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PRESENTACIÓ DE LA 
MEMÒRIA
Ens complau presentar-vos la Memòria d’Activitats de l’AFANOC. Aquest 2019 hem continuat tirant endavant tots els 
projectes de l’entitat  i  hem incorporat un nou apartat, el “El Grup d’Adolescents i Joves” amb dades significatives i 
fets destacats per donar a conèixer la tasca que s’està desenvolupant amb aquest projecte, oferint espais d’intercanvi 
de vivències, experiències que enforteixen el vincle amb  l’entitat.

L’AFANOC segueix 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. Seguim mantenint el nivell de qualitat i 
confort a La Casa dels Xuklis, millorant els espais i creant-ne de nous per tal de fer més càlida l’estada de les famílies. 

La nostra tasca als hospitals de referència de Barcelona continua sent clau per atendre i acompanyar de forma integral 
a totes les famílies que estan ingressades o fent tractaments als hospitals de dia. 

L’experiència i el coneixement adquirit de tots aquests anys ens reafirma 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 se-
guiment 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 “Implicats”, aconseguint així, que el projecte d’AFANOC arribi al 
màxim de persones.

I també posem en valor tota la feina feta des de les xarxes socials agraint a totes les persones que ens contacten a 
través d’elles i que no sols ens visualitzen com entitat sinó que estableixen relacions amb nosaltres fent-se participes 
dels projectes que tenim presents i dels futurs que tots plegats farem realitat sempre pensant en la millora de la  
qualitat de vida dels nostres infants, adolescents i les seves famílies. 

Tot ha estat possible per la bona feina i el compromís de la Junta de l’Associació, l’equip de professionals i voluntaris/ 
voluntàries, a qui vull reconèixer i agrair l’actitud que ens permet assolir any rere any la nostra missió. Com també, tot 
el suport de les institucions, entitats, empreses, artistes... que se sumen a la nostra causa potenciant la implicació i la 
solidaritat. A tots i cadascú de vosaltres, GRÀCIES!
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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 el de 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 hospitals 

de referència, Hospital MaternoInfantil de la Vall d’He-

bron i Hospital 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 en el dol en els casos en que és 

necessari.

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

• 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 

i donar resposta a les seves inquietuds, motivacions 

i necessitats. 

Per acomplir aquests objectius, la tasca es distribueix en 

diferents àrees:

Atenció social

Atenció psicològica i suport emocional

La Casa dels Xuklis

Voluntariat

Atenció educativa i suport als centres educatius

Activitats socioeducatives i culturals

Comunicació  i  sensibilització

Reflexoteràpia i massatge

INGRESSOS DESPESES

Balanç   

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. 

Total: 1.645.040 €Total: 1.596.689 €

ATENCIÓ A FAMÍLIES

TOTAL BENEFICIARIS/ÀRIES

Fons propis 
845.922 €

Administració
i gestió 

273.670 €

Projecte 
comunicació i 
sensibilització 

426.418 €

Projectes
AFANOC

501.212 €

Projecte
La Casa 

dels Xuklis
443.740 €

Fons privats
i donacions 

417.890 €

Fons públics
277.565 €

Socis
55.312 €

TOTAL FAMÍLIES ATESES



S’ofereix acompanyament i suport emocional a les famílies 

i als infants al llarg de la seva estada. De manera mensual 

també es convoquen assemblees de famílies on es tracten 

aspectes relacionats amb la convivència i el funcionament de 

la casa i l’entitat. 

LA CASA DELS XUKLIS

Famílies allotjades

Suport emocional

Un grup de persones voluntàries acompanyen els infants,  adolescents i famílies, de dilluns a divendres, de 17 a 19.30h. 
Es proposen estones d’oci i lleure, alhora que es dinamitzen activitats de caire lúdic i educatiu i es programen tallers i 
espectacles.

El 2019 s’han fet propostes molt diverses, amb la finalitat que els infants i adolescents descobreixin noves motivacions 
i habilitats. Alguns dels tallers han estat: dibuix, collage, xapes, pintura tèxtil, bijuteria, enquadernació, cuina, robòtica, 
drons, Lego,  globoflèxia, música, dansa, diables i tabalers, mostra de fòssils, espectacles de màgia i Escape room de 
Halloween. També s’hi han celebrat festivitats, festes populars i aniversaris. Als familiars se’ls ofereixen també activitats 
de benestar i respir: Ioga, Massatge i Zumba.

A l’estiu s’amplia l’horari de voluntariat i es fan propostes a l’aire lliure gaudint dels recursos que ofereix el barri.

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 als infants i cuidadors/ores.

Des de l’àrea de Treball Social es presta una atenció direc-

ta a les famílies, derivades des dels principals hospitals de 

referència i entitats. Es fa acollida, valoració social, pla de 

treball i seguiment, amb un treball en xarxa amb tots els 

agents implicats i durant tota l’estada a la casa.

Treball social

La Casa dels Xuklis és un recurs d’allotjament temporal amb 25 apartaments, que acull a famílies que han de viure du-

rant un període de temps (segons criteri del metge referent) a  la ciutat de Barcelona perquè el seu fill/a pugui rebre 

tractament als hospitals de referència. Els principals objectius de La Casa dels Xuklis són:

Procedència de les famílies

35
Persones Voluntàries

35
Talleristes

260
Dies coberts pel voluntariat

214
Massatges fets

20
Alumnes de Ioga

Barcelona Tarragona Girona Resta de 
l’Estat 

Espanyol

Lleida

10
Alumnes de Zumba

Fora de 
l’Estat 

Espanyol
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Unitats 
familiars

82
Allotjaments

realitzats

152

Intervencions

656
Famílies
ateses

82

Intervencions

549
Famílies
ateses

66



DELEGACIÓ AFANOC TARRAGONA
Atenció social 
Quan les famílies tornen a casa, l’objectiu de l’AFANOC és recollir les seves peticions 

i detectar les seves necessitats. Alhora informar-los i assessorar-los durant aquest 

procés per tal de trobar i obtenir els recursos més adients per a cada família.

Voluntariat 

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

i proporciona el suport necessari per a cada moment. Atenen necessitats lúdiques, 

educatives i de respir familiar.

També hi ha voluntariat puntual de suport per a actes i campanyes, especialment al 
Posa’t la Gorra! que se celebra anualment a Port Aventura.

Atenció psicoemocional
S’ofereix suport adaptat al moment en què es troba la família i a les necessitats 

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

malaltia i en cas de procés de pèrdua es fa suport i acompanyament en el dol.

Cuidar-se per cuidar
Aquest és un espai per als cuidadors/ores que ofereix 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 fan activitats i sortides lúdiques per tal de promoure  

espais de relació on puguin compartir experiències i generar vincles. També 

s‘organitzen activitats puntuals com les celebracions de la Castanyada i la festa de 

Nadal “Caga Tió” i s’intenten generar activitats de participació conjunta.

Aquest any s’ha posat en marxa el Grup de joves al territori, que neix amb i per als 

adolescents i joves de l’entitat, que pretén planificar, organitzar i implementar una 

sèrie de propostes lúdiques i participatives que, més enllà de la pròpia diversió, 

promou fomentar i potenciar les competències personals i socials d’aquest col·lectiu.

Aquesta delegació va obrir l’any 2004 amb la finalitat de 
donar resposta a les necessitats concretes dels infants, 
adolescents i  famílies una vegada tornen al seu territori.

Dades generals d’atenció psicosocial

90 famílies    378 intervencions
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DELEGACIÓ AFANOC LLEIDA
Atenció social 
S’informa, s’orienta i s’acompanya les famílies, treballant  en xarxa amb entitats 

i serveis del territori.

Voluntariat 

El voluntariat domiciliari permet facilitar l’adaptació de la família a la nova situ-

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

També hi ha voluntariat de suport per a actes i campanyes, especialment al Posa’t 

la Gorra! que se celebra anualment a la Seu Vella de Lleida.

Suport psicoemocional
Una professional externa ofereix atenció psicològica, des de la Delegació 

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

En cas de procés de pèrdua es fa suport i acompanyament en el dol. També s’ha 

posat en marxa una teràpia grupal amb mares, un espai conduÏt per la psicòloga 

on trobar-se i acompanyar-se durant el procés (4 mares).

Cuidar-se per cuidar
Conscients de la necessitat que els cuidadors han de poder relaxar-se i tenir un 

moment per al seu propi benestar, se’ls ofereixen sessions de massatges i reflex-

oteràpia.

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 pares i mares (36 famílies) i 

un grup d’adolescents i joves (21) amb els quals es fan trobades mensuals/bimen-

suals. També s’han celebrat la Castanyada, Halloween i Nadal i es fan activitats de 

participació conjunta.

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

Dades generals d’atenció psicosocial

114 famílies    600 intervencions
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Famílies Ateses  a l’Hospital Vall d’Hebron 415

3.235h 939h 598h

Voluntariat 
Sala de Jocs 

Voluntariat a 
Unitat de TPH

Voluntariat a 
habitacions

988h

Voluntariat a 
Hospital de Dia

50h

Voluntariat a 
altres serveis 
Hospital VH

5810h

TOTAL HORES
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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 167 persones, és present els 365 dies de l’any. La seva tasca és 

acompanyar-los, jugar-hi, oferir-los activitats així com espais de respir i distracció durant 

els períodes d’ingrés (habitacions, unitat de transplantament i UCI) i els tractament am-

bulatoris a l’hospital de dia.

Se celebren les festes populars i tradicionals, els aniversaris dels infants i adolescents, 

a la vegada que es realitzen activitats puntuals i activitats setmanals de música, con-

ta-contes, tallers de manualitats i creativitat, artteràpia i actuacions per part de pallasses 

hospitalàries.

Treball Social

Reunions de coordinació

La treballadora social atén les famílies que tenen un infant hospitalitzat, les que es visiten en con-

sultes externes i les que fan tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei. Les asses-

sora i acompanya i els trasllada tota la informació relativa a prestacions i serveis, i posteriorment 

fa una valoració tècnica de cada cas. Amb aquest servei, alhora que es detecten necessitats i es 

fa una coordinació extra-hospitalària necessària, es vincula les famílies amb els recursos públics i 

privats, se les capacita  per mobilitzar els recursos personals i se’n fa un seguiment al llarg de tot 

el procés. Aquest marc d’intervenció públic-privat permet conèixer les famílies en el moment del 

diagnòstic i poder-les atendre en coordinació amb l’equip sanitari.

S’han dut a terme 60 reunions de coordinació amb l’equip mèdic,  21 reunions amb l’equip d’infermeria de planta i 

Hospital de Dia i 3 reunions de coordinació amb l’equip de psicooncologia.

Suport i coaching per al personal mèdic i d’infermeria 

Aquest és un espai de supervisió i coaching amb els equips d’infermeria del Servei, on es plantegen 

les dificultats en el maneig de la part psicoemocional dels infants i adolescents ingressats i de les 

seves famílies. Sessions
19

Famílies 
Ateses

115

Famílies 
Ateses

300

Des del 1992, com a una de les primeres entitats socials que s’incorpora a un centre sanitari per 

millorar la qualitat assistencial, l’AFANOC treballa amb el Servei d’Oncologia 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 polivalent, neveres, biblioteca, armariets 

i microones).
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Col·laboració amb la Unitat de Cures Pal·liatives

Suport emocional al Servei d’Oncohematologia

L’equip de suport emocional d’AFANOC intervé, com a membre de l’equip de suport psicosocial de l’hospital, 

acompanyant l’infant i la família des del moment del diagnòstic de la malaltia i durant tot el procés .

Suport emocional a les famílies

Intervenció amb les famílies en coordinació amb el psicòleg de la unitat.

Programa Cuidar[-nos]

Conducció de sessions de cura i d’autocura amb els professionals implicats (4 sessions).

Sessions de tancament en situació de defunció

Sessions de tancament, amb l’equip de cures pal·liatives i altres professionals que han tingut contacte amb la família, 

en tots els casos de defunció (67 sessions).

HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU

Suport al personal mèdic i d’infermeria

Sessions mensuals de supervisió amb l’equip mèdic, amb 

l’equip d’infermeria de la planta d’oncohematologia i amb 

el de la unitat de transplantament de progenitors hema-

topoètics, així com  atenció individual en situacions de 

crisi.

Reunions de coordinació

S’han fet 49 reunions de coordinació amb l’equip mèdic, 54 reunions amb l’equip de suport psicosocial, 163 reunions 

amb la unitat de cures pal•liatives i 1 reunions amb “Hospital Amic”.

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.

Acollida

S’informa a les famílies que tenen 

un fill o filla ingressats amb di-

agnòstic de malaltia oncohema-

tològica sobre tots els serveis que 

ofereix l’Associació .

Grup de Debut

En el moment d’impacte del 

diagnòstic es crea un grup 

psicoeducatiu per als pares 

i mares afectats (19 ses-

sions).

Reflexoteràpia

Aquesta tècnica ofereix relaxació i benestar, factors que 

aporten benefici a la família al llarg de tot el procés. 

Projecte portat a terme per un equip de 8 reflexòlegs/

òlogues.

Famílies ateses  a l’Hospital Sant Joan de Déu 290

190
Famílies Ateses

719
Intervencions

77
IntervencionsAteses

357

23       Ateses 124   Intervencions

24 23
Sessions 

equip mèdic

10

Sessions equip 
d’infermeria
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VOLUNTARIAT
El voluntariat és un pilar fonamental en l’assoliment dels programes i serveis que es duen a terme des de l’AFANOC, i 

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

167 35

Voluntaris/àries en 
tasques administratives

Voluntaris/àries hospitalaris 
(Hospital Vall d’Hebron)

Voluntaris/àries a 
La Casa dels Xuklis

570
Total voluntaris/àries 

332
Voluntaris/àries per actes, 
suport a l’entitat i campanyes

Voluntaris/àries a domicili
(Barcelona/Tarragona/Lleida)

26

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

Al 2019 hi ha hagut 51 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:

El voluntariat domiciliari es destina a les famílies de Barcelona, Lleida i Tarragona i acompanya els infants i adoles-

cents en la seva tornada a la quotidianitat. Dona suport a la família en la fase d’adaptació a la represa del seu dia a 

dia oferint activitats lúdiques, reforç escolar, adquisició d’hàbits i respir per als principals cuidadors/ores. 

Formació del Voluntariat

Voluntariat Domiciliari

Taller de rialloteràpia a Lleida (20 assistents)

20  Sessions grups de dol 10  Centres educatius assessorats

PROCESSOS DE PÈRDUA
I ELABORACIÓ DEL DOL
En el moment de final de vida, des d’AFANOC s’atén a la família i l’infant ,coordinant-se per treballar conjuntament 

amb l’equip de cures pal·liatives per oferir l’acompanyament que necessitin.

Es porta a terme un programa d’atenció al dol per als pares i mares que perden el fill o filla així com per a altres 

familiars que ho requereixin. Les intervencions terapèutiques poden ser en modalitat individual, de parella, familiar 

o en grup.

També es dona suport als centres educatius fent intervenció amb el claustre per donar resposta a l’experiència de 

dol que viu la comunitat educativa i preparar els protocols d’actuació.

Taller d’iniciació al voluntariat d’AFANOC, a Bar-

celona (80 assistents) a Tarragona (24 assistents) 

i a Lleida (15 assistents).

Famílies Barcelona16 8

41 Famílies Ateses 214 Intervencions

Famílies Lleida4 Famílies Tarragona16 3

DADES DE BARCELONA



Les activitats conjuntes que s’han fet durant el 2019 són:
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COLÒNIES D’ESTIU

GRUP DE JOVES DE L’AFANOC

Adreçades a infants i adolescents amb càncer i als seus germans i germanes, de 6 a 16 

anys. Durant aquests dies de convivència, es proposen activitats lúdiques i es generen 

espais on compartir, fomentar les habilitats socials dels infants i normalitzar la malaltia.

Aquest any han tingut lloc del 25 al 30 de juny a l’Alberg Jaume I de l’Espluga de Francolí, 

en coordinació amb l’Agència Catalana de Joventut i la Institució Cultural del CIC, amb  

28 famílies beneficiades.

El Grup de Joves representa un espai de trobada per a adolescents i joves que han viscut de prop la realitat del 

càncer infantil, ja sigui en primera persona o en el rol de germà/ana. En les trobades es proposen activitats de 

caràcter lúdic i social, adaptades a les necessitats i motivacions dels participants i amb l’objectiu de treballar la 

cohesió del grup d’iguals, l’empoderament i el sentiment de pertinença a l’entitat.

Les tres seus de l’AFANOC ja tenen el seu grup en funcionament amb 54 integrants en total. Tots els participants es 

troben en diverses cites anuals, on tot el gruix de joves de l’AFANOC pot compartir vivències. També es fan trobades 

locals a cada seu.

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Sensibilització  
Es fan xerrades sobre el càncer infantil, es col·labora en treballs 

de recerca de final de grau, postgrau i de màster i es tutoritzen 

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-se en l’educació en 

valors. Als més petits se’ls dona a conèixer els Xuklis i la festa del 

“Posa’t la gorra!” mitjançant l’explicació d’un conte, aquest any  “La 

música dels Xuklis ens dóna color”.

Assessorament educatiu 
Es dóna suport específic a les escoles alhora que s’acompanya l’in-

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

vacions. S’ofereix material de suport als centres educatius i altres 

institucions.

Xerrades de 
sensibilització

Entrevistes per
treballs d’estudiants 
i de recerca

Persones en 
pràctiques

Assessoraments
a professionals
de l’educació

29

29

06

22

RockpelsXuklis a Lleida, 27 d’abril: 17 participants

Estada de joves a la residència d’ASPANOA, a Almudévar (Huesca), 31 de maig, 1 i 2 de juny: 13 participants.

Halloween a PortAventura, el 9 de novembre: 26 participants.

46
Participants

TROBADES I ACTIVITATS FAMILIARS
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 han tingut lloc:

Bateig de vol en Ultralleuger a Bellvei V Cowboy Day Comparteam: Activitat de lectura amb gossos

Estades a Ca n’Alèxia (Menorca) Entrades a partits de futbol, museus, parcs d’atraccions i espectacles

Participació a les festes del Posa’t la Gorra! Participació a les festes Rock Pels Xuklis

386 Famílies Ateses 1312 Participants

54 Joves:  21 de Barcelona, 11 de Tarragona i 22 de Lleida
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IMPLICA’T, 
més enllà de la solidaritat   
Els Implica’t són propostes i projectes que sorgeixen de particulars, empreses, entitats, famílies usuàries, col·labora-

dors i ciutadania en general amb l’ànim d’aportar el seu gra de sorra per participar i col·laborar amb l’entitat, donant 

a conèixer la tasca que es fa, aportant recursos i generant vincles que poden anar més enllà d’una col·laboració 

puntual.

Enguany s’han portat a terme 125 nou projectes des de Barcelona, Lleida i Tarragona, que se sumen a d’al-

tres que ja són fixos cada any. Alguns exemples:

A través de la música, aquest vehicle tan poderós, els Xuklis apropen la realitat dels joves amb càncer des d’espais 

on se senten identificats i convidats a vincular-se a l’entitat. Des dels seus inicis, l’any 2012, el festival ha recorregut 

diferents escenaris i ha comptat amb la participació de grups locals que es donen a conèixer des d’aquesta vessant 

solidària.

#ROCKPELSXUKLIS
Música per als joves amb càncer

 

Mountain Challenge
Per segon any consecutiu Transperfect, multinacional 
de les traduccions, dedica la seva principal activitat 
solidària a la nostra entitat.

Berenar Solidari a Juneda
Activitats, sorteig i actuacions, organitzat per les 
AMPA de l’Escoleta i de l’Escola Manel Ortiz de June-
da, en complicitat amb l’Ajuntament. 

Fundació Mahou San Miguel
Professionals d’aquesta fundació, que promou pro-
jectes d’acció social, van organitzar un  mercadet 
solidari per a l’AFANOC de Lleida.

1a Matinal Motard Solidària
El Moto Club Mont-roig va organitzar un esmorzar 
solidari acompanyat d’una exposició de motos clàs-
siques, sortejos i música. 

Sopar solidari del Club Lions
El Club Lions de Tarragona va triar l’AFANOC com a 
entitat beneficiària del seu XIII sopar solidari.

Gala Solidària Palamós
Per tercer any consecutiu Palamós es bolca en una 
gala solidària per a La Casa dels Xuklis.

Campus Dani Olmo
Campus esportiu amb l’objectiu de sensibilitzar els joves sobre la realitat 
del càncer infantil i de captar recursos a través de les inscripcions.  

PROJECTES

125

27 D’ABRIL TEATRE DE LA LLOTJA
DE LLEIDA GRÀCIES A ACUSTIC DE KOERS, PASTORETS 

ROCK, MARI POPES I DANCESCAPE.

18 DE MAIG PLA DE MONTBAU, 
GRÀCIES A MONTURIOLS BAND, TARRACO SURFERS, EL NIÑO 

DE LA HIPOTECA, DON VITO, DJ DANI HARDCORE.

28 DE SETEMBRE PLA DE MONTBAU, 
GRÀCIES A ECHANDO LEÑA, SWWEET EMOTION 

I 11 BIS.

 #rockpelsxuklis
28 DE DESEMBRE SALA APOLO, 
GRÀCIES A ROCK&RIOS TRIBUTE, FITOS Y FITI-

PALDIS I ROCK THE NIGHT.

26 D’OCTUBRE ROCKSOUND, 
GRÀCIES A  ATENTO ESQUIVO, EL ARTISTA INVITADO I 
RED N’REBEL.
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El 17 de febrer va tenir lloc a la Seu Vella la 6a edició de la festa del 

“Posa’t la Gorra!” de Lleida. La música va ser la temàtica escollida 

per a la festa i va protagonitzar bona part dels més de vint tallers 

organitzats. L’escenari, amb nombroses actuacions, va estar presen-

tat per la cantant Lorena Gómez i el músic Antoni Tolmos. La festa 

va comptar amb l’assistència de 6.000 persones i 10.000 gorres dis-

tribuïdes. 

SEU VELLA DE LLEIDA

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 

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

La campanya 2018-2019 va comptar amb la gorra dissenyada per Agatha Ruiz de la Prada i a Barcelona es va iniciar la 

campanya 2019-2020 amb la gorra dissenyada per Pepe Jeans. Actualment, es distribueixen al voltant de 60.000 gorres 

l’any. 

El 8 de juny es va celebrar la 17a edició de la festa del “Posa’t la Gor-

ra!” a PortAventura. La jornada, que va girar entorn les emocions que 

provoquen els colors, va comptar amb diversos tallers, activitats, ac-

tuacions musicals i espectacles itinerants. L’acte va ser presentat per 

l’actriu Agnès Busquets, va reunir més de 6.000 persones i s’hi van 

distribuir més de 8.000 gorres. 

PORTAVENTURA

BARCELONA, estrena una nova gorra que canvia de pell

El 14 de desembre es va celebrar la 19a edició de “Posa’t la gorra!”, un cop més, 

al Parc de la Ciutadella, on prop de 3.000 persones van desfilar pels tallers i 

van gaudir de nou amb els XIULA. El col·laborador incansable, el Mag Lari, va 

ser l’encarregat de dinamitzar una festa on no hi va faltar l’animació, gràcies 

a Zebrass Marching Band, els gegants articulats d’Actua Productions i altres 

artistes de carrer.  Des de la campanya de Barcelona es va donar a conèixer el 

nou disseny de la gorra creat per la marca texana Pepe Jeans, amb la distribu-

ció de més de 30.000 gorres.
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L’1 de setembre es va celebrar la 2a edició del “Posa’t la Gorra!” a Montblanc. 

L’acte, dinamitzat per Jordi Cartanyà, va comptar amb activitats per a totes les 

edats: caminades, tallers, pintacares, teatre, una festa de l’escuma i una festa 

Holi. Una jornada colorida i refrescant plena d’esport, gastronomia i oci que 

va reunir més de 2000 persones i on s’hi van distribuir més de 1.000 gorres.

El 24 de novembre es va portar a terme la 13a 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 

activitats, bèsties de foc, tabalers, actuacions, la gran subhasta i el 

sorteig solidari. El 23 de novembre es va dur a terme el 6è Tast de 

Vins en suport a la campanya. Va presentar l’acte  Joan García, es va 

comptar amb l’assistència de 1.500 persones i es van distribuir 2500 

gorres.

MONTBLANC

El 29 de setembre, el parc Municipal de Mollerussa va acollir la 3a 

edició del “Posa’t la Gorra!”. L’escenari amb dansa, màgia i música, 

va estar conduït pel locutor i presentador Jonatan Niubó, i la festa 

també va comptar amb nombrosos tallers. Hi van assistir mig miler 

de persones i s’hi van distribuir 500 gorres. 

MOLLERUSSAMOLINS DE REI

La 3a edició del “Posa’t la Gorra!” a Tàrrega es va celebrar el 16 de juny 

al parc de Sant Eloi i va comptar amb l’assistència de mig miler de 

persones i 1.000 gorres distribuïdes. Música i dansa van protagonitzar 

un escenari presentat per l’actor targarí Jordi Miñarro i els assistents 

també van poder gaudir de nombrosos tallers. 

TÀRREGA

El 5 de maig va tenir lloc la 4a edició del “Posa’t la Gorra!” a 

Balaguer, organitzada de nou per la comissió organitzadora de 

Balaguer. La festa es va iniciar amb una multitudinària cursa i 

caminada i va continuar amb la Fira dels Somnis amb 135 activ-

itats, un dinar solidari, sorteig de regals i ball. L’acte, presentat 

per la periodista Mariví Chacón, va reunir 8.000 persones i s’hi van 

distribuir 7.000 gorres. 

BALAGUER



LinkedIn AFANOC 
@afanoc   119 seguidors

www.

Youtube AFANOC 
@AFANOC   206 subscriptors

Website AFANOC
www.afanoc.org   24.700 visites www.posatlagorra.org   25.400 visiteswww.afanocbotiga.org   14.500 visites

Instagram 
@afanoc_org   4.256 seguidors     

@afanoc_lleida   1.216 seguidors

@afanoc_tarragona   223 seguidors     

@posatlagorra   3.005 seguidors 

@rockpelsxuklis   1.053 seguidors   @rockpelsxuklis    1.520 likes

Entrevistes i reportatges als mitjans de comunicació

@AFANOC    13.585 likes

                 @Posat la Gorra    12.087 likes

@Afanoc-Lleida   4.735 likes

@afanoctarragona   1.861 likes

El nostre objectiu prioritari és fer visible la tasca que l’AFANOC porta a terme des de tots els seus àmbits d’actuació: hospitals, 

delegacions,  La Casa dels Xuklis, grups de treball, etc. Donem visibilitat a la realitat dels infants i joves amb càncer i la de les 

seves famílies i els apropem a la societat de manera directa, respectuosa i fugint dels sensacionalismes, a través dels nostres 

canals de difusió. També impulsem projectes de participació ciutadana i campanyes de màrqueting social per a la captació de 

fons i la cerca de col·laboracions.  

 

             Facebook  

Twitter AFANOC 

@AFANOC    3.989  seguidors

@rockpelsxuklis   161 seguidors

      

Ràdio
Catalunya Ràdio   COPE Catalunya   Ràdio Marca   Grup Flaix   Ràdio Estel   Sants 3 Ràdio   Ona de Sants   Ràdio Cornella  
La Xarxa   Ràdio Mataró   Ràdio Molins de Rei   Rap 107   Ràdio Sant Boi   Cugat.cat   Ona Codinenca    Ràdio Tordera         
Flaix Tarragona    Ser Tarragona    Ràdio Flix   Espluga FM   Ràdio Roda de Berà   Ràdio Hospitalet de l’Infant   Tarragona 
Ràdio   Ràdio Ciutat de Reus   Grupo COPE – Cadena 100    Ràdio Falset   Constantí Ràdio   Ràdio Jove Tarragona   Imagina 
Ràdio   SER Lleida   RAC1   COPE Lleida   UA1   Ràdio Les Borges   Ràdio Sió   EMUN FM   Ràdio Rosselló   Ràdio Ponent   

Onda Cero   Ràdio Balaguer   Ràdio Tàrrega  Rock FM    

Premsa Escrita
ACN   Cavall Fort   Diari Ara   Diari de Tarragona   Diari Segre   El Periodico de Catalunya    El Punt Avui    Enderrock  Grao   
La Mañana   La Razón   La Vanguardia   Les Gralles   Línea   Més Tarragona    Nova Tàrrega    Regió 7   Reus Digital    Revista 
del Club Super 3   Tot Oci

Televisió
Tv3  La Xarxa  BTV  TAC 12  Televisió de Vandellós  La Xarxa de Televisions Locals   Lleida TV  Balaguer  TV  TelePonent   Les
Borges TV   Urgell TV   Tàrrega TV  Mollerussa TV   Pla d’Urgell TV

Webs
Sortir amb nens  Barcelona Colours  Pares i nens  Planeta Babetes  El Culturista  El Món  Nació Digital  Catalunya Press
El Diari de l’Educació  La Ciutat  El Cargol  El Diari de la discapacitat  Social.cat  Línea  Adolescents.cat  Catalunya m’agrada
Descobrir  Tarragona Digital  Diari Tarragona 21  Soc Petit Tarragona  El Petit Explorador  Barcelona Digital 24hores Diari la 
República Checa  La voz de Poniente  Lleida Diari  Comarques de Ponent  Territoris.cat  Lleida.comTot Lleida
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COMUNICACIÓ I IMATGE Institucions Públiques Agència Catalana de la Joventut / Ajuntament de Balaguer /Ajuntament de Molins de Rei / Ajuntament de Mollerussa / Ajuntam-

ent de Montblanc / Ajuntament del Prat de Llobregat / Ajuntament de Tàrrega / Ajuntament de Vila-Seca / Biblioteques de Barcelona / Consell Comarcal 

de la Noguera / Crp ngr / Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària / ImPic / Pla Director d’Oncologia / Port de Tarragona / Servei Educatiu de la 

Noguera Empreses Agilent / Aigües del Segarra Garrigues / Autobusos Lleida Moventis / Barcelona Cooking / BCN 360 / Barrena / BCRhabitat / Between 

Tecnology   / Branemark / BSM / Cacau Pastisseria / Cansaladeria Joan / Carniceria Juan y Loli / Caprabo  / Club Pàdel  Cornellà / Cobega / Crono Men-

sajeros / DABA (Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentación) /  Diset Control de Plagas / Esports Balaguer / Elring Klinger, SAU / Energy For 

You / Grup Damm / Fluor Plant Engineering SAU / Fundació Sorigué  / JCA Cinemes / Jaume Pahissa / La Rulot / La Teva Xarcuteria / Lleida.net / Marc 

Martí / MediaFrame Audiovisual Studio / Mercats de Barcelona / Miquel Alimentació / Notikumi / Nufri / Producciones Caseras DC / Stereorent / Termi-

nales Químicos, S.A. TMB Fundació / Mitjans de Comunicació Club Super 3 /  Diari Ara / El Periódico de Catalunya / El Punt Avui / La Razón / El Mundo / 

Forners i Pastissers Puig / Diari Segre / Diari la Mañana / Diari Tarragona / Radio Tarragon Entitats ANIN / AEEF de Montbau / Cabrera Solidària /Club 

Hispano Francés / Club Excursionista La Canonja / Creu Roja / Diables de Montbau/ Fundació Ànima /  Fundació el Somni dels Nens / Futbol Club 

Vilobí d’Onyar / Institució Cultural del CIC / Institut Lluïsa Cura / ITES / Escola de Fútbol Ebre Escola Esportiva / Societat Barcelonina de Collage.

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 / Convenis signats amb entitats i empreses: Autobusos Lleida Moventis / 

Betevé / Centre Esmel Teràpies Integrades / CEPTA / Clínica Dental Branemark de Lleida / Conveni Consorci del Turó de la Seu Vella / Consum 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 / Tu i tu Lleida. Microgimnàstica i 

Fisioteràpia / TV3 / Universitat de Barcelona / Universitat Rovira i Virgili / Treball en Xarxa: Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva / COCEMFE- Con-

federación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica- COCEMFE Barcelona, Federació Mestral a Tarragona i COCEMFE Lleida- Terres de 

Ponent / 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 / Xarxa Territorial de les 

Terres de Lleida d’Educació 360. AFANOC també és membre del Pacte del Temps i del codi ètic de les associacions.

Amb el suport de:

Convenis i treball en xarxa:

Agraïments especials:
Agraïm de manera especial la col·laboració de totes les persones que ens fan costat durant tot l’any en les 

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

tistes, humoristes, professionals de ràdio i televisió, aquells que realitzen donacions anònimes, persones que us hi impliqueu 

cada any, empreses, entitats, institucions, professionals de l’AFANOC, membres de la Junta directiva i amics i amigues de l’AFANOC.



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


