
Casa d’acollida
per a les famílies 
de nens i nenes amb càncer



QUÈ ÉS L’ASSOCIACIÓ DE NENS AMB CÀNCER (AFANOC)

Breu història

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser 
constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se 
per treballar en la millora de qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en 
totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.
AFANOC ha desenvolupat des de la seva creació una important tasca en àmbits molt 
diversos al voltant de les necessitats que tenen les famílies quan un infant és diag-
nosticat amb càncer. Necessitats molt diverses que afecten tant al nen o la nena com 
als pares, mares, germans i germanes, amics, l’escola,... 
La realitat que es van trobar ara ja fa més de 26 anys no es corresponia amb les 
necessitats que es generaven amb aquesta malaltia de llarga durada i de pronòstic 
incert, les famílies no tenien cap ajuda ni suport a nivell psicosocial. 
Durant tots aquests anys l’entitat ha posat en marxa programes i serveis amb l’objec-
tiu de millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies i 
ha treballat en la millora de la salut psicosocial de totes aquestes. 
L’àmbit d’actuació de l’AFANOC és autonòmic. La seu central de l’AFANOC es troba 
situada a la Casa dels Xuklis a la ciutat de Barcelona i també té una Delegació a la 
ciutat de Tarragona i Lleida.

Posa’t la gorra al Zoo de Barcelona



MISSIÓ
La missió de l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) és la de treballar perquè el 
desenvolupament afectiu i educatiu dels nens i nenes amb càncer i les seves famí-
lies sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies i en general qualsevol 
actuació tendent a millorar la seva qualitat de vida així com col·laborar al millor co-
neixement d’aquestes malalties i els seus tractaments.
Des d’AFANOC sempre s’ha considerat que els pares i mares hem d’adoptar un paper 
actiu en la curació dels nostres fills i filles. L’experiència ha demostrat que la qualitat 
de vida dels nens/es i l’ambient que els envolta tenen un paper determinant en el 
procés de la malaltia.

Els centres hospitalaris cobreixen una funció mèdica determinant, però en les malal-
ties de llarga durada la salut psicosocial és fonamental. I aquesta és la raó de ser 
d’una associació com AFANOC: “complementar el treball mèdic des de la perspectiva 
de les mares i pares dels infants”.

PRINCIPALS ACTIVITATS

Les principals activitats que l’Associació de l’AFANOC realitza actualment són:

Programa d’oci i cultura

AFANOC realitza un taller lúdicoeducatiu cada dia al Servei d’Oncohematologia Pe-
diàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron ( contacontes, papiroflèxia, dibuix, creativitat, ti-
telles, mandales i el taller d’Egipte), cada setmana els pallassos hospitalaris visiten 
la planta i l’hospital de dia, i també es realitzen activitats puntuals com la celebració 
d’aniversaris dels infants, Sant Jordi, la Castanyada, el Carnaval, el Caga Tió i Cap 
d’Any entre altres.

Programa d’oci i cultura fora del context hospitalari

Realitzem colònies d’estiu per als nens i nenes amb càncer i els seus germans i 
germanes en edat compreses entre els 6 i els 16 anys i realitzem sortides amb les 
famílies  trimestralment. 

Programa d’Atenció psicosocial

Es proporciona atenció psicològica i suport emocional tant a l’infant afectat per la 
malaltia com als seus familiars. L’equip de suport psicoemocional intervé dos dies a 
la setmana a l’Hospital de Sant Joan de Déu. També es fan consultes, si és necessari, 
a la seu d’AFANOC. També s’intervé a l’Hospital de Joan XXIII quan hi ha la necessitat i 
a la Delegació de Tarragona i Lleida. Es realitza també el seguiment del procés de dol 
dels pares i mares que perden un fill/a, tant a nivell individual com grupal.

També estem intervenint amb el personal mèdic i d’infermeria dels hospitals Mater-
noinfantil de la Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu i Joan XXIII.
Des de Treball Social a Barcelona s’atén a les famílies des del moment del diagnòstic, 
principalment al Servei d’Oncohematologia Pediàtrica i l’hospital de dia de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron de Barcelona i es manté una coordinació constant amb l’Hospital 
de Sant Joan de Déu.

Des de Treball Social de Tarragona, s’atén a les famílies principalment a la Delegació, a 
l’Hospital Joan XXIII i es realitza el seguiment de les famílies desplaçades. Des de la De-
legació de Lleida també es realitza un seguiment de totes les famílies des de territori.

Programa de reflexoteràpia i tècniques manuals

A l’Hospital de Sant Joan de Déu es realitza reflexoteràpia als infants ingressats a la 
Unitat d’oncohematologia. A la Casa dels Xuklis  s’ofereixen massatges i reflexoterà-
pia, i a l’AFANOC a Tarragona es realitzen massatges i tècniques de relaxació.

Programa d’Atenció Educativa

Oferim material de suport i xerrades a les escoles perque puguin rebre l’assessora-
ment necessari per entendre la situació i poder donar suport al nen/a malalt.  També 
oferim xerrades informatives i de sensibilització a escoles, entitats o institucions so-
bre l’entitat i el nostre voluntariat.

Programa d’Informació i sensibilització 

Participem en actes de sensibilització i portem a terme la campanya anual  “Posa’t la 
gorra!” per donar a conèixer el càncer infantil i les seves repercussions. 

Programa de Voluntariat

El voluntariat hospitalari d’AFANOC té la funció d’acompanyar i donar suport a les famí-
lies que reben tractament a l’hospital. El voluntariat juga i proposa activitats lúdiques 
als infants, fan companyia a les famílies, realitzen el voluntariat especial fent-se càrrec 
del nen/a ingressat en curts períodes de temps quan la família ha de realitzar alguna 
gestió o fer un respir, ajuda a dinamitzar els tallers i activitats que es realitzen i tenen 
cura de les sales de jocs, la sala d’adolecents, la sala de pares i mares i la biblioteca al 
Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtric i l’hospital de dia de l’Hospital Vall d’Hebron. 
El nostre voluntariat també té presència a l’Hospital Joan XXIII quan hi ha necessitat.
El voluntariat domiciliari d’AFANOC acompanya i dóna suport a les famílies al seu 
domicili quan encara no han reemprès la seva quotidiana. A la Casa dels Xuklis també 
hi ha un grup de voluntariat que acompanya i realitza activitats amb els nens i nenes .
També tenim voluntariat realitzant tasques de suport administratiu i per actes i cam-
panyes. Com a escola de formació reglada de voluntariat formem els voluntaris ini-
cialment i permanentment.



QUÈ ÉS LA CASA DELS XUKLIS?

La Casa dels Xuklis és una casa d’acollida per a totes les famílies que s’han de des-
plaçar de les seves poblacions d’origen per  a rebre tractament als principals hospi-
tals de referència situats a l’àrea de Barcelona a causa d’un diagnòstic onco-hema-
tològic.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

INTRODUCCIÓ

La Casa dels Xuklis, és un espai d’acolliment per a pares i mares d’infants i adoles-
cents que es desplacen per a rebre tractament. Un espai on els nens i nenes jun-
tament amb la seva família poden sentir-se acollits i compresos....., un espai on es 
puguin sentir, en la mesura del possible, “com a casa”. Un espai proper a l’hospital 
on el nen/a rep atenció mèdica, un espai que es troba en un context tranquil i pensat 
per atendre la diversitat dels pacients i les seves famílies, tan a nivell cultural, com 
social, com en la diferència d’edats. 

EL PER QUÈ D’UNA CASA D’ACOLLIDA

La idea de crear una casa d’acollida per als nens/es i les seves famílies ha sorgit de 
les experiències personals i de les demandes que els pares i mares han formulat 
quan s’han trobat o es troben en la situació de tenir als seus fills/es ingressats amb 
diagnòstic de càncer i per la qual cosa han hagut de desplaçar-se fora de les seves 
localitats d’origen.

Per aquest motiu AFANOC pretén donar cobertura a totes les noves necessitats fa-
miliars i facilitar totes les condicions que promouen el benestar i la qualitat de vida, 
i que, en conseqüència, l’impacte emocional i l’abandó de la vida quotidiana siguin 
mínims. És, doncs, un requeriment de primera necessitat el fet de poder proporcio-
nar a les famílies un espai que sentin com a seu, on puguin organitzar la seva vida 
amb intimitat i condicions adients, i en el qual puguin trobar l’estabilitat i els recursos 
necessaris per afrontar el tractament de la malaltia.  Els avantatges que una casa 
d’acollida genera es tradueixen directament en una major implicació en el tracta-
ment; en una considerable reducció de la preocupació, tant dels pares i mares com 
dels fills i filles, i en la possibilitat de millora ostensible de la nova situació personal, 
gràcies al suport d’altres famílies residents i dels professionals de la casa.

A BARCELONA LI CALIA UNA CASA COM AQUESTA



La Casa dels Xuklis és un espai amb un ambient còmode i agradable, dotat d’espais 
exclusius que tenen en compte la intimitat de cada família, i d’espais comuns poliva-
lents. Un lloc on els espais estan dissenyats de tal manera que conviden a la relació 
interpersonal, però també un lloc on les persones poden tenir la seva pròpia intimitat 
sense sentir-se sols. 

MANCA D’ALLOTJAMENT

La majoria de vegades, en els casos de les famílies desplaçades fora del seu entorn 
familiar, el gran problema que es produeix el dia de la seva arribada a l’hospital és el 
de trobar allotjament i més si es tenen pocs recursos. 
Pot ser que la família del nen/a malalt s’allotgi a l’habitatge de familiars o amics però 
en la majoria de casos des d’AFANOC hem de gestionar i trobar un allotjament. 
A la ciutat de Barcelona l’oferta d’allotjament per famílies desplaçades quedava curta 
davant de les situacions actuals de nens/es amb càncer i malalties de llarga durada. 
Des de l’Associació donem, una solució justa i de qualitat.

BREU HISTÒRIA DE LA CASA DELS XUKLIS

El projecte de la Casa dels Xuklis és un projecte ja present des dels inicis en que es va 
constituir l’Associació, en que gràcies a la lluita constant i a la tossuderia d’un grup de 
familiars i amics i amigues han fet realitat aquell somni que varen projectar.

L’any 2006  la Diputació de Barcelona signa amb l’Associació de Nens amb Càncer 
(AFANOC) un protocol de col·laboració per la cessió d’un terreny al recinte de les 
Llars Mundet a Barcelona on poder construir la Casa dels Xuklis. El mateix any 2006 
AFANOC constitueix la Fundació Nenes i Nens amb Càncer perquè gestioni el procés 
de construcció de la Casa dels Xuklis i el mes d’octubre de l’any 2011 entra la primera 
família a la Casa dels Xuklis. 

OBJECTIUS

Objectiu general

• Proporcionar allotjament a totes les famílies amb un infant o adolescent amb càn-
cer que s’han de desplaçar de les seves poblacions d’origen per rebre tractament als 
principals hospitals de referència situats a Barcelona.

• Treballar la Casa dels Xuklis com a projecte d’inclusió, tenint en compte tot el siste-
ma familiar i fent un treball en xarxa amb tots els agents implicats.

Objectius específics

• Garantir una atenció psicosocial integral a totes les famílies
• Oferir activitats lúdicoeducatives i terapèutiques als infants i les seves famílies.

QUI SÓN ELS XUKLIS?

Pensats per l´arquitecte Dani Freixas  i dibuixats per la Roser Capdevila, autora de 
Les tres bessones, els Xuklis ens acompanyen i ens fan la vida molt més fàcil. Els 
Xuklis tenen la qualitat de xuclar els mals rotllos i per tant, ajuden als infants i els 
seus familiars a superar els entrebancs de la malaltia. 

De fet, els Xuklis ja fa temps que treballen intensament i amb èxit en el Servei d’On-
cohematologia de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron de Barcelona. Els 
Xuklis aporten ànims, alegria, esperança i distracció i acompanyen als nens i nenes 
sempre que ho necessiten.

La Casa dels Xuklis. Autor: Enric Duch



ESPAIS I EQUIPAMENTS

La Casa dels Xuklis  disposa de 25 apartaments de 30 metres quadrats cada un. La 
capacitat d’allotjament d’aquests apartaments és principalment per a quatre persones.

Cada apartament disposa de la seva cambra de bany i una petita terrassa que comu-
nica amb el jardí exterior. Tots els apartaments disposen de televisió, nevera, roba de 
llit i bany, quatre llits i els equipaments necessaris per a què la família pugui viure i 
organitzar el seu dia a dia amb la màxima comoditat i tranquil·litat possibles.

Tots els apartaments i estances de la Casa dels Xuklis són diferents entre sí, ja que 
un equip de dissenyadors d’interiors han dissenyat i realitzat cada espai de la casa. 
D’aquesta manera s’ha aconseguit que cap apartament sigui igual i que a la vegada, 
hi hagi apartaments per exemple amb un estil més dirigit a infants o d’altres més per 
a adolescents. Tots aquests apartaments formen una illa al voltant d’un pati i tots són 
exteriors, el què suposa tenir llum constant i  ventilació natural.

Com a espais comuns disposem d’una cuina pensada perquè les famílies en puguin 

fer ús en el moment que ho necessitin. Totes les famílies disposen d’un armari per-
sonal pels seus queviures. Just al costat de la cuina trobem el menjador de la casa, 
on també hi ha una biblioteca i un espai per la lectura i el relax. El menjador també 
disposa d’una terrassa coberta perquè s’usi durant el bon temps. Les famílies dispo-
sen de tots els estris i utensilis necessaris per poder cuinar.

La Casa dels Xuklis està equipada amb una sala per a que les famílies puguin fer la bugada.

La casa també disposa d’una gran sala polivalent per fer-hi activitats, una sala d’ado-
lescents i una sala de jocs pels més petits.

La Casa dels Xuklis està envoltada per un jardí exterior. En aquest jardí hi trobem la sala 
del silenci, un petit espai separat de la casa amb l’ús lliure que cadascú li vulgui donar. 
També hi ha un petit hort urbà biològic del qual poden gaudir de les verdures cultivades.

A la planta baixa de la Casa dels Xuklis hi trobem les oficines de treball de l’AFANOC, 
on també hi han dos despatxos d’atenció a les famílies i una sala destinada a realitzar 
el servei de reflexoteràpia i massatges o altres serveis programats.

Apartament: Enric Duch Apartament: Enric Duch



El fet de que totes les professionals d’atenció psicosocial convisquin amb les famílies 
a la mateixa casa, significa que reben un acompanyament i un suport sistemàtics, 
sent un element de qualitat en la nostra tasca

Amb aquests espais, a part de les estones que cada família destina a l’organització i 
planificació, es fomenta el diàleg, l’intercanvi d’experiències i sentiments ja que to-
tes les famílies acollides a la casa estan en tractament per la mateixa malaltia, es 
verbalitzen les mancances emocionals i es posen sobre la taula els problemes o les 
situacions viscudes per les famílies. 

L’AFANOC compta amb un equip de gestió i un equip de manteniment per coordinar i 
administrar tota la Casa dels Xuklis.

Aquest treball amb les famílies està sempre complementat i coordinat amb el per-
sonal de l’hospital, i d’aquesta manera aconseguim donar una cobertura a totes les 
dimensions de les persones afectades. 

UBICACIÓ

La Casa dels Xuklis està ubicada entre els carrers de l’Harmonia i el Camí de St.Cebrià. 
És al costat de l’Hospital de la Vall d’Hebron i s’hi arriba per la Ronda de Dalt, sortida 4. 
La Casa dels Xuklis també està molt ben comunicada a través de la Ronda de Dalt amb 
l’Hospital Sant Joan de Déu. A més, la casa és a cinc minuts caminant de la parada de 
metro de Mundet i línies d’autobús els quals faciliten la mobilitat de les famílies.

Apartaments. Autor: Enric Duch



Espai de silenci: Juanchi Pegoraro

Cuina comunitària. Autor: Enric Duch

Espai comuns i biblioteca. Autor: Enric Duch

Sala de jocs. Autor: Afanoc



SERVEIS I ACTIVITATS A LA CASA DELS XUKLIS

Des d’AFANOC donem una cobertura interdisciplinar i integral a totes les famílies, 
adaptant-nos a les noves necessitats familiars, tot facilitant les condicions que pro-
moguin el benestar i la qualitat de vida d’aquestes persones i promovem que l’impac-
te emocional i l’abandó de la vida quotidiana en la que es troben aquestes famílies, 
sigui mínim. 

La Casa dels Xuklis està capacitada per assumir tot el nucli familiar, ja que contem-
pla la família com element vertebrador en  tota l’evolució de la malaltia del nen/a o 
adolescent. 

“La família és l’element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la 
societat i l’Estat”. Article 16.3 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Atenció Psicosocial

Des de la Casa dels Xuklis, s’assumeixen les derivacions de les famílies efectuades 
pels principals hospitals de referència com Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu, hospi-
tals comarcals, Associacions d’Oncologia Infantil i d’altres entitats que necessiten 
allotjar a una família amb un infant o adolescent amb càncer.

Des de Treball Social es porten a terme les intervencions socials, d’acollida i segui-
ment a les famílies allotjades i es realitzen les coordinacions necessàries amb els 
pofessionals referents del territori d’origen.
A partir d’un criteri mèdic i social, es determina el temps d’estada a la Casa dels Xuklis 
de cada una de les famílies, sempre en coordinació amb el equips de salut referents.
Des de Treball Social es realitza una atenció directa a les famílies: acollida, valoració 
social, tractament i seguiment de totes les famílies acollides a la Casa dels Xuklis. Es 
proporciona informació sobre els serveis i prestacions sanitàries, socials, educatives 
i laborals, sempre en coordinació amb l’Administració Pública i amb els professionals 
de Treball Social referents de la família tant dels hospitals com del territori d’ori-
gen. També s’ofereixen altres recursos de la pròpia entitat i d’altres entitats privades, 
sempre basant-nos en criteris mèdics i socials. 

Des de l’àrea de psicologia, es procura conèixer totes les famílies que viuen a la Casa, 
i es genera un vincle de confiança, el qual permet treballar i intervenir quan s’esdevé 
una situació complexa (com pot ser l’inici de la malaltia, una recaiguda de la mateixa, 
pèrdua de l’infant...). 
Al mateix temps, es realitzen reunions amb les famílies (mensualment) amb l’objec-
tiu de potenciar i enfortir un espai en el què les famílies allotjades a la casa, puguin 
implicar-se en el bon funcionament de la mateixa. Les assamblees són conduïdes 
per la psicòloga, psicopedagoga i/o educadora social doncs també sorgeixen aspec-
tes propis de la vivència de la malaltia del fill/a. També s’escolta a aquells adults que 
vulguin compartir com es senten i s’assessora en temes concrets sobre el que estan 
vivint. 
S’acompanya i s’assessora a les famílies que han perdut un fill/a, i que han de que-
dar-se a la Casa durant uns dies més, a l’espera dels tràmits corresponents (enterra-
ment, incineració, trasllat...).
Es tracta de crear un clima acollidor i respectuós en el dia a dia a la Casa, per tal de 
que en moments determinats (debut, comunicació de males notícies, procés final de 
vida i mort, acompanyament del dol en els moments més immediats, etc) la família 
pugui tenir professionals de referència que els donin el suport adequat. Sempre es 
treballa de forma coordinada amb els referents de l’hospital quan es tracta de realit-
zar intervencions més formals i directives amb la família.

Voluntariat i activitats 

A la Casa dels Xuklis es compta amb un equip de voluntariat present cada dia per 
dinamitzar i realitzar activitats dirigides als infants i adolescents. Aquest equip de 
voluntaris ve disposat a fer diverses activitats, sempre tenint present els interessos 
i motivacions dels infants i adolescents i adaptant cada joc a l’edat de l’infant i a les 
seves possibilitats. Tot el nostre equip de voluntariat és format inicialment i perma-
nentment a través de la nostra escola de formació.
A més, per aquelles famílies que ho necessitin, es dóna la possibilitat de comptar 
amb el suport de voluntaris domiciliaris (contemplant que la Casa dels Xuklis és el 
seu domicili durant el seu allotjament). 

Activitats a la cuina comunitària. Autor: Afanoc



A la Casa dels Xuklis també venen de forma voluntària persones especialistes en 
un tema en concret que ofereixen tallers als infants i als adults. Aquests talleristes 
aporten un punt de trobada diferent entre pares i fills, entre germans, entre famílies... 
alhora que es dóna qualitat al seu temps de lleure, doncs es plantegen activitats va-
riades per a tots els públics i amb diferents temàtiques. Cada vegada són més i més 
diversos els talleristes amb els que comptem a la nostra Associació, gent que de ma-
nera altruista, prepara una sessió del seu taller que pot dur a terme de manera pun-
tual, o bé pot ser quinzenal, una vegada al mes, de manera trimestral, en ocasions 
especials o festes tradicionals etc. 

Dins d’aquests talleristes també hi ha alguns que formen part d’empreses específi-
ques que col·laboren amb nosaltres en activitats relacionades amb el seu àmbit de 
treball o oferint-nos tallers a través de la proposta de voluntariat corporatiu.

Tallers que es realitzen periòdicament 

Taller de Cuina: El taller permet conèixer noves receptes i afavorir un espai de com-
plicitat, permetent que tothom participi de manera activa en elaborar una recepta 
amb la que després es podrà gaudir d’un bon berenar tranquil·lament.

Taller de Patchwork: El taller permet conèixer diferents estampats, teles, fils, co-
lors... i donar-los un ús directe convertint-los en murals, collarets, moneders.

Taller de creativitat: Amb aquest taller volem que la Casa dels Xuklis estigui sempre 
plena de colors i amb les petjades dels infants que hi viuen. A més, la casa, també 
s’adapta a les diferents èpoques de l’any, festivitats, celebracions...
 
També durant l’any es van realitzant diferents activitats de manera puntual 

Taller de música: Taller en el que tant infants com adolescents i les seves famílies 
poden gaudir d’una bona estona tocant instruments de tot el món i coneixent el seu 
origen i funcionament.

Taller d’escriptura: Taller per fer volar la imaginació, un taller en el que els infants 
posen en paraules allò que senten, allò que imaginen... i junts, creen històries i con-
tes fantàstics.

Taller de contacontes: Amb el contacontes donem a conèixer les nostres tradicions 
populars per a que els més petits o aquelles persones que no són de Catalunya, pu-
guin saber el perquè de cada celebració. 

Taller de polseres: Taller ple de colors i concentració que permet als més petits tre-
ballar la psicomotricitat fina.

Ioga per els pares: Andrés Solia Carcero Tallers amb els voluntaris. Autor: Afanoc



Taller de comunicació creativa: Taller especialment dirigit a afavorir la comunicació 
entre familiars mitjançant l’Art i sempre a través del joc. 
Taller de titelles: Aquest taller es fa amb materials reciclats que aporten les famílies 
de la Casa i permet la possibilitat de que tots els qui vulguin realitzin una titella per-
sonalitzada. 

A més, a la Casa dels Xuklis s’hi celebren els aniversaris de tots els infants i adoles-
cents allotjats i celebrem totes les festivitats tradicionals i canvis d’estació com el 
Caga Tió, el Carnestoltes, la Castanyada, el Sant Jordi i la Cavalcada de Reis.

Totes aquestes activitats es celebren per tal de que les famílies i els infants puguin 
sentir-se partícips en les celebracions tradicionals que segurament celebrarien a casa 
seva, als centres educatius, etc. En el cas de les famílies que desconeixen aquestes 
festivitats, se les anima a participar tot explicant-los l’origen i el perquè de la tradició. 

També treballem per centres d’interès, per exemple treballant temàtiques com les 
estacions de l’any i adaptant els espais comuns de La Casa amb decoració específica 
de cada estació. 

Durant la setmana també hi ha una sèrie d’activitats destinades als cuidadors

Ioga Iyengar: La practica de ioga és una activitat a l’abast de tothom i els seus efectes 
resulten beneficiosos i saludables a tots nivells, tant físics com mentals. L’activitat de 
Ioga es realitza una vegada a la setmana i degut a la gran demanda d’aquesta activi-
tat, algunes temporades realitzem l’activitat dues tardes a la setmana. 

Reflexoteràpia i massatges: Aquestes tècniques manuals són molt útils per reconduir i 
reequilibrar les alteracions fisiològiques que afecten tant a l’àmbit físic com emocional. 
Les sessions de reflexoteràpia es dirigeixen als adults i als nens i nenes amb prèvia 
autorització mèdica. També es realitzen massatges als pares i mares que ho sol·lici-
ten, dos cops per setmana.

Totes aquestes activitats es celebren per tal de que les famílies i els infants puguin 
sentir-se partícips en les celebracions tradicionals que segurament celebrarien a casa 
seva, als centres educatius, etc. En el cas de les famílies que desconeixen aquestes 
festivitats, se les anima a participar tot explicant-los l’origen i el perquè de la tradició. 

També treballem per centres d’interès, per exemple treballant temàtiques com les 
estacions de l’any i adaptant els espais comuns de La Casa amb decoració específica 
de cada estació. 

Durant la setmana també hi ha una sèrie d’activitats destinades als cuidadors

Ioga Iyengar: La practica de ioga és una activitat a l’abast de tothom i els seus efectes 
resulten beneficiosos i saludables a tots nivells, tant físics com mentals. L’activitat de 
Ioga es realitza una vegada a la setmana i degut a la gran demanda d’aquesta activi-
tat, algunes temporades realitzem l’activitat dues tardes a la setmana.

Reflexoteràpia i massatges: Aquestes tècniques manuals són molt útils per reconduir i 
reequilibrar les alteracions fisiològiques que afecten tant a l’àmbit físic com emocional. 
Les sessions de reflexoteràpia es dirigeixen als adults i als nens i nenes amb prèvia 
autorització mèdica. També es realitzen massatges als pares i mares que ho sol·lici-
ten, dos cops per setmana.

Atenció Domiciliària i Cures Pal.liatives

Des dels hospitals es porta a terme el servei d’assistència domiciliària segons les ne-
cessitats del pacient i el criteri mèdic.

Mestres a domicili

Els mestres domiciliaris realitzen classes als infants i adolescents. Són les mestres 
hospitalàries de l’hospital de referència les responsables de tramitar la figura del 
mestre a domicili tant per nens/es residents a Catalunya com de fora.

Pep Bou a la sala d’actes. Autor: Afanoc



Escolarització

AFANOC es coordina amb els centres escolars propers per tal de garantir l’assistèn-
cia a l’escola dels nens i nenes que puguin assistir presencialment a l’escola, com 
també dels seus germans i germanes.

DADES QUANTITATIVES

Cada any la Casa dels Xuklis realitza més de 200 acolliments de diferents famílies que 
poden acollir-se una o en més d’una ocasió.

Pel que fa a la procedència de les famílies acollides la mitjana d’aquests últims anys 
el 14% prové de Barcelona, el 14% de Tarragona, el 17% de Lleida, el 22% de Girona, 
el 27% de fora Catalunya de l’Estat Espanyol i el 6% de fora d’Espanya.

DADES DE L’ENTITAT

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) està registrada a la Direcció General de 
Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia amb el número 9.846 i està 
declarada d’utilitat pública amb el número 79630 el maig de 2000. La delegació de Ta-
rragona està inscrita al Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Tarragona amb el 
número 650 i la delegació de Lleida està inscrita al Registre d’Associacions de l’Ajun-
tament de Lleida amb el número 761.

AFANOC és Escola de Formació de Voluntariat amb el número 4 de la Subdirecció de 
Cooperació Social i Associacionisme (Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya).

Convenis signats amb Institucions

Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron. 
Hospital Sant Joan de Déu. 
Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti).
Hospital Universitari Joan XXIII.
Institut Català de la Salut (ICS).
CatSalut. Servei Català de la Salut.
ICASS. Departament de Benestar Social i Família.
TV3.
Ajuntament de Lleida i Autobusos Lleida

Convenis signats amb entitats i empreses

BBVA- Territoris Solidaris.
Consum Cooperativa.
Catalunya Caixa.
Egartronic.
Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Universitat de Barcelona.
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
Fundació Privada PortAventura.
Fundació Agbar.
Mémora - Servicios Funerarios.
Fundació La Caixa.
Universitat Rovira i Virgili.
Wishing Spiral.
Parc Zoològic de Barcelona.
Vueling
Mallafré Consultors
Fundació Agrupació
COINED
Col.legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona
Escola Sagrat Cor de Barcelona
Clínica Dental Branemark de Lleida
FECOM (Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida)

Acords de col·laboració

ACIC. Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana.
José Antonio Madrigal.
Mag Lari, Llibre Michael Jackson.

Membres de:

Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Xarxa de Famílies Cuidadores de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). 
Grup de famílies del Consell Municipal de Benestar Social
Pacte del temps de l’Ajuntament de Barcelona
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC).
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).
Federació Mestral.
Fundació de Nenes i Nens amb Càncer.
Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT)
Federació d’Entitats per la Salut (FeSalut)

Premis i guardons més rellavants
Premios Solidarios del Seguro 2014. Atorgat per la Fundación A.M.A a la Casa dels Xuklis
Premi “El Somriure del Festival” 2012 dins del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat.
Premi a la Solidaritat i Superació 2011 per la Casa dels Xuklis. Atorgat per ONCE.
Premi a la “Millor Iniciativa de Servei al Pacient 2010-La Casa dels Xuklis” per Farmaindústria.
Premi Estatal de Voluntariat Social 2009. Atorgat pel “Ministerio de Sanidad y Política Social”.
Premi Nacional del Voluntariat 2006. Atorgat pel Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya.
Placa Josep Trueta al mèrit sanitari 2003, atorgat per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
1r Premi de Voluntariat Social 1998, atorgat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

65 % són persones adultes 

35% són infants i adolescents

14% de Barcelona

14% de Tarragona 

17% de Lleida

22% de Girona

27% del reste de Espanya 

6% de fora d’Espanya



Associació de Nens amb Càncer (AFANOC)
Camí de Sant Cebrià, s/n.-08035-Barcelona-Tel.932377979-Fax.932376699

Email: afanoc@afanoc.org

AFANOC Tarragona
Carrer Adrià, 9 baixos-43004-Tarragona-Tel. 977228712-Fax. 977254251

Email: tarragona@afanoc.org

AFANOC Lleida
Carrer Quatre Pilans, 7 baixos- 25001-Lleida- Tel. 973216057

Email: lleida@afanoc.org

www.afanoc.org
www.lacasadelsxuklis.org


