hi troben 

l’escenari perfecte on donar a conèixer la seva 

música alhora que llencen un missatge positiu 

a la ciutadania. 

7è Xuklis Festival al Pla de Montbau, amb les 

actuacions de la Monturiol’s Band, Mala Vida, 

Brighton 64, The Slingshots, Suzanna, The 

Grassland Sinners i el DJ Midnight Feline que 

varen congregar un públic de 1200 persones.

2on Xuklis Festival d’hivern a la Sala Apolo, 

amb les actuacions de The Big Jamboree, Fla-

mingo Tours i Rocking Horse, que van fer ballar 

a un públic entregat de prop de 300 persones.

ROCK PELS XUKLIS
Música pel càncer infantil

#rockpelsxuklis
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POSA’T LA GORRA
L’AFANOC ha fet que la gorra sigui un símbol de solidaritat envers el càncer infantil creant aquesta campanya que vol nor-

malitzar la realitat d’aquesta malaltia,  sensibilitzar a la societat i recaptar fons per finançar els projectes de l’entitat. La 

campanya 2017/2018 va comptar amb la gorra dissenyada per Desigual i amb Barcelona vam iniciar la campanya 2018/2019 

amb la gorra dissenyada per Agatha Ruiz de la Prada. Anualment es distribueixen al voltant de 65.000 gorres. 
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El 18 de febrer va tenir lloc la 5a edició del Posa’t la Gorra a la Seu 

Vella. La temàtica escollida va ser el nostre XukliPirata i el seu tresor: 
la família. Un any més, s’ha caracteritzat per la multitud de tallers, 

activitats, espectacles, balls i actuacions. L’acte va ser presentat per 

la Toñy Castillo, Nando Escribano i Núria Martín de Cazamariposas i 

vam comptar amb l’assistència de 8.000 persones i 12.000 gorres dis-

tribuïdes.

El 5 i 6 de maig va tenir lloc la 3a edició del Posa’t la Gorra a 

Balaguer organitzada per la comissió organitzadora de Balaguer, 

ampliant la festa amb altres activitats com la nit dels famosos i man-

tenint la fira dels somnis formada per una multitud de tallers diversos, 

cursa i caminada popular, dinar solidari, sorteig, regals i ball. L’acte va 

ser presentat per la Mari Pau Huguet i vam comptar amb l’assistència 

de 10.000 persones i 7.000 gorres distribuïdes.

SEU VELLA DE LLEIDA

BALAGUER

El 12 de maig es va realitzar la 16a edició de la festa del Posa’t la Gor-

ra! 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 Jaïr Domínguez i vam comptar amb 

l’assistència de 6.500 persones i la distribució de 11.000 gorres.

PORTAVENTURA

El 3 de juny es va realitzar la 2a edició del Posa’t la Gorra al Parc de 

Sant Eloi de Tàrrega. Es va caracteritzar per la multitud  de tallers i 

activitats i un escenari amb diverses actuacions. La convocatòria, pre-

sentada pel periodista Jaume Ramon, va comptar amb l’assistència de 

1.000 persones i 1.000 gorres distribuïdes.

TÀRREGA
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L’ 1 i 2 de setembre va tenir lloc la primera edició oficial del “Posa’t la 

Gorra!” a Montblanc, gràcies a la col·laboració de famílies de l’AFANOC, 

d’Energy for you i del suport de l’Ajuntament de Montblanc. Un gran 

cap de setmana solidari amb activitats esportives, gastronòmiques i 

d’oci,  una colorida festa Holy, una refrescant festa de l’escuma, un 

vermut, dinar solidari i una actuació musical a càrrec de Maria Jacobs. 

L’acte va ser conduït pel Jordi Cartañá i vam comptar amb l’assistència 

d’unes 2.000 persones i la distribució de 1.000 gorres. 

MONTBLANC

El 9 de juny es va celebrar la primera festa del “Posa’t la Gorra!” a Tor-

tosa a l’Estadi Municipal, Josep Otero, durant el 5è Torneig de Futbol 

Ebre Escola Esportiva “Junts per la solidaritat” en benefici d’AFANOC. 

Gràcies a la seva col·laboració, a la de l’Ajuntament de Tortosa i a la 

d’altres entitats del territori, també vam poder gaudir del vermut 

solidari, tallers i d’actuacions musicals a càrrec de DJ Kinox, Joan 

Rovira i Robert Pujol. Vam comptar amb l’assistència d’unes 1.500 per-

sones i es van distribuir 900 gorres.

TORTOSA

El 10 de juny es va realitzar la 1a edició del Posa’t la Gorra a la Plaça 

Universitat de Cervera. Es va caracteritzar per la multitud  de tallers 

i activitats i un escenari amb diverses actuacions. La convocatòria, 

presentada pel cerverí David Mora, va comptar amb l’assistència de 

500 persones i 500 gorres distribuïdes.

CERVERA
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El 15 de desembre es va celebrar la 17a edició de la festa al Parc de 

la Ciutadella, on prop de 5000 persones van desfilar pels tallers i van 

gaudir d’un escenari que molts infants recordaran per sempre gràcies 

a la col·laboració dels tres grups infantils del moment: Reggae per 

Xics, El Pot Petit i Xiula. L’actriu còmica Judit Martin va ser l’encarre-

gada de dinamitzar una festa que consolida l’espai de la Ciutadella 

com el millor escenari del Posa’t la Gorra!. Des de la campanya de 

Barcelona es va donar a conèixer el nou disseny de la gorra creat per 

Agatha Ruiz de la Prada, amb la distribució de més de 28.000 gorres.

El 25 de novembre es va portar a terme la 12a festa Posa’t la gorra! 

organitzada per l’Associació de Suport als Infants de Molins de Rei i 

l’Ajuntament de Molins de Rei. La festa es va celebrar a la Plaça de 

la Llibertat i va començar amb un gran cercavila. Va continuar amb 

tallers, actuacions, la gran rifa i el sorteig solidari. El 24 de novem-

bre es va dur a terme el 5è Tast de Vins en suport a la campanya. Va 

presentar l’acte  Joan García vam comptar amb l’assistència de 1.500 

persones i 2500 gorres distribuïdes.

BARCELONA, dóna a conèixer la nova gorra!

El  30 de setembre es va realitzar la 2a edició del Posa’t la Gorra 

al Parc Municipal de Mollerussa organitzada per AMPA Mollerrussa, 

formada per les quatre escoles de primària: l’AMPA Ignasi Peraire, 

AMPA El Carme, AMPA Les Arrels i AMPA Pompeu Fabra. Es va caracter-

itzar per la multitud  de tallers i activitats i un escenari amb diverses 

actuacions. Presentada per l’humorista Toni Albà i Mari Pau Huguet, 

va comptar amb l’assistència de 2.000 persones i 1.000 gorres 

distribuïdes.

MOLLERUSSA

MOLINS DE REI



Website AFANOC  

Amb un nou Portal de transparència. 

www.afanoc.org  - 21.000 visites anuals 

www.posatlagorra.org  -  23.000 visites anuals

www.afanocbotiga.org - 11.000 visites anuals  

Instagram 
https://www.instagram.com/afanoc_org/   -  2.867  seguidors

https://www.instagram.com/posatlagorra/  -  2.158 seguidors

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

 -  175 subscriptors

LinkedIn AFANOC 
https://www.linkedin.com/company/afanoc/ - 42 seguidors

 -  Nova xarxa de comunicació oberta el desembre del 2018

www.
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COMUNICACIÓ I IMATGE
El nostre objectiu prioritari és fer visible la realitat del càncer infantil a través de la tas-

ca que es porta a terme des de l’entitat per tal de desestigmatitzar la malaltia i sensi-

bilitzar la societat. També impulsem projectes de participació ciutadana i màrqueting 

social per la captació de fons i la cerca de col·laboracions. Tenim presència a:  

Pàgina de Facebook AFANOC 
http://www.facebook.com/AFANOC  -  13.920 likes

https://www.facebook.com/Afanoc-Lleida   -  4.285 likes

https://www.facebook.com/afanoctarragona  -   1.649 likes

Pàgina de Facebook Posa’t la Gorra
http://www.facebook.com/Posat la Gorra   -  11.533  likes

Twitter AFANOC 

https://twitter.com/AFANOC  -  3.757  seguidors

Alcanar Ràdio
Betevé
Cadena Ser 
Catalunya Ràdio
L’Urgell Tv
La Cala Ràdio
La Xarxa
Mollerussa Tv
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Diari Ara
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Nació Digital
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Revista Fet a Tarragona
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Set Accents
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Tarragona 21
Territoris.cat
Territoris.cat
VilaWeb
Diari de la Discapacitat
Lleida.com
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Sant Boi Ràdio
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Tàrrega Tv
Tv Balaguer 
Tv Lleida
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Ràdio Emun 
Ràdio Les Borges 
Ràdio Ponent
Ràdio Tàrrega

Premsa Escrita

Ràdio i Televisió
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Institucions Públiques Agència Catalana de la Joventut / Ajuntament de Balaguer / Ajuntament de Cambrils / Ajuntament Cervera /Ajuntament de 

Molins de Rei / Ajuntament de Mollerussa / Ajuntament de Montblanc / Ajuntament del Prat de Llobregat / Ajuntament de Tàrrega / / Ajuntament de 

Tortosa / Ajuntament de Vila-Seca /Consell Comarcal de la Noguera / Crp ngr / Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya / Direcció 

General d’Acció Cívica i Comunitària / ImPic / Port de Tarragona / Servei Educatiu de la Noguera  Empreses ABACUS Cooperativa  / ACER / Agilent  / 

Autobusos Lleida Moventis /  BCRhabitat /Bershka /Branemark / BSM / Cacau Pastisseria / Charles River  / Diset Control de Plagas /  / Energy For 

You / Esports Balaguer / Grup Damm /Grup Mémora / Lear Corporation Holding Spain / Llet Nostra / Mercats de Barcelona /  Miquel Alimentació /

Subirós / Plus Fresc /  Sala Apolo / Stereorent / TMB Fundació Mitjans de Comunicació Club Super 3 /  Diari Ara / El Periódico de Catalunya / El Punt 

Avui / La Razón / El Mundo / Diari Segre / Diari la Mañana / Diari Tarragona / Radio Tarragona Entitats Aecc-Catalunya Contra el Càncer de la 

Noguera / Associació de Suport als Infants de Molins de Rei / Associacio de Veïns de Montbau /Club Hispano Francés / Club Elvis / Club Pàdel Cornellà 

/ Creu Roja / Fundació Eric Abidal / Fundació Ànima / Fundació CLAROR / Fundació el Somni dels Nens / Fundació Futbol Club Barcelona /  Futbol 

Club Vilobí d’Onyar / Institució Cultural del CIC / Institut Lluïsa Cura / ITES /Oncolliga’t comarques de Lleida / Escola de Fútbol Ebre Escola Esportiva

Convenis signats amb Institucions:  Hospital Maternoinfantil 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 / Ajuntament de Tarragona / Convenis signats amb entitats i empreses: 

Autobusos Lleida Moventis / BTV / BBVA-Catalunya Caixa / CEPTA / Clínica Dental Branemark de Lleida / Conveni Consorci del Turó de la Seu Vella / Con-

sum Cooperativa / Facultat d’Educació Social i Treball Social FPT / Fundació Castell de Peralada / Fundació Privada PortAventura / Fundación Once / Grup 

Pons / Hardcore Hits Cancer / Jeb Andrews Foundation / La Xarxa / Mallafré Consultors / Nàstic de Tarragona / Obra Social la Caixa / Tarragona Suites / 

TV3  / Universitat de Barcelona / Universitat de Lleida / Universitat Rovira i Virgili / Treball en Xarxa: Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva / COCEM-

FE- Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica- COCEMFE Barcelona i Federació Mestral 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 Cáncer (FEPNC) / FESALUT (Federació d’Entitats per la Salut)- Lleida/ Grup Famílies 

(CMBS) / Grup de treball de l’HSJD sobre la col.laboració entre associacions i l’hospital / Grup de treball de psicòlegs de cures pal.liatives pediàtriques a 

Catalunya / 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.i del codi ètic de les associacions.

Amb els suport de:

Convenis i treball en xarxa:

Lleida.com
Mundo Deportivo
Nació Digital
Nova Conca
Nova Tàrrega 
OK Diario
Reus Digital
Revista El Cargol
Revista Enderrock
Revista Fet a Tarragona
Revista Mondo Sonoro
Ruta 66
Set Accents
Sport
Tarragona 21
Territoris.cat
Territoris.cat
VilaWeb
Diari de la Discapacitat
Lleida.com

RTVE
Sant Boi Ràdio
TAC 12 Televisió
Tàrrega Tv
Tv Balaguer 
Tv Lleida
Ua1 Ràdio
Ràdio Emun 
Ràdio Les Borges 
Ràdio Ponent
Ràdio Tàrrega



Convenis i Col·laboracions AFANOC i la Casa dels Xuklis 

AFANOC TARRAGONA
Tel: 977 22 87 12

C/ Adrià, 9 baixos (43004) Tarragona 
tarragona@afanoc.org

AFANOC - LA CASA DELS XUKLIS
Tel: 93 237 7979

C/ Hipàtia d’Alexandria, 5/7 (08035) Barcelona 
afanoc@afanoc.org

AFANOC LLEIDA
Tel: 973 21 60 57

C/ Quatre Pilans, 7 bxs (25001) Lleida

lleida@afanoc.org


