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Presentació de la 
memòria
Us presentem la Memòria d’Activitats 2021 de l’ AFANOC. 

Un any més hem estat marcats malauradament per la pandèmia, fent que aquesta adaptació, iniciada el 2020 per tots i 
totes les professionals de l’entitat, hagi condicionat la manera d’acompanyar els infants i adolescents amb càncer i les 
seves famílies sota la premissa  de mantenir l’atenció psicosocial i, en la majoria de casos, intensificar-la estant al seu 
costat, en la distància. Fer front a aquesta realitat no està sent un camí fàcil, però donant el millor de cadascun/una de 
nosaltres, a dia d’avui podem fer un balanç més que positiu de com estem superant aquests moments tan vulnerables.

Hem de destacar que hem anat tenint moments de llum enmig de tanta foscor i aquests ens han donat ales per reactivar 
accions que teníem paralitzades com: iniciar atencions presencials, trobades i activitats d’oci i lleure amb les famílies, 
grup d’adolescents i joves (com les colònies, entre d’altres), organitzar les festes del “Posa’t la Gorra!”, concerts del 
RockpelsXuklis en els diferents territoris, nous “Implica’t”... Pas a pas, hem tornat a teixir el que la pandèmia ens havia 
desteixit.

Com a novetat a remarcar, vull fer menció especial a la “Guia per a docents: Tenir un o una alumna amb càncer a 
l’aula” editada per AFANOC amb el suport del Departament d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya i el Consorci 
d’Educació Barcelona; una eina per a tots els centres educatius i  concretament per aquells  que tinguin un/a alumna 
amb càncer a l’aula on es recull informació de la malaltia, propostes d’accions a realitzar des del centre en cadascuna 
de les fases del procés de la malaltia, així com material didàctic per treballar al grup-classe.  

En els hospitals de referència, les famílies han seguit molt aïllades i amb poc temps de respir perquè el voluntariat no 
s’ha pogut activar en la seva totalitat ni tampoc amb una freqüència estable. L’AFANOC no ha paralitzat els seus serveis i 
hem continuat treballant en els hospitals de referència i acollint  les famílies a la Casa dels Xuklis, casa que hem pogut 
mantenir oberta implementant totes les mesures i protocols sanitaris marcats en cada moment. D’aquesta manera hem 
contribuït a que els tractaments no s’aturin durant la pandèmia. 

Pel que fa a les seus de Lleida i Tarragona, hem acompanyat les famílies del territori facilitant les vies necessàries per 
seguir treballant i donar resposta a les seves necessitats. 

Tot ha estat gràcies al compromís de la Junta de l’Associació, a l’equip de professionals i als voluntaris/ voluntàries, a 
qui vull tornar a reconèixer i agrair l’actitud de lluita i força en temps de crisis. Hem pogut continuar endavant amb tot 
el suport de les institucions, entitats, empreses i artistes que se sumen a la nostra causa potenciant la implicació i la 
solidaritat. A tots i a cadascú de vosaltres, GRÀCIES!
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L’Associació de Nens amb 
Càncer (AFANOC)

La missió de l’Associació és 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.

L’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 Materno-

Infantil de la Vall d’Hebron 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 les 

seus, a Barcelona, a Tarragona i a Lleida. Igualment 

dóna suport en el dol en els casos en què 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 què es 

troben i donar resposta a les seves inquietuds, 

motivacions i necessitats.

Per acomplir aquests objectius, la tasca es distribueix en 

diferents àrees:

En aquest any 2021 hem continuat mantenint tots els serveis dirigits a les famílies, adequant-nos a les situacions 

existents en cada cas, malgrat que la pandèmia ha continuat tenint presència i hem hagut de continuar mantenint un 

pressupost ajustat. Gràcies a un ingrés a finals d’any de les administracions hem pogut acabar l’any amb un bon balanç, 

que ens permetrà continuar endavant de cara a l’any que entrem.

Atenció social

Atenció psicològica i suport emocional

La Casa dels Xuklis

Voluntariat

Atenció educativa i suport als centres educatius

Activitats socioeducatives, de lleure 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 famílies ateses: 944
Total beneficiaris/àries: 3209

ATENCIÓ A FAMÍLIES

Fons públics
485.557€

Administració
i gestió 

182.140t€

Projecte 
comunicació i 
sensibilització 

292.835€

Projectes
AFANOC

385.276€

Projecte
La Casa 

dels Xuklis
394.089€

Fons propis
600.468€

Total

Total

Fons privats
i donacions

309.314€

Socis
56.155€

41%34%21%4%

32%31%23%14%

AFANOC 
BARCELONA

AFANOC 
LLEIDA

AFANOC 
TARRAGONA

LA CASA
DELS XUKLIS

HOSPITAL 
VALL D’HEBRON

HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU

147 108 92 59 232 306

1.451.494€

1.254.340€
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AFANOC Barcelona 
L’activitat duta a terme des de l’AFANOC a Barcelona s’inicia des de la constitució de l’entitat l’any 1987, on un grup 

de pares i mares van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests 

nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil. En un principi 

els familiars van començar organitzant grups d’ajuda mútua, grups de dol i grups de recerca d’informació. A 

mesura que l’entitat s’anava consolidant i creixent es va veure la necessitat de professionalitzar l’Associació amb 

un equip multidisciplinari que a dia d’avui porta a terme els següents programes, amb les famílies principalment 

de Barcelona i també amb les famílies de Girona que ho requereixen.

Des de 2001 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 fa assessorament als centres educatius  fent intervenció amb els equips directius i docents. Són sessions 

d’educació per la salut  adreçades als pares, mares i mestres respecte al procés de pèrdua, dol i mort.

Aquest 2021 s’ha dut a terme formació a professionals de la salut i l’educació sobre l’atenció al procés de dol i els 

comiats durant la pandèmia.

Es fa suport específic a les escoles a l’hora que s’acompanya l’infant per donar resposta a les seves inquietuds, necessitats 

i motivacions. S’ofereix material de suport als centres educatius i a altres institucions.

Aquest 2021 es va presentar a Barcelona la nova guia per a docents “Tenir un o una alumna amb càncer a l’aula”, la qual 

pretén ser un suport pràctic per als equips docents que tenen un o una alumna amb càncer a l’aula, per poder afrontar 

amb tranquil·litat i realisme aquest nou repte, donant-hi una resposta el més adequada possible.

El voluntariat domiciliari és un servei que acompanya les famílies en el seu retorn a la quotidianitat. 

Les persones voluntàries acompanyen l’infant o bé el seu germà i ho fan establint prèviament els objectius de la 

tasca. Els objectius més comuns que té aquest servei són:

    Oferir una estona d’oci adaptada a les seves necessitats.

    Oferir  reforç acadèmic per poder habituar-se de nou al ritme escolar.

    Oferir un espai de respir als principals cuidadors. 

A Barcelona, durant el 2021, s’ha pogut fer el voluntariat domiciliari de manera presencial i segura gairebé durant 

tots els mesos de l’any, perquè en ser un voluntariat individualitzat ha estat més fàcil complir amb totes les 

mesures establertes. 

Disposem de voluntariat de suport en tasques administratives i voluntariat d’actes i campanyes.

ÀREA DE VOLUNTARIAT

Voluntariat domiciliari

Voluntariat en actes i campanyes

1

60

40

16

156

12

3316

193Suport 
administratiu

Famílies
ateses

Campanya 
“Posa’t la 
gorra!”

Centres 
educatius 
assessorats

Actes 
i fires

Sessions a 
grup de dol

Persones
voluntàries

Famílies 
ateses amb 
el voluntariat 
domiciliari

Campanya 
RockpelsXuklis

ÀREA DE SUPORT EMOCIONAL. ATENCIÓ I SUPORT ALS PROCESSOS DE PÈRDUA, SEPARACIÓ I DOL

ÀREA ATENCIÓ EDUCATIVA I SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS

Dades generals d’atenció psicosocial: 147 Famílies
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Al febrer de 2021 es van poder reprendre les activitats presencials del grup de joves i de fet es va potenciar 

que les trobades tinguessin el factor de la presencialitat, tenint en compte els efectes que la pandèmia estava 

comportant en aquest col·lectiu quant a la salut mental i la importància del contacte per poder-hi fer front. 

Així, seguint totes les mesures establertes, es van poder fer activitats diverses com ara: Escape rooms, 

creativitat i artteràpia, formació en ràdio i taller de guió, concert i participació al Xuklis Urban Festival, trobada 

automobilística, estades de joves a Coma-ruga, excursió a Port Aventura (amb el grup de Tarragona i Lleida) i 

participació al Webinar sobre joves i malaltia organitzat per la FECEC, entre d’altres. A més, el grup també ens ha 

donat suport en la difusió de la nostra tasca i la venda de marxandatge en actes i campanyes, fent voluntariat al 

RockpelsXuklis i al “Posa’t la Gorra!”.

Oferim colònies adreçades a infants i adolescents que han tingut càncer i també als seus germans i germanes. 

Aquestes colònies pretenen oferir un oci adaptat a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu així com 

fomentar els espais de trobada entre iguals i normalitzar la realitat del càncer infantil.

Després del període de pandèmia més intens, hem pogut reprendre les colònies i ho hem fet amb un format 

nou. S’han ofert les colònies que es feien cada any però enguany dirigides a infants de 6 a 13 anys. A més, s’han 

encetat les estades de joves dirigides a majors de 14 anys que ja formen part dels grups de joves de l’entitat.

A les sortides que es proposen des d’AFANOC, tot el nucli familiar pot gaudir d’una jornada lúdica i/o cultural on 

també té l’oportunitat de relacionar-se amb d’altres famílies que han viscut una situació similar. 

Al 2021, després d’un any on les propostes presencials es van haver de limitar molt, s’han pogut reprendre les 

jornades lúdiques i familiars. S’han dut a terme diverses sortides amb famílies de Barcelona i també s’han 

organitzat algunes sortides adreçades a famílies de tot el territori de Catalunya. Algunes han estat: jornada 

d’orientació i natura al Mas Can Pic, Bateig de Vol en Ultralleuger, Tibidabo, “Posa’t la Gorra!” a Illa Fantasia, 

“Posa’t la Gorra!” a Barcelona, entre d’altres.

A més, gràcies al suport d’altres entitats com Fundació Ànima i Fundació El Somni dels Nens i empreses com FCB, 

Sala Barts i el Poble Espanyol, entre d’altres, hem ofert entrades per a espais culturals i d’oci (cinema, obres de 

teatre i màgia, museus, exposicions, partits de futbol...).

ÀREA D’ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES, DE LLEURE I CULTURALS

Grup de Joves

Colònies d’Estiu

Sortides Familiars
25

256

Participants

Participants

28 11Participants 
de les colònies

Participants 
de les estades 
de joves

Famílies Àrea d’activitats: 71
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La Casa dels Xuklis

Famílies allotjades

•  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 directa 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 famílies que han de viure durant 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
Barcelona

Tarragona

Girona

Resta de l’Estat Espanyol

Lleida

Fora de l’Estat Espanyol

S’ofereix acompanyament i suport emocional a les famílies i als infants durant la seva estada, 

en coordinació amb els equips d’atenció psicosocial dels hospitals.

S’han facilitat espais informatius i de resolució de dubtes sobre la pandèmia i mesures de 

protecció així com acompanyament en situacions d’angoixa i de por relacionades amb la 

situació de pandèmia i amb el diagnòstic de malaltia oncològica.

Suport emocional

Degut a la pandèmia derivada de la COVID, l’equip de voluntariat va adaptar la seva intervenció 

amb les famílies i els infants de La Casa dels Xuklis, seguint les mesures indicades en cada 

moment. Després d’uns mesos de pausa, al 2021 va poder-se reprendre de forma molt gradual el 

voluntariat presencial, fomentant propostes en grups més reduïts, respectant els nuclis familiars 

i els grups bombolla. En aquest cas, també es van prioritzar, en la mesura del possible, les 

activitats, propostes i tallers a l’aire lliure.

Enguany s’han fet activitats diverses, tallers i sortides com per exemple: collage, creativitat, animació digital, taller de 

pintar gorres (amb l’artista Mari Ito, dissenyadora de la gorra de la campanya actual), cinefòrum, decoració, taller de 

mosaic ceràmic, conta-contes, imants i xapes, slime, escape rooms, jocs de pistes... i també espectacles de màgia, de 

clown, de teatre, petits concerts, tour en bus turístic per Barcelona, excursió al Poble Espanyol i espectacle de cultura 

popular amb els diables de Montbau, entre d’altres. Com és habitual, però de forma adaptada, hem pogut celebrar el 

Carnestoltes, el Sant Jordi, la Castanyada i el Halloween i hem gaudit de fer cagar el Tió i l’arribada dels Reis Mags.

Projecte “El Niu dels Xuklis”: Un desenvolupament psicomotriu adequat en la primera infància 
és molt important i influenciarà en l’actitud i la conducta de l’infant en les diferents etapes de la 
seva evolució. En el cas dels infants que estan malalts de càncer, el seu dia a dia queda estroncat 
degut als efectes de la malaltia i dels períodes d’hospitalització, vivint una limitació en les seves 
possibilitats d’exploració i del seu desenvolupament integral.

El mes d’octubre vam crear “El Niu dels Xuklis”, un espai setmanal de 2 hores on es promou el joc 
lliure, l’aprenentatge, l’estimulació, l’exploració a través dels sentits i la socialització entre iguals. A més, també és un 
espai on mares i pares poden compartir i participar activament en les propostes lúdiques i educatives.

Voluntariat i activitats

10
Persones voluntàries

10
Talleristes

09
Sessions de Posa’t en forma

94
Massatges fets

.

5979
Unitats

familiars
Allotjaments 

realitzats

1%

8%

19%

19%

30%

23%

59

160

20

59

Famílies 
ateses

Participants

Participants

Famílies 
ateses

1%
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AFANOC Tarragona

Àrea d’Atenció Psicològica i Suport emocional 
Proporciona un suport psicosocial integral de forma continuada durant tot el procés de la malaltia  a 

qualsevol membre de la família. S’ofereix suport psicològic a tot el nucli familiar, de forma individual 

i/o en grup, en els diferents moments de l’evolució de la malaltia per fer front a l’impacte emocional 

de la malaltia i facilitar l’adaptació de qualsevol dels membres a la nova situació. També es du a terme 

el programa d’Atenció i suport als processos de pèrdua, separació i dol.

Àrea d’activitats socioeducatives, de lleure i culturals 
S’organitzen activitats per enfortir el vincle entre les famílies del territori i un altre grup d’adolescents (de 14 a 18 anys) 

amb els quals es fan trobades durant tot l’any.

Aquest any hem fet 4 sortides amb les famílies amb nens/es de 0 a 13 anys: Sortida al teatre a Tarragona,  

Sortida amb vaixell al Port de Tarragona, Sortida Bateig de vol  amb Ultralleugers a Bellveí,  i Festa de 

Nadal amb el nostre Tió al Centre Cívic de Torreforta.

Amb el grup de Joves (de 14 a 18 anys) hem fet 5 sortides: Visita a la Tarragona romana, Sortida al 

festival de Circ Trapeci de Reus, Scape Room a Salou, Dinar de Nadal (i clase de Karate) a Tarragona, i 

una sortida conjunta amb les delegacions de Barcelona i Lleida a Port Aventura.

Disposem de voluntaris de suport en tasques administratives, treballs de 

manualitats i suport a l’organització i preparació del marxandatge; voluntaris 

d’actes i campanyes i voluntariat a domicili.

Apostem per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre què és i què suposa el càncer en la infància oferint sessions 

informatives a diferents col·lectius i institucions i a través de les taules de marxandatges en fires i actes i diversos.

Impulsem el projecte Implica’t per implicar la ciutadania amb diferents accions i en les campanyes del “Posa’t la Gorra!”.

S’ofereixen colònies adreçades a infants i adolescents que han tingut càncer i també 

als seus germans i germanes. Aquestes colònies pretenen oferir un oci adaptat a les 

necessitats específiques d’aquest col·lectiu així com fomentar els espais de trobada 

entre iguals i normalitzar la realitat del càncer infantil. El 2021 s’han dut a terme colònies 

adreçades a infants dels 6 als 13 anys i les Estades de Joves per  a majors de 14 anys.

Cuidar-se per cuidar
Aquest és un espai per als cuidadors/ores principals on se’ls ofereixen sessions de massatge, 

reflexoteràpia i tècniques de relaxació, per tal de complementar el treball que es realitza 

amb les sessions de suport psicològic i treballar conjuntament per a la millora del benestar 

emocional i per a que aquests cuidadors puguin afrontar amb més capacitat la situació 

complicada que estan vivint. Conveni amb el Centre Neus Esmel.

Àrea Atenció Educativa i suport als centres educatius

Oferim assessorament i suport als centres educatius que tenen un o una alumna amb 

càncer per donar eines als mestres i ajudar-los a gestionar la nova situació des de la 

tranquil·litat i el realisme donant-li una resposta el més adequada possible  i normalitzar 

el seu retorn a l’escola.

Àrea Atenció Social
Oferim suport, orientació i acompanyament en la gestió de prestacions, serveis i sol·licituds tant en 

l’àmbit educatiu com en el sanitari, laboral o social.

Dades generals d’atenció psicosocial: 92 Famílies

La seu de Tarragona neix el 2004 per donar resposta a les necessitats psicosocials dels infants i adolescents amb 

càncer i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia i sobretot quan retornen al territori.
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Grup de joves i adolescents

Àrea de Voluntariat 

Àrea Sensibilització i Informació

Colònies d’Estiu

Famílies Àrea d’activitats: 42
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AFANOC Lleida

Àrea Atenció Social

Dades generals d’atenció psicosocial: 108 Famílies
La seu de Lleida neix el 2013 per donar resposta a les necessitats psicosocials dels infants i adolescents amb 

càncer i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia i sobretot quan retornen al territori.
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S’ofereix suport, orientació i acompanyament en la gestió de prestacions, serveis i sol·licituds tant en 

l’àmbit educatiu com en el sanitari, laboral o social.

Conveni amb el Centre Tu i Tu: ofereixen massatges relaxants als cuidadors.

Conveni amb Clínica Branemark Lleida: tractaments odontològics gratuïts per als infants i adolescents 

amb càncer. 

Els infants i adolescents que tornen a casa després d’una estada a l’hospital sovint no poden reprendre 

immediatament les activitats que formaven part de la seva quotidianitat.

Atenció social

“Cuidar-se per cuidar” (serveis)

Voluntariat domicliari

Àrea Atenció Psicològica i Suport emocional
Oferim suport psicològic a tot el nucli familiar, de forma individual i/o en grup, en els diferents moments 

de l’evolució de la malaltia, inclòs el suport i acompanyament en el dol, (per fer front a l’impacte 

emocional de la malaltia i facilitar l’adaptació de qualsevol dels membres a la nova situació).  També 

està en funcionament el grup de teràpia (un espai de trobament mensual).

Àrea Atenció Educativa i suport als centres educatius 
S’ofereix assessorament i suport als centres educatius que tenen un o una alumna amb càncer per donar eines als 

mestres i ajudar-los a gestionar la nova situació des de la tranquil·litat i el realisme donant-li una resposta el més 

adequada possible  i normalitzar el seu retorn a l’escola. A més, es fan xerrades en la resta 

de centres educatius a través de projectes com “Tastem l’empatia”, dirigit a Primària per 

trencar tabús i idees errònies sobre el càncer infantil, i un altre per a les escoles bressol 

per donar a conèixer els Xuklis i el “Posa’t la Gorra!”. En el marc d’aquesta campanya també 

es proposa una activitat de sensibilització. A través del projecte (APS) també ens anem 

introduint als centres d’educació secundària.

Àrea Voluntariat 
Disposem de voluntariat de suport a la delegació en tasques 

administratives, treballs de manualitats o de suport a 

l’organització i preparació del marxandatge; voluntaris d’actes 

i campanyes; i voluntariat a domicili.

0307 30 80
Voluntariat 
domiciliari

Suport
administratiu

Actes i
fires

Campanya 
“Posa’t la Gorra!”

Àrea d’activitats socioeducatives, de lleure i culturals 
S’organitzen activitats per enfortir el vincle entre les famílies del territori a través del projecte ‘Compartim’ format per 

un grup de pares i mares, un grup de joves i un altre grup d’adolescents amb els quals es fan trobades durant tot l’any.

Aquest 2021 vam portar a terme l’activitat online “Suma’t i posa’t a prova”, vam fer la xerrada testimonial 

al Campus Xavi Estrada, vam participar a la Jornada solidària de Juneda, vam rebre una xerrada sobre els 

beneficis dels olis essencials, vam fer una sortida a la Granja Pifarré, una sortida amb ultralleugers, la 

celebració del Castahaloween, la Festa de Nadal i les famílies van poder gaudir de totes les fetes del “Posa’t 

la Gorra!” arreu del territori.

El grup ha participat en la lectura del manifest del “Posa’t la gorra!” a la Seu Vella, han fet una formació 

sobre la Ràdio i un podcast, han participat en la trobada en línia amb el joc Amont us, han celebrat Sant 

Jordi, han fet un Escape-room i van gaudir d’una dia a PortAventura.

96

11

Participants

Participants

Sortides, activitats i celebracions

Grup de joves i adolescents

El 2021 s’han fet colònies adreçades a infants dels 6 als 13 anys i les Estades de Joves 

dirigides a majors de 14 anys.

04 07
Participants

colònies
Participants
estades de

 joves

Colònies d’Estiu

S’aposta per informar i sensibilitzar  la ciutadania sobre què és i què suposa el càncer en la infància oferint sessions 

informatives a diferents col·lectius i institucions i a través de les taules de marxandatges en fires i actes i diversos. 

S’impulsa el projecte Implica’t per implicar la ciutadania amb diferents accions i les campanyes del “Posa’t la Gorra!” i 

RockpelsXuklis.

Àrea Sensibilització i Informació

Famílies Àrea d’activitats: 35
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Hospital 
maternoinfantil 
Vall d’Hebron

Voluntariat i activitats
Arran de la pandèmia per la COVID-19 el voluntariat presencial ha continuat aturat fins el mes de juny. Durant tot 

aquest temps, la coordinadora ha pogut estar present a l’espai hospitalari per donar resposta a les necessitats 

lúdiques i d’acompanyament que han continuat tenint els infants i adolescents i les seves famílies, incorporant 

una mirada psicopedagògica a les intervencions i en estreta coordinació amb l’equip psicosocial del Servei. 

Tot i les circumstàncies i adaptant-nos a la realitat del moment, s’ha treballat per continuar celebrant, juntament 

amb l’equip sanitari, les festes populars més populars com Carnestoltes, Sant Jordi i la Castanyada/Halloween.

El mes de juny es va autoritzar l’entrada d’una persona voluntària per tal de donar suport a més pacients, fins que al mes d’octubre 

es va poder iniciar una reincorporació progressiva de part de l’equip de voluntariat i d’algunes activitats com l’artteràpia i els 

conta-contes.

Amb la nova realitat hospitalària derivada de la pandèmia, l’equip de voluntariat ofereix el seu suport a peu de llit, de dilluns a 

divendres, tant a la planta d’ingrés com a la Unitat de Trasplantament. La seva tasca passa per proporcionar acompanyament, joc 

i activitats als infants i adolescents així com espais de respir als seus familiars. 

Durant els mesos que l’equip de voluntariat ha hagut d’aturar la seva presencialitat a l’hospital, la seva actuació ha passat a 

ser en línia i ho ha fet amb dues accions diferents: d’una banda, a través de connexions en directe per oferir activitats lúdiques, 

de l’altra  també s’ha activat de forma individual quan s’ha cregut convenient per donar resposta a les necessitats concretes de 

l’infant o adolescent en línia. 

Des de 1992, i sent una de les primeres entitats socials que s’incorpora a un centre sanitari per participar en la millora 

de la qualitat assistencial, l’AFANOC treballa amb el Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital 

MaternoInfantil de la Vall d’Hebron, aportant-hi el suport del voluntariat. A partir de 1998 s’hi sumen les àrees d’activitats 

i de treball social, així com la gestió i adequació de les sales de jocs i els espais comuns (sales d’estar per als adults, sala 

polivalent, neveres, biblioteca, armariets i microones). 

Treball Social

Sessions de suport pels professionals del servei

La treballadora social atén les famílies que tenen un infant hospitalitzat, les que es visiten en consultes externes i les que 

fan tractament ambulatori a l’Hospital de Dia del mateix servei. Les assessora 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. 

Tot i la pandèmia, des de l’Àrea de Treball Social de l’entitat s’ha mantingut al 100% la nostra presència al Servei d’Oncologia 

i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron, així com l’atenció a les famílies que hi han estat ingressades, les 

que han rebut tractament a l’hospital de dia o s’han visitat a consultes externes. 

És un espai de supervisió  amb els equips d’infermeria, on es reflexiona i es plantegen  les dificultats en 

el maneig de l’atenció integral a la unitat familiar durant el diagnòstic i tractament. Espai d’autocura 

per a l’equip. Van quedar aturades a conseqüència de la pandèmia i s’han pogut fer de forma intermi-

tent tant de manera telemàtica com presencial.

Sessions de coordinació amb psicooncòlogues: en relació a l’acompanyament de famílies 

que atenem de manera conjunta.

72

160

8

5

678h

Famílies
ateses

Famílies
ateses

Sessions

Coordinacions 
professionals

Total suport 
Hospital Vall 

d’Hebron
610h 36h 32h

Famílies ateses a l’Hospital Vall d’Hebron: 232
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De suport als infants i adolescents 
i els seus familiars.

429h de suport  a habitacions.     
144h de suport a la unitat de 
transplantament.  

De voluntariat a altres 
serveis de Pediatria de 
l’Hospital Vall d’Hebron.  

De 
voluntariat
online.



Col·laboració amb el servei d’ atenció pal·liativa i pacient crònic complex (C2P2)

Suport emocional al Servei d’Oncologia pediàtrica

Formem part 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.

Assessorament escoles
S’ha incrementat la presència a les escoles, acompanyant-les en el procés de:

Com informar i treballar, amb el grup classe, la malaltia oncològica d’un company  i poder acompanyar-lo durant el 

procés.

Assessorament i preparació al  claustre docent quan un dels seus alumnes està en  situació de vida, 

realització de protocol d’intervenció, preparació del comiat institucional i acompanyament al dol de 

la comunitat educativa.

Suport emocional a les famílies: Des de L’AFANOC s’atén  la família i l’infant en coordinació amb l’equip de 

suport psicosocioespiritual  del servei per oferir l’acompanyament que necessitin 

en aquesta complexa etapa.

Programa cura de l’equip en el dol professional: Sessions de tancament, amb l’equip 

de C2P2 i altres professionals que han tingut cura  de la família, en tots els casos 

de defunció (59 sessions).

Hospital 
Sant Joan de Déu
Des de 2001 s’ofereix suport psicoemocional a les famílies que es troben  en la situació de tenir un fill o filla 

amb una malaltia oncològica i/o hematològica tractada en aquest hospital.

Acollida: S’informa a les famílies que tenen un infant ingressat els dies posteriors al diagnòstic  sobre tots els 

serveis que ofereix l’Associació.

Grup de suport per a pares al debut: Es duen a terme sessions psicoeducatives 

grupals per a mares i pares en el moment d’impacte del diagnòstic per donar eines 

d’autocura, gestió emocional, recursos socials i de les entitats.

Suport al personal mèdic i d’infermeria
Es fan sessions mensuals de supervisió, amb el programa ESCOLTAR-NOS, amb l’equip mèdic 

i l’equip d’infermeria del  servei d’oncologia pediàtrica  i amb la unitat de transplantaments 

de progenitors hematopoètics, així com atenció individual en situacions de crisi. En temps 

de pandèmia es fan en modalitat presencial i telemàtica per poder donar resposta.

Reunions de coordinació 
S’han fet 42 reunions de coordinació amb l’equip mèdic, 52 reunions amb l’equip de suport psicosocial, 143 reunions 

amb el servei C2P2.

Reflexoteràpia i massatge oncològic 
El programa es reinicia el 2021 i s’amplia l’equip de professionals per poder 

oferir massatge oncològic.
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Famílies ateses a l’Hospital Sant Joan de Déu: 306
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IMPLICA’T, complicitats 
imprescindibles  
L’AFANOC va posar en marxa aquest projecte amb l’objectiu de fomentar l’esperit de col·laboració, apropant la seva 

tasca a la societat i per fer-la partícip dels seus projectes. Si volem transformar un món cada vegada més globalitzat, 

és important conèixer i ajudar els que estan més a prop. Sota aquesta premissa, la implicació fa un pas més enllà de 

la solidaritat, convida a conèixer, a participar i a crear un impacte a partir d’una idea pròpia.

Les persones implicades amb l’AFANOC acaben sent les còmplices imprescindibles que fan possible la realització de 

molts projectes, ja sigui aportant recursos econòmics, humans o materials.

Aquest 2021, tot i la pandèmia, s’ha aconseguit que aquesta implicació creixi gràcies a la  tasca de difusió i transparència 

que fa que les persones refermin el seu compromís amb nosaltres.

Es fa difícil destacar una més que una altra, totes les propostes són importants perquè neixen d’aquest esperit 

col·laboracionista que s’exerceix basant-se en les possibilitats i mitjans de cadascú. A tall d’exemple destaquem:

Pintures des del confinament

Futbol pel càncer infantil

Repte ciclista per a l’AFANOC Lleida

1a edició de la Travessa Solidària #MontblancMóra

Homenatge al Cosmin

El repte de resistència solidària de Project Warrior

Arran de la seva experiència amb el confinament, l’artista Agustín Fructuoso va crear tot un conjunt 
d’obres que va exposar a Lituània i al TPK de l’Hospitalet, donant els beneficis de la venda de 45 obres a 
La Casa dels Xuklis.

Destaquem la iniciativa d’un grup de 34 mares de jugadors del CD Pomar, de Badalona, que es van 
organitzar per disputar un torneig solidari i el Club Atlètic Bisbalenc, que per donar suport a una família 
allotjada a La Casa dels Xuklis, van posar a la venda polseres solidàries amb l’etiqueta  #forçaflores.

Lucas Martínez, un noi a qui van diagnosticar un càncer quan tenia 8 anys, va pujar en bicicleta fins al 
Tourmalet recorrent 230 km, pujant 7 ports de Primera Categoria i salvant 6.600 metres de desnivell. Va 
entregar a l’AFANOC Lleida la recaptació feta a través de les aportacions de diferents  particulars que van 
donar suport al seu repte.

Diversos esportistes van recórrer gairebé 100 quilòmetres per recaptar diners per a l’AFANOC Tarragona. 
Un gran repte que demostra que la solidaritat no té límits.

L’Ajuntament de Les Borges Blanques i la seva Comissió de Festes van organitzar una sessió de Dj’s 
per homenatjar el Cosmin, el jove de l’AFANOC Lleida que va morir a conseqüència d’un càncer. Les 
recaptacions que es van fer del catxé dels Dj’s i les aportacions dels assistents van ser donades a 
l’AFANOC.

L’equip de Tàrraco Warriors de Tarragona va estar 27 hores colpejant ininterrompudament un sac de boxa 
per l’AFANOC.

Altres col·laboracions, de caire puntual,  són un clar exemple de com la societat civil pot participar directament per 

fer possible projectes que donen suport a una problemàtica que ens interpel·la a totes.

També tenim la sort de comptar amb “Implica’t persistents”, còmplices incondicionals de l’AFANOC, que van des de 

col·laboracions a petita escala, com la Georgina,  veïna de Montbau que confecciona ninots de feltre per vendre per 

Nadal i Sant Jordi, fins a col.laboracions de grans empreses, que a través d’iniciatives dels seus treballadors/es, fan 

activitats solidàries. Exemples d’aquest tipus són la multinacional de les traduccions, TransPerefect,  que col·labora 

a través del repte esportiu amb marxandatge propi de la “Mountain Challenge”;  l’empresa KPS Iberica a través de 

la seva Summer Run;  Bershka amb els seu mercadillo solidari; o Bayer amb accions de voluntariat o compra de 

marxandatge.

Un any més hem comptat amb l’empenta i la força de l’univers Hardcore Hits Cancer i el món del country amb la 

Fundació Jeb Andrews, dues entitats que col·laboren a través d’activitats pròpies, tant amb la venda de merxandatge, 

concerts i sortides.

També, aquest any 2021, els Mossos d’Esquadra ens han tornat a incloure al seu projecte del Calendari Solidari 2022, 

una bona iniciativa que apropa el cos de la policia a la ciutadania.

Un any més, ajuntaments de tot Catalunya han donat suport a l’AFANOC a través de la realització de diversos actes 

solidaris, entre els que destaquem aquest 2021 la Cursa Nocturna de l’Hospitalet de Llobregat i el Casal esportiu de 

Sant Adrià de Besòs.

Agraïments especials a El Pot Petit per triar-nos  com a destinataris del projecte conjunt amb les neules Sant Tirs; a 

Miki Nuñez per triar-nos com a beneficiaris de l’import que l’Aquari de Barcelona destina per l’acció nadalenca “El 

Bany Solidari”, que consisteix a submergir-se entre els taurons per una bona causa.
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RockpelsXuklis és un projecte de música solidària amb l’objectiu de sensibilitzar  la societat a través de la música,  per 

donar a conèixer el càncer en joves i adolescents i recaptar fons per als projectes de l’entitat, gràcies a  la participació de 

diverses bandes i grups musicals que col·laboren de manera altruista.

Aquest 2021 hem pogut portar a terme, adequant-nos a les restriccions derivades de la pandèmia, els següents esdeveniments:

Durant tot l’any s’ha programat, a la Sala Polivalent de Montbau, el cicle de 

Blues de Barri amb la participació d’El Pez Rojo, Syx & Stones, Social Club 

i El mismo de Antes.

El RockpelsXuklis va ser present al festival “Rock & Grill” al Poble Espanyol 

de Barcelona amb un estand informatiu i venda de marxandatge específic. 

Gràcies a aquesta presència, algunes bandes del cartell van destinar 

l’import del seu catxet a l’AFANOC. També vam tenir presència al Festival 

St.QBlack i al Festival Petits Camaleons. 

La segona edició del Festival Mussol en solidaritat amb el càncer infantil 

va ser dedicat a l’AFANOC, fent present el RockpelsXuklis  a la sala Barts 

de Barcelona. 

Des d’aquí, un fort agraïment a tothom que ha contribuït amb el 

RockpelsXuklis!

Rockpelsxuklis
Música pels joves amb càncer

 “Posa’t la Gorra!” 
Després de vint anys de gorres queden pocs racons del nostre territori que no coneguin aquest símbol que l’AFANOC 

ha fet del càncer infantil i adolescent. Han estat més d’un milió de gorres distribuïdes i qui més qui menys en té dues o 

tres. Destaquem també que els darrers deu anys en què la gorra, signada per grans marques, ha esdevingut un objecte 

de col·leccionisme.

La campanya 2020-2021 va comptar amb la gorra dissenyada per Natura i el mes d’octubre encetàvem nova campanya 

2021-2022 simultàniament des de les tres seus de l’AFANOC.

La campanya d’enguany ha continuat estant marcada per la pandèmia de la Covid, cosa que ha afectat la presència al 

carrer i també la distribució. Així i tot, hem superat expectatives i reafirmat el compromís dels nostres seguidors amb 

una gorra que torna a fer un nou gir en el seu disseny i que es vincula directament amb La Casa dels Xuklis, gràcies a 

l’artista japonesa resident a Barcelona Mari Ito, autora del Mural de Benvinguda de la casa, una obra d’art floral que 

rep les famílies quan entren a la casa. I és que amb la campanya d’enguany hem volgut commemorar els 10 anys de La 

Casa dels Xuklis fent èmfasi en tota la tasca que s’hi desenvolupa i la importància d’un recurs com aquest per garantir 

l’estabilitat familiar en el procés oncològic.RPX Acústic

RPX Festa Major de Montbau

Urban Xuklis Festival

Havaneres pels Xuklis

Rappelsxuklis

RPX Sala Wolf Barcelona

El 18 d’abril amb la participació de Querencia Animal 
-Tribut a Último de la Fila.

El 3 d’octubre a la Sala Polivalent de Montbau amb la 
participació d’Alfredo Piedrafita i DJ Resident Robert.

El 12 de juny amb la participació del Pájaro Loco -Tribut 
a Loquillo y los Trogloditas, i David Uclé i la seva banda.

El 23 d’octubre amb la participació de DJ TrankiMarin, 
Tayo, Pycaya i Tribute.

El 4 de juny al Club Sant Jordi amb la participació de Santa 
Salut, Elane, Sofia Gabanna, Mucho Muchacho i Frank-T.

El 17 d’octubre a la Sala Polivalent de Montbau amb la 
participació de Crema Catalana.

El 17 de juliol al camp de futbol de Penitents amb la 
participació de LB Kids, Swit Eme i la Cantera.

El 17 de desembre amb la participació de Redimoni i 
Inverted Cross.

RPX Sala Salamandra

RPX Seu Vella de Lleida
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Després d’un any d’aturada per l’emergència sanitària, Balaguer va recuperar el 10 

d’octubre la presencialitat de la seva multitudinària festa, amb milers de persones 

caminant o corrent pel càncer infantil i gaudint d’exhibicions i exposicions. La sisena 

edició del “Posa’t la Gorra!” a la Noguera també va servir per tornar a escoltar la veu 

dels nostres infants i adolescents amb càncer, ja que es va poder fer la lectura del 

manifest per primera vegada després de l’inici de la pandèmia. Es van distribuir unes 

3.000 gorres.

Malgrat la difícil situació, el 2021 ens va portar un nou “Posa’t la Gorra!” a les 

comarques de Lleida. El 7 de novembre Agramunt va celebrar amb molt d’èxit la 

seva primera edició de la festa solidària amb els infants i adolescents amb càncer 

amb una caminada i un espectacle d’animació infantil que van reunir gairebé 300 

persones. La campanya va permetre distribuir unes 1000 gorres gràcies als veïns i 

veïnes, comerços, escoles, entitats i empreses.

El 13 de novembre del 2021, PortAventura Park es va omplir de solidaritat per celebrar 

la dinovena edició del “Posa’t la Gorra!” a Tarragona. Més de 1.200 persones es van 

sumar a la campanya i, per un preu reduït, van poder lluir la gorra Natura i gaudir de 

les atraccions i espectacles del parc. Una jornada plena de diversió, bon ambient i, 

sobretot, molta solidaritat amb l’AFANOC.

Aquest any la plaça Mossèn Ferran Palau de Montbau va acollir un “Posa’t la Gorra!” 

diferent que celebrava el 10è aniversari del projecte més emblemàtic d’AFANOC, 

la Casa dels Xuklis. La campanya va comptar amb la col·laboració dels Mercats de 

Barcelona i de L’Hospitalet de Llobregat.

L’escenari va comptar amb el nostre grup de capçalera, els “XIULA”, i la presentació 

va ser a càrrec de la periodista Elisenda Pineda, que va tenyir la festa d’humor i bon 

rotllo. La festa va comptar amb una exposició de fotografies dels 10 anys de la casa i 

els 20 anys de la festa, i les actuacions de “Planeta Trampolí” i la companyia “Tager”.

També volem destacar les jornades solidàries amb el “Posa’t la Gorra!” que es van portar a terme el mes de setembre 

al Parc d’Atraccions del Tibidabo, el mes de juliol  a l’Illa Fantasia i també al Zoo de Barcelona, espais que es van 

omplir de gorres solidàries amb la col·laboració de tot el públic assistent.

El mes de novembre s’iniciava la 15a campanya del “Posa’t la Gorra!” organitzada per 

l’Associació de Suport als Infants de Molins de Rei amb el suport de l’Ajuntament de 

Molins de Rei.  Durant el mes de novembre es van situar punts de venda de la gorra 

solidària a diversos establiments del municipi i a la plaça del Mercat. Es va realitzar 

la subhasta de vins i caves solidària en format en línia gràcies a la col·laboració de 

l’Associació Molinenca del Tast. Entitats del poble van dur a terme activitats solidàries 

en favor de la campanya i les escoles, un any més hi van participar. Diumenge 28 es 

va dur a terme la gran festa del “Posa’t la Gorra!” a la Plaça de la Llibertat amb la 

participació d’entitats i les bèsties de foc, actuacions , subhasta i sorteig presentat per l’Oriol Romeu. Es van poder 

distribuir més de 1500 gorres.

BALAGUER

AGRAMUNT

PORTAVENTURA

BARCELONA

MOLINS DE REI

La pandèmia ens va obligar a posposar la vuitena edició de la festa del “Posa’t la 

Gorra!” a Lleida, que s’havia celebrat ininterrompudament al mes de febrer des de 

2013. En la data habitual les restriccions sanitàries ho van impedir, però es va mantenir 

la campanya de difusió i de venda de gorres amb 8.000 unitats distribuïdes, es va fer 

un concurs fotogràfic i una lectura de manifest en línia, per no deixar de mostrar la 

realitat del càncer infantil. Finalment, el 13 de juny es va poder fer la festa de forma 

presencial, també a la Seu Vella, però en un format molt reduït, amb un espectacle 

d’animació infantil i un sorteig solidari.

El 26 de setembre Mollerussa va tornar a acollir la cinquena edició del “Posa’t la 

Gorra!”, que per segon any consecutiu es va celebrar en pandèmia. La situació també 

va obligar a mantenir un format reduït i el Teatre L’Amistat es va estrenar com a 

escenari amb un espectacle infantil. També es van muntar diverses taules de venda 

de marxandatge per la ciutat i es van distribuir 200 gorres.

SEU VELLA DE LLEIDA

MOLLERUSSA
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Imatge i Comunicació
Enguany, amb motiu dels primers 10 anys de La Casa dels Xuklis, el projecte més emblemàtic i ambiciós de l’entitat, des del 

departament ens hem centrat a posar en relleu tota la tasca que s’hi ha fet fins ara. Des de la seva posada en marxa l’any 2011, 

els Xuklis han anat superant els obstacles que han aparegut pel camí. Ara bé, arribar als primers 10 anys en plena pandèmia 

de la Covid-19 ha estat un repte i una prova de foc que ens ha obligat a reinventar les campanyes i totes les accions que 

impliquessin presència. Malgrat totes les incerteses que ha provocat aquesta situació, hem aconseguit augmentar la presència 

virtual, comptant amb més interaccions a les xarxes socials i als webs de l’associació, fet que ha propiciat més complicitats i 

col·laboracions. 

Institucions Públiques Agència Catalana de la Joventut / Ajuntament d’Agramunt / Ajuntament de Balaguer / Ajuntament de Cambrils / Ajuntament de 

l’Hospitalet /  Ajuntament de Molins de Rei / Ajuntament Juneda / Ajuntament de Mollerussa / Ajuntament de Montblanc / Ajuntament Móra la Nova /  

Ajuntament del Prat de Llobregat / Ajuntament de Reus / Ajuntament Sant Adrià del Besòs / Ajuntament de Vila-Seca / Port de Tarragona / Tibidabo / 

Universitat Rovira i Virgili / Zoo de Barcelona Empreses Aigües del Segarra Garrigues  / Aquari de Barcelona / Àltima /Autobusos Lleida Moventis / Bayer 

/ Bufet Vallbé / Barcelona Serveis Municipals (BSM) / / Cacau Pastisseria / Càmping Serra de Prades / Cobarna Fruits / Coca Cola European Partners / 

Enric & Robert, Arquitectes / Fluor Plant Engineering / Ganados Gili / Germans Homs / Guilanyà & Muñoz, advocats / Grup Damm / KPS Ibérica / Fundació 

Sorigué  / Grupo Promedios/ Hedy Lamarr Comunica /Illa Fantasia / Ilerfred / JCA Cinemes /  Keisy / Laumont / Nufri / Ondara Logística /  Notikumi /

Orona / Plusfresc / Poble Espanyol de Barcelona /  Raimat Golf Club/ Rock’n Shots / Ros Roca / Sala Wolf / Sala Salamandra / Sala Polivalent de Montbau 

/ Sic24 / Servinet / Subirós /  Tarraco Warriors / Trhuman Producciones / TMB/ Transports Argelich /Voith / Worldcoo Mitjans de Comunicació Diari Segre 

/ Diari la Mañana / Tarragona Digital / Ràdio Montblanc / Combinats /Grup COPE Entitats Associació de Càmpings de Tarragona / Associació Ciutadana 

pel Parc Infantil de Nadal de Granollers / Caibola Blues / Calafell Contra el Càncer / Creu Roja / Diables de Montbau / Escola de Blues de Barcelona / 

Fundació Ànima /  Fundació Alícia Cuello de Merigó / Fundació el Somni dels Nens / Grup d’Amics Vilacamins / Gremi Provincial de Pastisseria, Confiteria 

i Gelateria Artesana de Lleida / Escola de Fútbol Ebre Escola Esportiva / Postureig de Lleida / RQTeam Cycling / Starraco Unlimited / Projecte Warrior / 

Unio Esportiva Sant Genis Penitents

Convenis signats amb Institucions Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron / Hospital Sant Joan de Déu / Institut Català de la Salut (ICS) / CatSalut. Servei 

Català de la Salut / Ajuntament de Lleida / Ajuntament de Tarragona Convenis signats amb entitats i empreses Conveni Consorci del Turó de la Seu 

Vella / Consum Cooperativa / Fundació Privada PortAventura / Fundación Once / GAES / Grup Pons / Hardcore Hits Cancer / Jeb Andrews Foundation/ 

Mallafré Consultors / Nàstic de Tarragona / Fundació la Caixa / Personal Best / Tu i tu Lleida. Microgimnàstica i Fisioteràpia / Universitat Rovira i Virgili. 

Treball en Xarxa Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva / COCEMFE- Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica- CO-

CEMFE 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 Dis-

capacitat 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 / Comissió de lectura fàcil de l’Hospital MaternoInfantil de la Vall d’Hebron / 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, artistes, 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.

+17%

+28%

+10%

+20%

+3%

+6%

Hem tingut ressò a  mitjans de comunicació de premsa escrita, mitjans digitals, ràdio i televisió que han donat veu a les nostres 

famílies i han donat a conèixer el nostre projecte.
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Convenis i col·laboracions AFANOC i La Casa dels Xuklis

Tel: 977 22 87 12

C/ Adrià, 9 baixos (43004) Tarragona 

tarragona@afanoc.org

Tel: 93 237 7979

C/ Hipàtia d’Alexandria, 5-7 (08035) Barcelona 

afanoc@afanoc.org

Tel: 973 21 60 57

C/ Quatre Pilans, 7 bxs (25001) Lleida

lleida@afanoc.org

AFANOC TARRAGONAAFANOC BARCELONA - LA CASA DELS XUKLIS AFANOC LLEIDA


