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Què és l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC)?

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), re-
gistrada com a associació sense ànim de lucre 
l’any 1988, ha desenvolupat des de la seva crea-
ció una important tasca en àmbits molt diversos 
al voltant de les necessitats que tenen les famílies 
quan un infant pateix la malaltia del càncer, ne-
cessitats molt diverses que afecten tant al nen o 
la nena com els pares, mares, germans i germa-
nes, amics, l’escola...

Creiem que els pares i les mares hem d’adoptar 
un paper actiu en la curació dels nostres fills i 
filles. La nostra experiència ens ha demostrat que 
la qualitat de vida dels infants i del seu ambient 
afecten el desenvolupament i la curació de la ma-
laltia.

Els centres hospitalaris cobreixen una funció mè-
dica determinant, però en les malalties de llar-
ga durada la salut psicosocial és fonamental. I 
aquesta és la raó de ser d’una associació com la 
nostra: complementar el treball mèdic des de la 
perspectiva de les mares i els pares dels infants.

Des de l’any 2004, l’Associació de Nens amb 
Càncer (AFANOC) té oberta una Delegació a la 
ciutat de Tarragona per tal de cobrir les mancan-
ces observades per un grup de pares i mares de 
la demarcació amb fills/es malalts de càncer.

L’Associació de Nens amb Càncer 
(AFANOC) ha distribuït la seva tasca en 
diferents àrees d’activitats:

1. Àrea d’Atenció Psicològica / Psicopedagògica

2. Àrea de Treball Social

3. Àrea de Voluntariat

4. Àrea d’Atenció Educativa

5. Àrea d’Oci i Cultura a l’hospital
 
6. Àrea d’Oci i Cultura fora del context hospitalari

7. Àrea d’Informació, Sensibilització i Recursos

8. Àrea de Reflexoteràpia i massatge

Estimats amics i amigues, socis i sòcies, col-
laboradors i membres que formeu aquesta gran fa-
mília.

Com cada any us presentem la memòria d’AFANOC, 
l’entitat la qual formeu part  i que cadascú, a la vostra 
manera,  contribuïu a fer-la créixer, amb aportacions, 
idees, treball i esforç personal. 

Ha estat únicament amb la suma d’aquest esforços,  
que s’han pogut assolir molts dels objectius que ens 
varem plantejar –ara fa vint-i-tres anys- un grup de 
pares i mares indignats de veure i viure  les mancan-
ces, el desconeixement i els tabús que envoltaven la 
malaltia dels nostres fills i filles, el càncer. 

S’ha recorregut molt camí des d’aleshores, han estat 
moltes les fites que hem aconseguit plegats al llarg 
de tots aquest anys. Pas a pas, amb més o menys 
entrebancs  hem anat obrint camí  allà on  no havia 
per on passar. 

Ara, les famílies que es troben en aquesta situació, 
compten amb més suport, més recursos, més com-
prensió i  més acompanyament per superar aquesta 
complicada etapa de les seves vides.

Malgrat que és inevitable  passar el tràngol de sentir-
nos sols i vulnerables davant el diagnòstic  de càncer 
d’un fill o d’una filla, a l’AFANOC  hem treballat i tre-
ballem perquè les famílies no se sentin desempara-
des, ajudant-los des de totes les vessants possibles, 
a pal·liar al màxim aquest fort impacte. 

Amb treball, esforç i sobretot tossuderia, hem anat 
salvant obstacles, traves  i tota mena de dificultats 
que han sorgit al nostre pas, però podem dir que 
aquest any 2010  ha estat un any molt difícil i com-
plicat. Tot i ser conscients de que tenim molta feina 
encara, existeix una certa sensació de que per fi han 
arribat certs canvis i modificacions en les lleis que 
ajudaran a fer acomplir part de les antigues reivindi-
cacions que  pares i mares demandaven, tant de la 
nostra associació com  des d’altres entitats que com 
nosaltres reivindicaven noves lleis  per poder afrontar 
amb  justícia la seva situació.

La modificació de la llei de la baixa laboral per llarga 
malaltia d’un fill va ser aprovada al novembre i ha 
entrat en vigor al gener del 2011. Tan sols manca re-
gular la llei i posar-hi la lletra petita, però el gran tret 
és que, a partir d’ara, un dels dos progenitors  podrà 
estar amb el seu fill o la seva filla les vint-i-quatre 

hores sense tenir que arriscar-se a perdre la feina o 
haver de fer les mil i una filigranes burocràtiques per 
poder cobrar una prestació que li permeti viure. Un 
mal de cap menys dins d’una situació, ja de per si, 
molt complicada.

L’altre bona notícia és l’augment substancial de l’im-
port pels desplaçaments i dietes. De 2’4  euros al 
dia , s’ha passat a 25 euros per pernoctació i 14 per 
dietes, se’ns dubte una xifra molt més realista, que 
també traurà més d’un mal de cap a les famílies que 
es desplacen a Barcelona per fer tractament als hos-
pitals de referència.

Però la gran notícia ha estat la finalització de les 
obres de la Casa dels Xuklis, el projecte bandera de 
l’AFANOC, el somni primigeni d’aquell grup de pares 
i mares, la gran utopia que ahir semblava impossible 
d’assolir és, avui, una realitat.

AFANOC s’acomiada de Gràcia, un barri on sem-
pre hem estat ben acollits, per anar-se’n  al barri de 
Montbau on esperem trobar el mateix caliu.

Comença ara el gran repte per l’AFANOC, el de con-
viure amb les famílies en el seu dia a dia, una tasca 
molt delicada que farem des del respecte, la profes-
sionalitat, i l’estimació. L’estimació també a una feina 
que ens omple, perquè sabem que amb ella contri-
buïm a fer una societat més justa i més humana.

Gràcies amics i amigues per estar al nostre costat un 
any més, un any intens, en el que han estat molt els 
canvis  i les alegries.  Sense el vostre suport res del 
que aquí s’explica hagués estat possible.

Tan sols un motiu de profunda tristesa,  la pèrdua 
d’una persona d’importància vital  per l’AFANOC, 
membre de la junta,  fundadora de la nostra entitat, 
gran lluitadora  i esposa del nostre estimat president, 
en Pep Pla.
La Joana Alemany ens va deixar a principis del 2011,  
desprès de lluitar contra el càncer d’una manera 
exemplar. Ens queda el consol de saber  que ella ha 
pogut fer aquest cim amb nosaltres, ha pogut veure 
com es complien molts dels projectes i somnis que 
varen tenir un dia i  va lluitar per ells, gran part de la 
seva vida. 
L’AFANOC no li diu adéu ja que, la seva força i el seu 
somriure ens quedaran per sempre més. 

Presentació de la memòria
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Dades globals d’atenció a les famílies

FAMÍLIES USUÀRIES PER SERVEI
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TOTAL FAMÍLIES

55%

8%

23%

14%

Projectes

Administració

Actes i campanyes

Manteniment

Subvencions privades
29%

Socis
5%

Subvencions públiques
24%

Donacions 
7%

Actes i campanyes
35%

BALANÇ ECONÒMIC

Despeses Ingressos

Àrea d’atenció psicològica

Introducció

El diagnòstic de càncer, especialment quan és diag-
nosticat en un nen/a, produeix un trasbals emocional 
i cognitiu inevitable. Suposa un xoc i un gran impacte 
que desestabilitza tots els membres del grup familiar. 
La capacitat per emprar recursos emocionals serà 
determinant en aquesta situació d’estrès emocional 
provocat, entre altres aspectes, per la incertesa de 
l’evolució de la malaltia. 

A partir del diagnòstic, i moltes vegades, sense mas-
sa temps, caldrà afrontar els següents canvis:

Reorganització de la dinàmica familiar•	
Desplaçaments a l’hospital•	
Proves i tractaments •	
Possibles canvis de conducta en els fills/es afec-•	
tats i germans/es
Canvis econòmics i socials (atès que general-•	
ment, un dels cuidadors deixa el treball per ocu-
par-se del nen/a hospitalitzat)
Escolarització•	

Des d’AFANOC Tarragona es realitzen els següents 
programes:

Programa terapèutic adreçat a les necessitats dels 
nens i nenes afectats i les seves famílies:
  
Es realitzen un seguit d’intervencions terapèutiques 
destinades a canalitzar les respostes i reaccions tant 
de l’infant afectat per la malaltia com les dels seus 
familiars. L’equip de suport emocional intervé tant a la 
seu d’AFANOC com a l’Hospital Joan XXIII, en cas que 
hi hagi algun infant o adolescent ingressat. 

Programa terapèutic en processos de pèrdua, sepa-
ració i elaboració de dol, tant dels pares i mares com 
de l’infant en fase final de vida: 

Es realitza el seguiment del procés de dol dels pares 
i mares que perden un fill/a.

Programa de suport al personal mèdic i d’infermeria:

Des d’aquesta àrea es realitzen sessions formatives 
al personal mèdic i d’infermeria, auxiliars i personal 
administratiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona que atenguin a pacients oncohematolo-
gics tant a planta com a l’hospital de dia. 

També es realitza des de l’Àrea de Psicologia una coor-
dinació amb les escoles, altres serveis i entitats i el Pro-
grama de Suport al personal d’AFANOC (Supervisió).
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Programa terapèutic adreçat 
a les necessitats dels nens i 
nenes afectats i les seves 
famílies

En aquesta fase inicial, les interven-
cions terapèutiques giren entorn a 
disminuir l’impacte generat pel di-
agnòstic, crear un espai per com-
partir preocupacions i dificultats, i 
expressar, si s’escau, les càrregues 
emocionals. Al mateix temps, donar 
informació i respostes sobre els can-
vis que poden succeir (experiència 
previsible), actua com a antídot  de 
la por i l’angoixa.

Gràcies al conveni amb l’Hospital 
de Sant Joan de Déu, l’equip de su-
port psicològic d’AFANOC, ofereix 
atenció psicològica a les famílies 
dels nens i nenes que reben tracta-
ment, i assessora als professionals 
de l’hospital (equip mèdic i d’infer-
meria). L’equip intervé dos dies a 
la setmana, i treballa a petició de 
la pròpia família o dels equips mè-
dics. 

Programa terapèutic en pro-
cessos de pèrdua, separació 
i elaboració de dol, tant dels 
pares i mares com de l’infant 
en fase final de vida

Un aspecte molt important al que es 
dirigeixen molts esforços és el de fa-
cilitar que els pares, principalment, 
puguin ser partíceps i acompanyin 
al fill/a que està en procés final 
de vida, atenent aquelles dificul-
tats i necessitats que sorgeixen en 

aquesta vivència tant complexa.  És 
una tasca fonamental, doncs el fet 
de poder acompanyar al fill/a d’una 
forma comfortable i serena, podent-
se acomiadar en un moment tant 
difícil, serà preventiu a l’hora del 
procés posterior d’el·laboració de la 
pèrdua.

També es fa el seguiment del pro-
cés de dol dels pares i mares que 
perden un fill/a.

Programa de suport al perso-
nal mèdic i d’infermeria

Estem intervenint amb el personal 
mèdic i d’ infermeria dels Hospitals 
Maternoinfantil de la Vall d’Hebron i 
de Sant Joan de Déu. 

Programa de Suport al perso-
nal d’AFANOC (Supervisió)

Es realitzen sessions de supervisió 
pel personal de l’AFANOC, ja que 
es detecta la necessitat de supervi-
sar la feina diària amb les famílies, 
revisant aquelles dificultats a nivell 
professional i personal que van apa-
reixent en el dia a dia. És un espai 
dirigit per una Infermera Consultora 
Clínica (Fundació DOMO). 

Coordinació de l’Àrea de Psi-
cologia amb escoles, altres 
serveis i entitats

Assessorem i informem a aquells 
professionals de l’educació que te-
nen infants malalts al seu càrrec. 
Afavorim el contacte i l’intercanvi 
de la informació que permeti millo-
rar l’atenció del nen/a. S’aclareixen 
possibles dubtes per tal de facilitar 
la comprensió de la realitat amb la 
que es troben.

Enguany, ens hem coordinat amb 
escoles i instituts, psicòlegs, treba-
lladors socials, altres entitats dedi-
cades a la oncologia, CAP’s, EAIA, 
EAP’s, entitats lúdiques, etc. 

Altres activitats realitzades

Assistència a les IV Jornades d’ •	
Associacions de Pares de Paci-
ents “Adolescència, malaltia crò-
nica i discapacitat” a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. Febrer.

Assistència a la “II Jornada d’ac-•	
tualització en el concepte, l’aten-
ció en la mort, el dol i la pèrdua”. 
Universitat Abad Oliva. COPC. 
Febrer.

Assistència a la III Jornada Inter-•	
nacional sobre “Aspectes cultu-
rals en l’atenció al Final de la 
Vida” (Universitat de Vic). Maig. 

Ponència de “Gestió dels conflic-•	
tes en el procés de les malalties 
oncohematològiques” a la “I Jor-
nada d’infermeria d’actualització 
en hematologia intensiva” i a la 
“IV Jornades d’infermeria en 
TPH” . EBMT (European Group 
for Blood and Marrow Transplan-
tation – Nurses group). Barcelo-
na i València. Abril-Maig.

Participació en el comitè científic •	
organitzador del IV Fòrum FECEC 
“Els equips PADES a Catalunya: 
Reptes de Futur”, organitzat per 
la FECEC. Novembre.

Àrea d’atenció psicològica

Per poder fer front 
a les necessitats de 
les famílies, portem 
a terme els següents 
programes:

Àrea d’atenció psicològica

Dades quantitatives

ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

• Hospital Sant Joan de Déu: 

184  famílies 
106 families noves (debuts, traspassos, re-
caigudes)
78 famílies en seguiment d’anys anteriors

992 intervencions: 
291 a hospital de dia, 
551 a planta, 
59 despatx espai d’associacions 
29 atenció telefònica
18 altres serveis
44 intervencions en infants amb tractament 
pal·liatiu (15 famílies)

*Reunió amb equips mèdics: 
34 reunions de coordinació, de seguiment i de 
supervisió amb oncòlegs i hematòlegs

*Reunió de coordinació de l’equip de suport:
49 reunions (setmanal/quinzenal).

*Consultes puntuals de mestres hospitalàries,
 personal del servei de rehabilitació, neuro-
psicòloga i psicòloga hospital, pastoral 
(suport) 
5 intervencions

* Coordinació/Reunions amb pal·liatius: 
50 sessions (setmanal)

• Coordinació amb IES, CEIPS, altres serveis i
   entitats: 
29 intervencions.

• Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron:

 *Personal d’infermeria de càmeres:
  24 sessions. 

 *Personal d’infermeria de planta: 
8 sessions. 

*Seguiment famílies d’altres hospitals:
1 família (10 intervencions), Hospital Clínic

• Acompanyament de dol:
 
25 famílies (29 adults i 8 infants)
Sessions mensuals: 11 sessions
Sessions individuals: 87 intervencions 
(21 telefòniques)

• Supervisions del personal d’AFANOC:
 9 sessions

• Atenció psicològia a Tarragona:
 9 famílies (51 intervencions)

Hospital Universitari Joan XXIII:• 
3 famílies (20 intervencions)

*Sessions formatives al personal mèdic i 
d’infermería a l’Hospital Joan XXIII:
6 sessions

AFANOC
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AFANOC Tarragona

Un cop el nen/a amb càncer finalitza el tractament i 
torna a la seva normalitat (escola, relació amb iguals, 
restabliment de la relació amb els adults-cuidadors, 
etc.), pot presentar certes dificultats que haurà de 
saber gestionar i per fer-ho, en ocasions es necessi-
ta l’ajuda d’un professional. Aquestes dificultats po-
den ser molt diverses: de relació, de comportament, 
d’aprenentatges escolars, problemes d’autoestima... 

Des d’AFANOC Tarragona la psicopedagoga fa un tre-
ball específic i individualitzat amb els infants. Aquest 
servei també s’ofereix als germans/es d’aquests nens/
es, doncs en ocasions els costa gestionar la convivèn-

cia i els canvis que comporta aquesta malaltia en la 
dinàmica familiar.

És un tractament dinàmic i actiu que es duu a terme 
un o dos cops setmanals –segons sigui convenient– 
durant tres quarts d’hora, amb cada un dels nens/es.

Dades quantitatives

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Famílies ateses: 4
Intervencions realitzades: 51

Àrea d’atenció psicopedagògica

Programa de tècniques manuals: 
reflexoteràpia i massatge

Aquestes tècniques manuals són molt útils per re-
conduir i reequilibrar les alteracions fisiològiques que 
afecten tant a l’àmbit físic com emocional. 

A l’Hospital de Sant Joan  Déu s’ofereix reflexoteràpia 
un cop a la setmana, als nens i nenes i a les seves 
famílies. S’utilitza l’habitació de la planta pels infants; 
i el despatx de l’Espai d’Associacions, pels adults. A 
l’Aula polivalent de la planta, es realitza un taller set-
manal pels pares. Aprenen alguna maniobra senzilla 
de reflexoteràpia, i tenen un espai propi i recollit per 
cuidar-se entre ells. L’equip està format per tres refle-
xòlegs.

A la seu d’AFANOC s’ofereix massatge als pares i ma-
res que ho sol·licitin, un cop per setmana.
 

Altres activitats:

Professorat al postgrau d’Infermeria “Teràpia de •	
les zones reflexes dels peus” a l’Escola Universi-
tària d’Infermeria de Sant Joan de Déu (octubre 
2009- febrer 2010).

Recepció de la reflexòloga Leila Eriksen de l’Asso-•	
ciació de nens amb Càncer de Dinamarca,(www.
cancerbarn.dk) a una jornada de treball a Sant 
Joan de Déu el mes de juny. També es partici-
pa al “Cap de setmana familiar” a Dinamarca el 
mes de setembre.

Inici del projecte, a petició de la Direcció Mèdica, •	
d’una Unitat de Medicina Natural a l’hospital de 
Sant Joan de Déu, juntament amb el Dr. JM Cos-
ta (neurocirurgià) per incorporar l’acupuntura i 
la reflexoteràpia als serveis de l’hospital. Juny.

AFANOC Tarragona – Espai “Cuidar-se per cuidar” 

A Tarragona hem creat un espai per donar un respir 
a les famílies i així, facilitar-los un temps de dedi-
cació personal.S’ofereixen massatges i tècniques de 
relaxació als familiars que ho sol·licitin planificant un 
programa de sessions individualitzat, ideat en funció 
de les necessitats de cadascú.  

Dades quantitatives

REFLEXOLOGIA I MASSATGES

Hospital Sant Joan de Déu
Famílies ateses: 90 
Intervencions realitzades: 325 

Pacients adults atesos al despatx 
d’Associacions: 15

Tallers dirigits als adults realitzats a l’Aula Po-
livalent de SJD: 5
Pares i mares assistents als tallers: 15

AFANOC Tarragona
Famílies ateses: 4
Intervencions realitzades: 32

Àrea de reflexoteràpia i massatge

AFANOC
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El treball que es realitza des de l’Àrea de Treball Soci-
al, és essencialment, donar a conèixer a les famílies 
els recursos que l’Associació pot oferir, així com els 
recursos i ajuts, tant socials com sanitaris que  l’ Ad-
ministració Pública pot gestionar per a  les nostres  
famílies. 

Les funcions bàsiques de la treballadora social són:

Atenció directa: Acolliment de les famílies. •	
Preventiva: Detectar altres necessitats.•	
Informativa: Proporcionar la informació que pu-•	
gui necessitar la família de totes aquelles pres-
tacions i ajudes, tan econòmiques, sanitàries, 
socials, laborals com educatives, que proporcio-
na l’Administració Pública així com els recursos 
oferts per l’AFANOC o altres entitats privades.
Planificadora: mobilitzar i gestionar tots els re-•	
cursos. 
Seguiment familiar.•	

La feina de la treballadora social d’AFANOC a Barce-
lona es desenvolupa pràcticament al Servei d’Onco-
logia i Hematologia Pediàtrica i l’Hospital de Dia de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. També, 
a la seu d’AFANOC, es coneix a les famílies que, o 
bé no estàn ingressades en cap hospital o que estàn 
ubicades en altres hospitals com Sant Joan de Déu. 

També és tasca de la treballadora social efectuar 
reunions de coordinació i d’intercanvi d’informació 
amb els tècnics del Servei de Treball Social de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, coordinar-se amb d’altres 
serveis de l’Hospital, mantenir el bon funcionament 
de l’activitat d’AFANOC a la planta d’Oncohemato-
logia Pediàtrica, organitzar també a demanda de la 
Unitat activitats externes que s’ofereixen a les famí-
lies, coordinació amb l’Administració Pública i altres 
entitats privades, coordinació amb altres associaci-
ons de nens amb càncer d´arreu de l´Estat Espanyol 
i formar part dels dos grups de treball dins del Marc 
de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

AFANOC Tarragona

Des de l’AFANOC Tarragona, es treballa en coordi-
nació amb els Serveis Socials de base, amb les Tre-
balladores Socials dels Hospitals de la demarcació, 
CAPs,... per tal de veure quines ajudes estan rebent 
les famílies i d’aquesta forma, no duplicar els recur-
sos ja existents en ajudes socials i ajudar a detectar i 
solucionar les problemàtiques plantejades.

La tasca que es realitza des de l’Àrea de Treball So-
cial és principalment la d’assessorar a les famílies 
sobre els recursos que la pròpia associació pot oferir, 
així com sobre les ajudes que es poden tramitar a 
través de l’Administració Pública o altres entitats. En 
alguns casos i de forma puntual, també es poden 
donar ajuts econòmics.

Tot aquest suport pot ser tant a nivell verbal per via 
telefònica, com presencial a l’AFANOC Tarragona, a 
l’Hospital Joan XXIII o fins i tot al domicili de la famí-
lia. Quan la situació ho requereix, s’acompanya a les 
famílies a fer gestions, rebre assessorament, etc. a 
altres entitats o Institucions Públiques.

Relació de l’AFANOC amb l’Administració Pública per 
aspectes socials

AFANOC aporta a l’Administració i altres entitats el 
coneixement sobre la realitat de les famílies afec-
tades, les mancançes i les carències que pateixen i 
fa propostes d’aquells recursos que creu necessaris 
per a les famílies, com són:

Despeses d’estada i manutenció: 
A finals del 2010 la Generalitat de Catalunya apro-
va les noves dietes per a les despeses d’estada i 
manutenció per a les persones que estiguin fora de 
la seva regió sanitària.

Desplaçaments: 
Els desplaçaments constants dels infants, tant per 
a tractament com per a fer els controls, suposen 
un increment en les despeses, que són cobertes 
per l’Administració total o parcialment. Algunes 
famílies necessiten d’un suport econòmic puntual 
que AFANOC coordinadament amb l’Administració 
Pública ofereix. 

Prestació econòmica per menor a càrrec afectat de 
càncer o altre malaltia greu:  
Fins ara, en cap comunitat autònoma, ha existit un 
tipus de baixa específica per als pares i mares quan 
el seu fill o filla és diagnosticat d’una malaltia de 
llarga durada com el càncer infantil.
El mes de novembre del 2010 es va aprovar pel 
Congrés dels Diputats, una Prestació Econòmica 
per la cura de menors afectats de càncer o altre 
malatia greu. Estem a l’espera de l’aprovament seu 
reglament.

Certificat de discapacitat provisional:
Des de la data de solicitud, que segons la Llei ha 

Àrea de treball social

Introducció

Àrea de treball social

de ser als sis mesos de diagnòstic, fins al dia de 
la valoració poden passar entre sis mesos i un any, 
enderreriment que provoca la impossiblitat per part 
de les famílies de comptar amb les prestacions en 
els moments que més es necessiten. S’hauria de 
poder tramitar des del diagnòstic, susceptible a re-
visións periòdiques.

Despeses farmacèutiques i ortoprotèsiques:
Actualment AFANOC assumeix la part econòmica 
no coberta per tal de donar la màxima qualitat al 
material que els nens i nenes  necessiten quan la 
família no té recursos, ja que no queden coberts 
per l’Administració.

Atenció a les famílies immigrades: 
AFANOC s’ha posat en contacte, i treballa amb 
associacions i fundacions especialitzades, amb 
intermediaris culturals de l’hospital i amb volunta-
riat que coneix altres llengües. 

Pis d’acollida per a famílies desplaçades al Passeig 
Valladura de Barcelona

Des d’abril de 2009, AFANOC gestiona i coordina 
un pis d’acollida al Passeig Valldaura de Barcelona 
mentre “La Casa dels Xuklis” no es posi en funci-
onament el 2011.

Aquest pis està destinat a tres famílies amb pocs 
recursos que venen a rebre tractament a Barcelona 
amb un diagnòstic de càncer infantil. Durant el 
2010 hi han residit 19 famílies.

Altres activitats de l’Àrea de Treball Social  

Participació en les sessions de treball de la •	
“Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores”  del 
Consell Municipal de Benestar Social, de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Participació en el grup de treball de “Famíli-•	
es” de l’ABAS dins del Marc de l’Acord Ciuta-
dà d’una Barcelona Inclusiva, de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Participació en el comitè organitzatiu de la •	
Jornada “La conciliació laboral i familiar de 
les famílies amb dependents de grau i infants 
amb malalties greus: la oportunitat i la neces-
sitat d’una proposta de llei.”

Assistència a la “I Jornada d’Acció Social de la •	
província d’Aragó-San Rafael” a l’Hospital de 
Sant Joan de Déu. Novembre. 

Dades quantitatives

Total famílies ateses: 185
Número d’intervencions directes amb les 
famílies: 1.190
Famílies ajudades econòmicament: 39
Famílies allotjades al pis d’AFANOC: 19

AFANOC Tarragona
Total famílies ateses: 57
Núm. d’intervencions directes amb famílies: 320

Total famílies ateses: 242
De Catalunya: 203
Fora de Catalunya: 39
Total intervencions: 1.510

Llocs de procedència 
(Catalunya)

Andalusia  4 
Aragó  7
Illes Balears 1
Illes Canàries 4
Ceuta  1
Galícia  4
Honduras  1
Iraq  1
Marroc  3
Navarra  1
País Basc  4
Pakistan  1
Perú  2
Romania  2
València  3

Barcelona  102
Girona  20
Lleida  9
Tarragona  72
  

Llocs de procedència 
(Fora de Catalunya)

FAMÍLIES ATESES

FAMÍLIES ATESES DE CATALUNYA

Fora de
Barcelona 47% 

de Barcelona 53% 
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Apartament de La Casa dels Xuklis

Àrea de voluntariat

El voluntariat hospitalari d’AFANOC té la funció 
d’acompanyar i donar suport a les famílies que reben 
tractament a l’hospital. El voluntariat juga i proposa 
activitats lúdiques als infants, fan companyia a les 
famílies, realitzen el voluntariat específic, fent-se càr-
rec 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 que es realitzen 
i tenen cura de les sales de jocs i la biblioteca. Tam-
bé tenen cura de les neveres, taquilles i altres apa-
rells que l’AFANOC té a disposcició de les famílies 
ingressades per que la seva estada hospitalària sigui 
el més còmode possible. Tots aquests serveis es rea-
litzen al Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica 
que queda cobert de 10 a 21 hores tots els dies de 
l’any i a l’hospital de dia de l’Hospital Vall d’Hebron, 
que queda cobert de 10 a 15 hores, també, tots els 
dies de l’any.

Hem cobert totes les demandes de voluntariat es-
pecífic a l’hospital, quan una família demana un 
voluntari/a per fer-se càrrec del seu fill/a durant un 
període determinat per sortir a fer una gestió o fer 
un respir.
                         
Des d’AFANOC també es realitza voluntariat domici-
liari. Els nois/noies que tornen a casa després d’una 
estada a l’hospital, sovint –per les baixes defenses-, 
no poden reempendre les seves activitats com anar 
a l’escola o fer les activitats extraescolars que realit-
zaven abans. Comptar amb el suport d’un voluntari/a 
domiciliari ajuda a normalitzar la vida quotidiana i, 
dóna suport tant a l’infant malalt, com als pares, ma-
res i germans/es.

Aquest últim any hem augmentat considerablement  
el voluntariat domiciliari arreu de Catalunya. Hem 
donat suport a les famílies que ens han demanat aju-
da, cobrint les mancances que molts pares i mares 
tenen un cop tornen a casa, doncs no sempre dis-
posen de persones de suport per poder compaginar 
la vida familiar amb l’atenció que requereix un infant 
malalt de càncer. 

També tenim un grup i una borsa de voluntariat per a 
actes de sensibilització i difusió fora de l’hospital i un 
grup de voluntaris que donen suport en les tasques 
administratives.

AFANOC té un conveni de col.laboració de voluntari-
at amb COINED, l’Obra Social de la Caixa i el Col·legi 
Oficial d’ Infermeria de Barcelona.

Altres activitats :

AFANOC ha participat en les reunions que ha •	
organitzat El Consell Nacional d’Associacionisme 
i Voluntariat de la Generalitat de Catalunya del 
qual som membres. Juny i Novembre.

Participació en la Sectorial Sociosanitària de la •	
FCVS. (Federació Catalana Voluntariat Social), 
un cop al trimestre.

El nostre voluntariat assisteix a l’acte commemo-•	
ratiu del dia internacional del voluntariat organit-
zat per la FCVS i l’Ajuntament de Barcelona al 
Palau de Pedralbes. Desembre.

Moderació de la taula d’experiències de la Jorna-•	
da anual que organitza la FECEC sobre voluntari-
at oncològic. Maig.

Presentació de  la guia per a coordinadors/es de •	
voluntariat en l’àmbit oncològic fruit de les reu-
nions coordinades per AFANOC que durant dos 
anys vàrem realitzar les entitats de la FECEC. 
Maig.

Participació en la presentació de la “Carta del •	
Voluntariat” en l’àmbit de la salut, hospitals i 
centres sociosanitàris de Catalunya, explicant 
l’experiència del voluntariat d’AFANOC. L’acte 
es va realitzar a la sala d’actes de l’hospital de 
Bellvitge i va ser presentat per la consellera de 
Salut. Novembre.

Més de 40 voluntaris/es participen a l’acte de •	
reconeixement del voluntariat que cada any or-
ganitza l’Hospital MaternInfantil de la Vall d’He-
bron. Desembre.

Organització i assistència a la xerrada anual que •	
realitza el Cap del Servei d’Oncohematologia Pe-
diàtrica de la Vall d’Hebron; Dr. José Sánchez de 
Toledo al voluntariat de l’AFANOC. Abril.

Introducció
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AFANOC Tarragona 

Al llarg del 2010 s’han realitzat diferents interven-
cions amb famílies que han necessitat el suport de 
voluntaris/es a domicili per atendre els seus fills/es. 
Els motius de demanda d’aquest servei han estat els 
següents: 

Reforç escolar. •	
Atenció als germans/es. •	
Acompanyament al domicili donant un suport •	
als cuidadors/es habituals, oferint estones de 
distracció amb jocs i activitats, etc. 
Donar un respir als cuidadors/es, tant per poder-•	
se dedicar un temps a sí mateixos i cuidar-se, 
com per poder fer les gestions i activitats pròpies 
de la quotidianitat i la dinàmica familiar. 
Possibilitar estones de joc on els germans com-•	
parteixin espais lúdics per tal d’aconseguir un 
espai d’igualtat. 

Respecte el voluntariat hospitalari, aquest ha pogut 
tenir sentit a la Demarcació de Tarragona a partir del 
conveni signat amb l’Hospital Joan XXIII. El volunta-
riat hospitalari d’AFANOC té la funció d’acompanyar 
i donar suport a les famílies que tenen un fill/a rebent 
tractament a l’Hospital Universitari Joan XXIII.

També tenim un grup de voluntaris que realitzen su-
port a l’entitat. 

FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Introducció

Hem assolit una formació que s’ha adequat als can-
vis socials i a una nova manera d’entendre el volun-
tariat, fruit de la reflexió constant sobre aspectes a 
millorar i/o modificar. Els voluntaris/voluntàries són 
persones capacitades per acompanyar, distreure i 
millorar la qualitat de vida dels nens/nenes hospita-
litzats i de les seves famílies. 

Conscients de la difícil tasca que els voluntaris re-
alitzen, que donem tanta importància a la formació 
permanent del nostre voluntariat, així com de tots els 
voluntaris hospitalaris d’altres entitats o voluntariat 
social que vulguin gaudir dels nostres cursos, doncs 
son oberts i gratuïts per a tothom. 

AFANOC és Escola de Formació dins del Pla de 
Formació de Voluntariat de La Subdirecció General 
de Cooperació Social i Voluntariat. La realització de 
qualsevol d’aquests cursos dóna dret al lliurament 
d’un diploma oficial. Els cursos que ha realitzat el 
2010 són:

Curs: “Voluntariat, Nen Malalt i Família”
Aquest és un curs destinat a totes aquelles persones 
que es volen incorporar al programa de voluntariat 
d’AFANOC i al voluntariat hospitalari i/o social.

Àrea de voluntariat

Voluntàries al taller “Tuneja la teva Gorra”
Posa’t la Gorra! al Zoo de Barcelona

Àrea de voluntariat

Fer de voluntari és un acte de responsabilitat i soli-
daritat. Però portar a terme una acció voluntària de 
qualitat requereix una preparació prèvia, emmarcar 
bé quines són les funcions que s’hauran de cobrir 
i quins són els límits i les responsabilitats. La 1era 
convocatòria a Barcelona es va realitzar els dies 25 
i 27 de gener i l’1 de febrer i la 2ona convocatòria el 
10, 12 i 17 de maig. A Tarragona la 1era convocatò-
ria es va realitzar el 30 de gener i la 2ona convoca-
tòria el 13, 20, 27 d’octubre i el 3 de novembre de 
2010. Hi van participar 90 persones.

Curs: “Relaxació, recursos per potenciar la salut”
Amb aquest curs busquem l’objectiu de conèixer la 
resposta de relaxació en l’èsser humà, compendre 
els mecanismes fisiològics de la resposta de relaxa-
ció en l’èsser humà i  adquirir habilitat en l’autodi-
recció de les tècniques de relaxació. A Barcelona es 
va realitzar el 7 i 14 d’octubre i a Tarragona el 12 de 
juny de 2010. Hi van participar 19 persones.

Curs: “Pallasso hospitalari”
Tot infant té dret a ser feliç, a mantenir la seva con-
dició d’infant i a desenvolupar-se a través d’activitats 
d’oci. Per això pensem que les tècniques pròpies del 
clown són ideals per adquirir eines per fomentar la 
diversió i la creativitat. L’objectiu bàsic d’aquest curs 
és perdre el sentit del ridícul, tot cercant allò imagi-
nari i amb l’humor com a vehicle de comunicació. 
A Barcelona es va realitzar el 3 i 4 de maig i a Tar-
ragona el 14 de març de 2010. Hi van participar 19 
persones.
 

Altres activitats: 

Curs: “ La mort prova de vida”. També s’ha re-•	
alitzat a l’AFANOC aquest curs de la Fundació 
DOMO. A Tarragona es va realitzar el 6 i 13 de 
novembre i a Barcelona el 18, 25 i 30 de març i 
el 8 d’abril de 2010.

Curs: “El voluntari pregunta”. Aquest curs orga-•	
nitzat per la FECEC es va realitzar a l’AFANOC 
Tarragona el 28 de juny i el 22 de novembre de 
2010. 

Dades quantitatives

Nº de voluntaris/es a Barcelona: 150
Nº de voluntaris/es a Tarragona: 136
Total voluntaris: 286

Voluntariat Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
Famílies ateses: 732
Voluntaris/es: 77
Hores anuals de servei a l’hospital: 4015

Voluntariat específic Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
Famílies ateses (Càmeres i habitacions): 27
Nº Intervencions: 248
Hores de dedicació: 426

Voluntariat Hospital Joan XXIII de Tarragona
Famílies ateses: 3
Voluntaris/es: 5
Nº Intervencions: 24

Voluntariat domiciliari Barcelona
Famílies ateses: 27
Voluntaris/es: 16
Nº Intervencions: 306
Hores de voluntariat: 540

Voluntariat domiciliari Tarragona
Famílies ateses: 7
Voluntaris/es: 9
Nº Intervencions: 150
Hores de voluntariat: 122

Total Famílies: 769
Total Beneficiaris/es: 2661
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Àrea d’atenció educativa

L’augment en els índex de supervivència dels infants 
malalts de càncer ens va fer prendre un posiciona-
ment diferent davant de la continuïtat educativa i 
de la necessitat de seguir en contacte amb l’escola. 
L’educació és projecció de futur, és confiar en les 
possibilitats del demà. Mantenir o reforçar vincles 
afectius amb els companys i els mestres facilitaran el 
retorn a l’escola un cop finalitzat el tractament, quan 
es pugui normalitzar la situació de l’infant. 

La coordinació a vegades no és fàcil perquè a l’escola 
de referència no hi ha prous recursos per a fer front 
a la feina extra que suposa la coordinació amb altres 
professionals per atendre un nen/a en concret.
 

Assessorament als centres educatius i sanitaris

Des d’AFANOC apostem fort perquè la societat en 
general prengui consciència de les necessitats que 
viu una família davant d’aquest diagnòstic, i un dels 

aspectes que més ens interessa és poder arribar a la 
comunitat educativa. 

Des del Programa d’Atenció Educativa oferim materi-
al de suport a les escoles per tal que els mestres tin-
guin informació del diagnòstic i coneguin la malaltia 
del càncer i totes les necessitats que se’n generen a 
partir del diagnòstic.

Durant l’any 2010 s’ha començat a confeccionar una 
nova guia educativa dirigida als mestres.

Apart del material de suport editat, oferim xerrades 
i reunions  a les escoles per tal que tant els mestres 
com els companys d’escola puguin rebre l’assesso-
rament necessari per entendre la situació i poder do-
nar suport al nen/a malalt. 

També oferim xerrades informatives i de sensibilitza-
ció a escoles, entitats o institucions sobre l’entitat, el 
nostre voluntariat i el càncer infantil a través de les 
diferents professionals de l’AFANOC.

Introducció

Taller de maquillatge 
Posa’t la Gorra! a Portaventura

Àrea d’atenció educativa

Al 2010 s’han fet les següents xerrades informati-
ves:

Escola Esperança de Badalona•	 : Xerrada infor-
mativa sobre el càncer i l’entitat als alumnes de 
l’escola.
Escola Blanquerna de Badalona:•	  Xerrada infor-
mativa sobre el càncer i l’entitat als alumnes de 
l’escola.
Escola Solc Nou de Barcelona:•	  Xerrada informa-
tiva sobre el càncer, l’entitat i el nostre voluntariat 
als alumnes de l’escola
CEIP La Llacuna del Poble Nou a Barcelona:•	  
Xerrada sobre dol i l’entitat.
Escola d’Educació Especial Llevant de Badalona•	 : 
Xerrada sobre el dol i l’entitat.
Escola Solc Nou de Barcelona•	 : Xerrada sobre el 
dol i l’entitat.
AMPA CEIP Amat i Targa de Viladecans:•	  Xerrada 
sobre el càncer infantil i AFANOC.
Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS): •	
Diverses xerrades de testimoniatge sobre el vo-
luntariat. 
IES La Mar de la Frau de Cambrils:•	  Xerrada in-
formativa i d’assessorament al claustre de pro-
fessors. 
Col·legi Joan XXIII a Bonavista (Tarragona):•	  Xer-
rada informativa i d’assessorament als mestres 
d’Educació Infantil.

CEIP Pompeu Fabra de Reus:•	  Xerrada als alum-
nes de 3r d’Educació Primària, arrel d’haver tre-
ballat amb la mestra un llibre titulat “La Gorra”, 
on la protagonista és una nena amb càncer.
IES Torredembarra:•	  Xerrada informativa sobre 
l’associació i el voluntariat. 
Escola de Miravet:•	  Xerrada per explicar què és el 
càncer a tots els alumnes de l’escola. 
IES Sant Pere i Sant Pau:•	  Xerrada sobre l’AFA-
NOC.
EAP de Reus:•	  Xerrada informativa als professio-
nals de l’EAP sobre AFANOC.
Residència i Centre de Dia per a discapacitats •	
“Bellissens” de Reus: Xerrada  sobre l’AFANOC 
al grup de persones que treballen al taller ocupa-
cional i als seus educadors. 
CAU Xaloc de Tarragona:•	  Xerrada sobre l’AFA-
NOC al diferents grups d’edat de nens/es.

Taller de manualitats 
Hewlett Packard 
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Àrea d’oci i cultura a l’hospital

Per a un nen/a avorrit, sense estímuls, en un entorn 
desfavorable, la superació de la malaltia i la rehabili-
tació seràn, doncs, més complexes. En aquest sentit, 
l’AFANOC reivindica amb fermesa la inclusió dels in-
fants hospitalitzats i amb malalties de llarga durada 
en els drets a l’educació i a gaudir del lleure. El joc 
és una eina que permet a l’infant explorar, descobrir-
se i descobrir el món, a més a més d’expressar-se, 
trobar satisfacció i aprendre a conviure. 

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), treba-
lla des de fa anys amb els infants ingressats al Servei 
d’Oncohematologia Pediàtrica de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron.
 
AFANOC realitza també un cop per setmana musico-
teràpia a l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

Els tallers i activitats van destinats tant a nens i nenes 
com a pares i mares. Els objectius de les activitats 
són:

Oferir oportunitats de lleure, oci i distracció tant •	
al nen/a hospitalitzat com als germans/es que el 
visiten o l’acompanyen.
Reduir el temps d’espera i l’angoixa associada •	
als tractaments.
Oferir oportunitats a l’infant per continuar de-•	
senvolupant les seves habilitats en cada etapa 
de creixement i oportunitats de reforçar el seu 
sentiment de competència a través de les seves 
produccions.
Facilitar la relació entre nens/es malalts mitjan-•	

çant les activitats conjuntes.
Oferir recursos lúdics i de comunicació als pa-•	
res i mares per als moments que acompanyen el 
fill/a en els llargs períodes d’aïllament.
Oferir recursos lúdics als voluntaris que vulguin •	
participar i que poden actuar com continuadors 
dels tallers més enllà del temps dedicat a l’acti-
vitat.

Els tallers que s’han realitzat de manera regular du-
rant el 2010 són els següents:

Taller Els contacontes
La funció del conte és encisar, produir joia, treballar 
la imaginació i educar. Els contes també transme-
ten emoció, vitalitat i ajuden a la formació d’hàbits 
d’atenció, conseqüències molt positives per als in-
fants hospitalitzats. El taller s’ha realitzat cada dilluns 
a la tarda al Servei d’Oncohematologia Pediàtrica de 
l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron per a 
tots els nens/es i els i les adolescents. 

Taller de música
La música és un llenguatge expressiu fonamental per 
a la persona en el seu desenvolupament físic, afectiu 
i mental, que fa especial incidència en la part afecti-
va de la persona.  La música ofereix moltes possibi-
litats, però especialment amb aquests tallers volem 
fer passar una estona agradable, distreta i divertida 
als infants ingressats, així com oferir-los la possibilitat 
de descobrir noves sensacions. El taller s’ha realitzat 
cada dimecres a la tarda al Servei d’Oncohematolo-
gia Pediàtrica de  l’Hospital Maternoinfantil de la Vall 
d’Hebron.

Introducció Activitat de musicoteràpia
Cada dijous a la tarda és fa una activitat de musicote-
ràpia a l’Hospital de Sant Joan de Déu on es treballa 
de manera individual accions destinades a millorar 
els sentits i les emocions dels infants hospitalitzats a 
través de la música.

Taller de creativitat
Aquest taller es compon de diverses activitats rela-
cionades amb l’expressió artística. A partir d’aquest 
taller es decoren les sales de jocs i es treballen els 
centres d’interès per decorar les sales, estances i ha-
bitacions en funció de l’estació de l’any i/o de la festa 
que s’aproximi. El taller s’ha portat a terme cada di-
jous a la tarda al Servei d’Oncohematologia Pediàtri-
ca de  l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.  

Taller d’Egipte
A través dels diferents centres d’interès es van treba-
llant aspectes de l’antiga cultura egípcia, se’ls apropa 
a una cultura diferent a la seva, i es treballen aspec-
tes de multiculturalitat. El taller s’ha realitzat un dis-
sabte al mes al Servei d’Oncohematologia Pediàtrica 
de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.

Taller de Titelles
Des de sempre els titelles han estat una de les activi-
tats més interessants i més ben acollides pels petits. 
A partir de materials molt simples i fàcils d’aconse-
guir, es realitzen titelles de tots tipus. El taller cons-
ta també d’una part de representació, escenificant 
contes. El taller s’ha realitzat cada dimarts al matí a 
la Planta i a l’Hospital de Dia del Servei d’Oncohema-
tologia Pediàtricia de l’Hospital Maternoinfantil de la 
Vall d’Hebron.

Taller “Dibuixa la teva història”
L’objectiu específic del taller és dedicar una estona 
de temps a cada nen/a hospitalitzat. El tallerista de-
mana a l’infant quin animal vol que li dibuixi, com és 
de gran, si està enfadat, content o trist. A través de 
les dades que van donant l’infant es va construïnt el 
seu propi animal. El taller s’ha realitzat cada diven-
dres a la tarda al Servei d’Oncohematologia Pediatri-
ca de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron

Taller de Papiroflèxia
L’objectiu del taller és agafar habilitat manual i crear 
objectes de paper fets per un mateix. És una activi-
tat amb materials senzills (paper) i que quasi tothom 
els pot realitzar tan si els nens/es estan a l’habitació 
com si poden sortir a la sala de jocs.El taller s’ha dut 
a terme cada dimarts a la tarda en el Servei d’Onco-
hematologia de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall 
d’Hebron.

Pallassos a l’hospital
A les habitacions i a la planta sovint hi ha espais i es-
tones de bon humor, somriures, sorpresa, fantasia... 
L’activitat s’ha dut a terme els dimecres tarda i els di-
vendres matí. Les actuacions han estat tant al Servei 
d’Oncohematologia Pediàtrica com a l’Hospital de 
dia de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.

Altres activitats:

Taller de Carnaval
Aquests any el Carnaval, va ser com sempre una fes-
ta molt esperada i participativa. Es va organitzar des 
d’un mes abans i des del taller de creativitat i de pa-
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piroflèxia, materials per engalar les sales de l’hospital 
i de tot el servei en general. El Carnaval ha arrelat tan 
en la societat que l’hospital no ha quedat al marge. 
Enguany han participat també el personal d’inferme-
ria demanant màscares i ornaments per ambientar 
totes les dependències de l’hospital.

Activitat de Sant Jordi
Aquest any, i per innovar les activitats que duem 
a terme, des del taller de papiroflexia i amb la col-
laboració dels voluntaris/es, es van fer més de 250 
punts de llibres amb un drac. Tots els nens, nenes, 
pares, mares i personal mèdic i d’infermeria van te-
nir “un drac” i per suposat un llibre.

Festivitat del Caga Tió
El mes de desembre vàrem fer cagar el tió a tots els 
infants ingressats i els nens i nenes de l’hospital de 
dia. Es va fer una representació de titelles explicant 
la llegenda del tió. 

Aniversaris
Cel·lebrem tots els aniversaris dels infants hospita-
litzats amb regals, actuacions i cançons en els que 
participen tant el voluntariat, com el personal mèdic 
i d’infermeria.

Cap d’Any
AFANOC celebra el cap d’any juntament amb les fa-
mílies ingressades i amb el personal mèdic i d’infer-
meria. AFANOC prepara per aquesta data tant asse-
nyalada, les bosses amb raïm, cava i dolços perquè el 
personal d’infermeria i els pares dels nens ingressats 
rebin el nou any amb esperança i en companyia.

Servei de perruqueria de Cebado
Cebado aten les famílies que porten molt temps in-
gressades amb sessions de perruqueria gratuïtes. 
Enguany han pogut gaudir d’aquestes sessions 19 
famílies.

Àrea d’oci i cultura a l’hospital
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Programa de Colònies d’Estiu 

El programa de colònies d’estiu va sorgir de la neces-
sitat d’una activitat ludicoeducativa comuna entre 
els nens i nenes amb càncer, així com l’organització 
d’activitats fora del context hospitalari on fins ara 
s’havien centrat les nostres principals iniciatives.

L’any 2010 les colònies d’estiu s’han realitzat a la 
Casa de la Conreria (Tiana), a la comarca del Mares-
me, del  28 de juny al 5 de juliol i dirigides a les edats 
compreses entre els 6 i els 17 anys. Hi van participar 
43 nens /es d’AFANOC (9 de la Demarcació de Tar-
ragona).

Un cop finalitzades les colònies hem fet reunions de 
valoració tant amb els monitors com amb els respon-
sables de la Fundació Pere Tarrés.

Els monitors van ser prèviament formats específica-
ment per l’AFANOC per a introduir-los en les neces-
sitats i particularitats del càncer infantil, i realitzar 
una tasca educativa de qualitat i amb coneixement. 

Aquest any una cirurgiana pediàtrica col.laboradora 
habitual d’AFANOC va fer la supervisió mèdica diària 
a la casa de colònies, sobretot als nens i nenes que 
estàven en tractament en aquell moment. 

Els objectius que ens vàrem marcar són:

Educar en l’àmbit de la convivència.•	
Cohesionar un grup de joves que no es coneix •	
entre ells.
Aconseguir que el nen/a se senti una part inte-•	
grant, important i necessària del grup.
Potenciar una educació integral que englobi tots •	
els aspectes.
Adquirir hàbits tant d’horaris com d’higiene.•	

El mes de juliol es va realitzar un berenar amb les 
famílies per fer entrega de les fotografíes i valorar les 
colònies. Hi van assistir 15 famílies.

La valoració de les colònies tant per part dels nens 
i nenes com dels pares i mares va ser molt bona. 
La convivència i la cohesió de grup han estat 
excel·lents.

Programa de Sortides Programades

Aquestes sortides ofereixen un recurs lúdic i educa-
tiu a les famílies fora del context hospitalari. L’objectiu 
bàsic és crear un espai d’oci per a tota la família, un 
espai de trobada, on els pares i els fills gaudeixin 
d’un temps comú amb les activitats programades i 
sigui un punt d’intercanvi entre les diferents famí-
lies.

El programa ofereix sortides educatives, culturals i 
lúdiques a totes les famílies que vulguin apuntar-se i 
són totalment gratuïtes com la resta de serveis oferts 
des de l’AFANOC.

Durant el 2010 s’han realitzat les següents sortides 
programades:

El dissabte 20 de març es va fer una sortida per •	
anar a visitar el Museu d’Alcover i va culminar 
amb un dinar a Montblanc. Hi van assistir 16 
famílies.

El 29 de maig es va realitzar una xocolatada per •	
a les famílies al Museu de la Xocolata de Barce-
lona. Hi van assistir 15 famílies.

El 30 de maig es va realitzar la vuitena edició de •	
la festa del Posa’t la gorra a Portaventura, on van 
poder gaudir de totes les atraccions del parc i les 
activitats i actuacions musicals preparades per 
l’AFANOC. Es van repartir les gorres i les entra-
des a 170 famílies. Hi van assistir aproximada-
ment 155 famílies.

El cap de setmana del 19 i 20 de juny l’Associació •	
de Nens amb Càncer (AFANOC) va organitzar 
una nova sortida amb les famílies. Les famílies 
van marxar des de Barcelona cap a la casa de 
colònies Mas Pinsach a la comarca de la Garro-
txa. Durant el cap de setmana es van realitzar 
activitats tant amb els nens i nenes com amb 
els adults. Vàren realitzar tir amb arc, un taller 
de manualitats, tirolina i circuit de cordes i una 
gimcama fotogràfica al poble de Mireres. Hi van 
assistir 14 famílies.

El diumenge 4 de juliol es va fer una ruta en •	
vaixell per les costes de Torredembarra, parant 
a una de les cales d’aquesta zona per fondejar 
i banyar-se una estona. Vam acabar l’activitat 
dinant a Torredembarra. Hi van assistir 10 famí-
lies.

Àrea d’oci i cultura fora del context hospitalari     

El 9 i 10 d’octubre es realitza una sortida a Ca-•	
lafell, organitzada pel Patronat Municiapal de 
Turisme d’aquesta població, com a associació 
convidada a la III Marxa Nòrdica, juntament amb 
Aspanogui. Hi van assistir 8 famílies.

L’Ajuntament de Barcelona ens concedeix en-•	
trades perquè les famílies d’AFANOC vagin a 
l’estrena del darrer musical de la Disney, Disney 
Live! Mickey’s Music Festival!! que va tenir lloc el 
3 de novembre al Palau Sant Jordi, a Barcelona. 
Hi van assistir 42 famílies ( 7 famílies de Tarra-
gona).

El 18 de desembre es va realitzar la desena edi-•	
ció de la  festa Posa’t la gorra al Parc Zoològic de 
Barcelona. Es van repartir les gorres i les entra-

des a 145 famílies. Hi van assistir aproximada-
ment 100 famílies.

El 22 de desembre es realitza la Festa de Na-•	
dal a una sala cedida pels Serveis Territorials del 
Departament de Salut a Tarragona. Es fa cagar 
el tió i tant nens/es com adults tenen regals. Hi 
participen 14 famílies.

Les valoracions que han fet les famílies de les acti-
vitats organitzades des del Programa d’Oci i Cultura 
fora del context hospitalari han estat molt positives. 
Aquestes trobades tenen un doble sentit: per una 
banda, suposa un espai on les famílies interaccionen 
i comparteixen les seves experiències i pels nens i 
nenes, suposen una estona de relació i distracció. 

Sortida amb famílies a la Garrotxa

Sortida de Famílies  AFANOC
La Garrotxa

Colònies AFANOC
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Àrea d’informació i sensibilització

Introducció

Al llarg dels darrers anys s’ha consolidat un impor-
tant nombre d’activitats, però és important desta-
car la iniciativa de sensibilització ciutadana amb la 
campanya “Posa’t la gorra!”, especialment aquesta 
desena edició amb la que no tan sols s’ha aconse-
guit una àmplia difusió dels objectius i dels projec-
tes de l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), 
sinó que s’hi ha arribat amb alguns dels objectius de 
l’AFANOC complerts: la finalització de les obres de la 
Casa dels Xuklis, l’aprovació de la prestació econò-
mica pel pare o la mare que deixa de treballar per 
cuidar el seu fill/a i l’augment en les dietes d’estada 
i manutenció per les famílies desplaçades de fora la 
regió sanitària de Barcelona.   

Plans d’acció

Com a entitat que vol donar a conèixer la seva tasca, 
apostem fort per les estratègies de comunicació. Vo-
lem transmetre els valors, les accions i el posiciona-
ment de l’entitat amb l’entorn. 

En aquest sentit hem editat i realitzat:

Memòria.•	
Protocol d´acollida per a les famílies que ingres-•	
sen  al Servei d´Oncohematologia Pediàtrica de 
l’Hospital Vall d’Hebron.
Tríptics: D’informació general, de la Delegació •	
de Tarragona, del servei de suport psicològic, del 
servei d’atenció social i del servei de reflexoterà-
pia i quiromassatge.
Cartelleria: Hem renovat tota la imatge de carte-•	
lleria promocional dels nostres actes, amb espe-
cial incidència en els hospitals on prestem ser-
veis (Vall d´Hebron, Sant Joan de Déu i Hospital 
Joan XXIII).
Butlletí Digital: Per tal de ser respectuosos amb •	
el medi ambient, editem per primera vegada un 
butlletí digital que podrà arribar a més gent.
Guia del voluntariat.•	
Dossier informatiu per a les escoles i pels pares •	
i mares on es recull informació de la malaltia del 
càncer i de les seves repercussions.
Vídeo Posa’t la Gorra 2009 de Barcelona i Tar-•	
ragona.
Exposició fotogràfica de “La Casa dels Xuklis”.•	

 

Cal destacar el treball que s’està realitzant amb el 
confeccionament d’una nova guia educativa sobre el 
càncer infantil dirigida als mestres o sector educa-
tiu.

Amb aquestes publicacions i edicions pretenem di-
vulgar informacions que ajudin a desterrar tot tipus 
de prejudicis que envolten el càncer infantil i infor-
mar sobre les necessitats socials que solen obviar-se, 
perquè es posa l’accent en els aspectes estrictament 
mèdics. D’altres són més divulgatives de la nostra 
tasca, d’altres formatives i d’altres recursos per a les 
famílies.

Website
És un element dinàmic, on es pot trobar informació 
actualitzada sobre la nostra entitat; notícies, articles, 
educació, adreces d’interès, edicions... a més hem 
creat la nostra pròpia botiga virtual que entrarà en 
funcionament en breu i on es podrà adquirir el nos-
tre producte solidari online. També s’ha creat una 
pàgina independent per la campanya de sensibilit-
zació “Posa’t la  gorra” i on es poden adquirir les 
gorres online.

Facebook
Eina que ens permet estar en contacte directe i a 
temps real amb els nostres amics i associats, la im-
mediatesa d’aquesta xarxa social permet rebre opi-
nions, intercanviar informacions, fotos, vídeos i fins i 
tot fer crides de voluntaris per actes de l’entitat.

Espot
AFANOC disposa de l’espot publicitari “Cabello”, 
amb la finalitat de sensibilitzar la societat respecte 
el càncer infantil i donar a conèixer l’Associació. El 
valor afegit de l’espot és que el puguin utilitzar altres 
associacions o entitats sense ànim de lucre. Durant 
el 2010 ha estat cedit a: FIAGOP (Itàlia), NURDOR 
(Sèrbia), ASPANOGI (Donosti), Help Images (Por-
tugal), Krijesnica (Croàcia). El nostre espot ha estat 
cedit a més de 13 països i a “Associacions de pares 
de nens amb càncer” de l’estat Espanyol.
L’any 2010 es va realitzar per a la Campanya “Posa’t 
la gorra!” un espot especial amb la col.laboració 
d’actors i personatges populars.

Falca de Ràdio
Degut a la nostra presència en els mitjans de comu-
nicació, creem els elements de promoció i conscien-
ciació adients a cada mitjà de comunicació. 

Treballs de recerca
Cal destacar la nostra participació en molts treballs 
de recerca de batxillerat i d’universitat en els que 
hem treballat. Els temaris dels treballs han estat 
varis: sobre el voluntariat, sobre el càncer infantil, 
sobre la Casa dels Xuklis, la Campanya “Posa’t la 
gorra”, aspectes més psicosocials de la malaltia o 
sobre AFANOC en general.

Presència en mitjans de comunicació

En el nostre esforç per tal d´extendre el nostre mis-
satge al màxim de persones possible, pretenem par-
ticipar en els medis de comunicació massius.
Aquesta participació es basa en la presència a la 
televisió, ràdio, premsa, revistes, cartelleria exterior, 
web i  xarxes socials.

Aquest any hem tingut presència i hem participat 
en:

Cartelleria:
Posa’t la Gorra a Barcelona

Cartelleria a càrrec de l’Associació. 3000 untats.•	
Cartelleria a càrrec d’empresa distribuidora: Bar-•	
celona 9.000 cartells, Hospitalet 500 cartells, 
Cornellà 500 cartells. Total cartells distribuïts: 
13.000 unitats.
Distribució de 5.000 tríptics a l’àrea metropolita-•	
na de Barcelona en punts d’interès.
5.000 programes de mà distribuïts el dia de la •	
festa.
400 banderoles a Barcelona.•	
10 lones promocionals a Mercats de Barcelona.•	

Posa’t la Gorra a Tarragona

Distribució de cartelleria a càrrec de l’Associació. •	
2000 unitats.
Distribució de cartelleria a càrrec d’empresa dis-•	
tribuidora: Tarragona 600 cartells, Reus 300 car-
tells, Tortosa 300 cartells, Cambrils 300 cartells, 
Salou 300 cartells, EMT Reus 110 cartells. Total 
cartells distribuits: 4.210 unitats.
5.000 flyers distribuits a la festa Club Super3, •	
5.000 flyers distribuits a càrrec de l’Associació. 
Total flyers distribuits: 10.000 unitats.
15.000 programes de mà distribuïts el dia de la •	
festa.
Rotulació autobusos: 4 autobusos rotulats amb •	

vinil EMT Tarragona, 10 autobusos amb cartelle-
ria a l’interior EMT Tarragona, 5 autobusos amb 
vinil EMT Reus Amersa.

Televisió:
Posa’t la Gorra Barcelona
 

TV3•	
BTV•	
Tv Molins de Rei•	
TV i Ràdio Hospitalet•	
25 TV•	
RTVE•	
Club Súper 3 / K3•	
Atlas•	
Badalona Tv•	
Tv Manresa•	

 
Posa’t la Gorra Tarragona
 

Club Súper3•	
Canal Català de Tarragona•	
Tv Vallirana•	
Tv Molins de Rei•	
Rtv El Vendrell•	
TV3•	
Televisió Cambrils•	
TAC 12 •	
Canal Reus TV•	
25 TV•	
EL Club dels Tarraconins•	
Federació de Tv Municipals de Catalunya•	

Revistes i premsa
Posa’t la Gorra Barcelona

La Vanguardia•	
El Periódico de Catalunya•	
La Razón•	
El Mundo, Catalunya •	
ABC•	
Avui•	
ARA•	
20 Minutos•	
El Triangle•	
Tot Sant Cugat•	
Diari de Sant Cugat•	
Enderock•	
Diari de Segre•	
Contrapunt de Mollet•	
Diari de Girona•	
Regió 7•	
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Diari de Girona•	
Mundo Deportivo•	
Agenda anual Club Súper3•	
L’Independent de Gràcia•	
Agenda 21•	
ADN•	
Time Out•	
Viure en família•	

 
Posa’t la Gorra Tarragona
 

EL Periódico•	
El Mundo Deportivo•	
Diari de Tarragona•	
Més Tarragona•	
Regió 7•	
La Razón•	
Diari de Girona•	
El Club dels Tarraconins •	
20 Minutos •	
Revista Club Súper3•	
Viari •	
L’Independent de Gràcia•	
Agenda 21•	

Ràdio
Posa’t la Gorra Barcelona

Cadena SER•	
Can Déu FM•	
Catalunya Ràdio•	
Com Ràdio•	
COPE Ràdio•	
Cugat.CAT•	
Onda Rambla•	
RAC-1•	
Ràdio Arenys•	
Ràdio Argentona•	
Ràdio Barberà•	
Ràdio Cornellà•	
Ràdio Ciutat Vella•	
Ràdio El Prat de Llobregat•	
Ràdio Estel•	
Ràdio Galicia•	
Ràdio Marca•	
Ràdio Martorell•	
Ràdio Molins de Rei•	
Ràdio Palau•	
Ràdio Rap-107•	
Ràdio Rubí•	
Ràdio Sant Cugat•	
Ràdio Sant Feliu•	
Ràdio Teletaxi•	

Ràdio Tiana•	
Ràdio Torredembarrra•	
Radio Unión Catalunya•	
RNE•	
Rtv Manresa•	
Sants3ràdio•	

 
Posa’t la Gorra Tarragona
 

Catalunya Ràdio•	
Cadena 100•	
RAC1•	
Ona Catalana•	
Ràdio Martorell •	
Radio Unión Catalunya •	
Ràdio Barberà•	
Ràdio Prat del Llobregat•	
Ràdio Teletaxi•	
RTV Manresa•	
Ràdio Sant Cugat•	
Sants 3 Ràdio•	
Ràdio Marca•	
Ràdio Tiana•	
Tarragona Ràdio•	
Onda Rambla•	
Ràdio Montblanc•	
Ràdio Tot Música•	
Ràdio Cambrils•	
Ràdio Cunit•	
Antena Caro Roquetas•	

Webs
Posa’t la Gorra Barcelona

Criaturas.cat•	
viureenfamilia.grao.com•	
Guía del niño•	
Zoo de Barcelona•	
Guía del Ocio•	
Cavall Fort•	
Petit Bcn•	
Petit Explorador•	
Kids in Barcelona•	
Ocioenfamilia.com•	
Salirconpeques.com•	
Conmishijos.com•	
Toctoc.cat•	
Cyberpadres.com•	
Barcelona.salir.com•	
Elbebe.com•	
Bebesymas.com•	
Juguetes.org•	

Àrea d’informació i sensibilització

Posa’t la Gorra Tarragona:

Criatures.cat•	
Petitexplorador.com•	
Elpunt.cat•	
Xarxanet.org•	
Federacio.net•	
Ampa tres d’abril•	
Ampa masclariana.com•	
Pktk.com •	

Entrevistes realitzades als mitjans de comunicació

Ràdio i Televisió

Rac 1. Entrevista sobre l’AFANOC. •	
TV Hospitalet. Entrevista sobre l’AFANOC. •	
Onda Rambla. Entrevista sobre l’AFANOC. •	
Ràdio Martorell. Entrevista sobre l’AFANOC i •	
Posa’t la gorra a Tarragona.
Rac 1. Entrevista sobre l’AFANOC i Posa’t la gor-•	
ra a Tarragona.
Ràdio Torredembarra. Entrevista sobre l’AFANOC •	
i Posa’t la gorra a Tarragona.
Ràdio Cunit. Entrevista sobre l’AFANOC i Posa’t •	
la gorra a Tarragona.
Ràdio Tarragona. Entrevista sobre•	
TV1.Entrevista sobre la conciliació de la vida fa-•	
miliar i laboral. (Baixa laboral-prestació econò-
mica).
TV Hospitalet. Entrevista sobre la conciliació de •	
la vida familiar i laboral. (Baixa laboral-prestació 
econòmica).
Cadena Ser. Entrevista sobre la conciliació de •	
la vida familiar i laboral. (Baixa laboral-prestació 
econòmica).
25 TV. Entrevista sobre l’AFANOC.•	
Ràdio Galicia. Entrevista sobre la conciliació de •	
la vida familiar i laboral. (Baixa laboral- presta-
ció econòmica).
Catalunya Ràdio. Entrevista sobre la conciliació •	
de la vida familiar i laboral. (Baixa laboral-pres-
tació econòmica).
TV3. Entrevista sobre la conciliació de la vida fa-•	
miliar i laboral. (Baixa laboral-prestació econò-
mica).
Ràdio Sant Feliu. Entrevista sobre l’AFANOC i la •	
Campanya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio Rubí. Entrevista sobre l’AFANOC i la Cam-•	
panya Posa’t la gorra a Barcelona.

TV Hospitalet. Entrevista sobre l’AFANOC i la •	
Casa dels Xuklis.
TV Hospitalet. Entrevista sobre l’AFANOC.•	
Ràdio Tiana. Entrevista sobre l’AFANOC i la •	
Campanya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio Sant Cugat. Entrevista sobre l’AFANOC i •	
la Campanya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio Torredembarra. Entrevista sobre l’AFANOC •	
i la Campanya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio El Prat. Entrevista sobre l’AFANOC i la •	
Campanya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio Estel. Entrevista sobre l’AFANOC i la Cam-•	
panya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio Molins. Entrevista sobre l’AFANOC i la •	
Campanya Posa’t la gorra a Molins de Rei.
Cope Ràdio. Entrevista sobre l’AFANOC i la •	
Campanya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio Rap 107. Entrevista sobre l’AFANOC i la •	
Campanya Posa’t la gorra a Barcelona.
Rac 1. Entrevista sobre l’AFANOC i la Campan-•	
ya Posa’t la gorra a Barcelona.
Ràdio Hospitalet. Entrevista sobre l’AFANOC, la •	
Campanya Posa’t la gorra a Barcelona i la Casa 
dels Xuklis.
Mataró Ràdio. Entrevista sobre la Reflexoteràpia •	
i el càncer en infants. 

Premsa escrita i revistes

Diari Ara. Article sobre el Concert La nit dels In-•	
nocents organitzat per Bad Music a benefici de 
l’AFANOC.
El Periódico. Article sobre la Casa dels Xuklis.•	
La Vanguardia. Article sobre la Casa dels •	
Xuklis.
ABC. Article sobre la conciliació de la vida fa-•	
miliar i laboral. (Baixa laboral-prestació econò-
mica).
El punt. Article sobre la Campanya Posa’t la gor-•	
ra.
Lecturas. Article sobre la Campanya Posa’t la •	
gorra.
Avaim.Article sobre la musicoteràpia.•	
Pronto. Article sobre la Casa dels Xuklis.•	
Diari del Segre. Article sobre la conciliació de •	
la vida familiar i laboral, (Baixa laboral-prestació 
econòmica) i la Casa dels Xuklis.
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Introducció

La captació de fons és entesa com un element de 
desenvolupament de l’entitat i de participació de 
les persones, empreses i institucions en els nostres 
projectes, i a la vegada, com a mitjà d’obtenció de 
recursos privats, sempre ha estat un repte per l’AFA-
NOC. La seva base social està formada pels socis, 
la majoria d’ells vinculats directament als infants 
malalts, tot i que cada cop son més els donants de 
caràcter esporàdic. El nostre finançament prové de 
fons procedents de les administracions públiques i 
en major quantia d’entitats, l’empresa privada i fons 
procedents dels nostres actes.

L’objectiu de l’Àrea de Recursos és la d’ampliar i po-
tenciar la seva base econòmica de l’entitat mitjançant 
diverses estratègies, per tal de garantir la continuïtat 
dels serveis i les activitats que s’ofereixen. Diversificar 
i consolidar les seves fonts de finançament perme-
ten que l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) 
gaudeixi d’autonomia, independència, capacitat 
d’innovació i una millor qualitat en l’atenció.

Les subvencions i els ajuts econòmics que propor-
cionen les institucions públiques i privades no són 
suficients per poder assolir les necessitats dels nens 
i nenes malalts de càncer i les seves famílies, ni les 
despeses que originen les gestions que duu a terme 
l’Associació. Per tant, durant aquest any 2010 l’àrea 
de recursos ha realitzat un seguit d’accions per tal de 
recaptar els fons necessaris.

Producte Solidari

El merxandatge és un canal de promoció que ens 
permet arribar de forma directa al nostre públic ob-
jectiu. Per això tenim la necessitat d´ampliar i renovar 
la nostra línia de productes per tal de comunicar la 
identitat de l´Associació. A més estem treballant per 
poder oferir tots els nostres productes directament 
des de la nostra web. 

Producte solidari 2010

Samarreta AFANOC.•	
Bossa AFANOC.•	
CD Ovidi Montllor Tribut ( Amb la col·laboració •	
de l’Associació ACIC).
Promoció Llibre Solidari.•	

Clauers AFANOC.•	
Gorres AFANOC.•	
Loteria d’AFANOC (venda d’un número sencer •	
amb participacions il.lustrades).

Actes i Campanyes

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha rea-
litzat diversos actes i campanyes per recollir fons per 
a dur a terme totes les seves activitats.

Actes i Campanyes 2010

FEBRER 2010
Concert tribut a Ovidi Montllor a la Sala Luz de •	
Gas. Sent l’entrada un CD de l’Ovidi, es recapta 
fons per l’AFANOC. 
Celebració del Dia Internacional del Càncer In-•	
fantil.
Visita de l’Alcaldia i entitats socials de l’Hospita-•	
let de Llobregat a la Casa dels Xuklis.

MARÇ 2010
Concert dedicat a l’AFANOC a Polinyà.•	
Celebració del Posa’t la Gorra a Lleida organitza-•	
da per “Pas Ferm” amb el suport de l’AFANOC.
Assistència a l’Assemblea General de la Federa-•	
ció Catalana de Voluntariat Social.

ABRIL 2010
L’AFANOC rep el  1er Premi de  la Unió Esportiva •	
de Sants al treball, l’esforç i dedicació als valors 
humanitaris.
Assistència i participació al Seminari de  Reflexió •	
Estratègica del 3er Sector.
Assistència a la conferència “4 anys d’Acció •	
Social Ciutadana”  organitzat per la conselleria 
d’Acció Social i Ciutadania. 
Acord de col.laboració amb JANE que proporci-•	
ona mobiliari i accesoris de nadons per la Casa 
dels Xuklis.
El dia de Sant Jordi participem amb un stand a •	
la Rambla Nova de Tarragona, a les Rambles de 
Barcelona i al Palau de la Generalitat de Catalu-
nya amb la venta de llibres i productes solidaris 
d’AFANOC.
Recollida de la donació realitzada per les Escoles •	
Arrels de Badalona.
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MAIG 2010
Assitència i participació a la Junta Directiva i As-•	
semblea anual de la FECEC.
Assitència a la presentació del Pla de Suport pel •	
3er Sector Social 2008/2010 per part del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania.
Assistència a l’acte de lliurament dels convenis •	
amb la Fundació Caixa Tarragona.
Participació a la festa per celebrar el Dia Interna-•	
cional de les Famílies al Parc de la Ciutadella de 
Barcelona, organitzada pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania. 
Assitència a l’acte Institucional del Dia de les Fa-•	
mílies.
Celebració del sopar anual del voluntariat i col-•	
laboradors a Barcelona.
AFANOC Tarragona  duu a terme la vuitena edi-•	
ció de la Campanya de Sensibilització “Posa’t la 
gorra!”, al Parc Temàtic de PortAventura, a Vila-
Seca.

JUNY 2010
Realització de l’Assemblea General de l’AFA-•	
NOC.
Celebració del sopar anual del voluntariat a Tar-•	
ragona.

JULIOL 2010
Assistència a l’acte de reconeixement a l’AFA-•	
NOC i altres entitats que treballen en l’àmbit de 
l’oncologia a la Demarcació de Tarragona, orga-
nitzat pel Grupo Freesia.     

SETEMBRE 2010
Participació al Congrés de la ESTRO (European •	
Society for Therapeutic Radiology and Oncology).
Participació a la Mostra d’Entitats de la Mercè a •	
Barcelona conjuntament amb la FECEC.
Recollida de la donació que es realitza per les •	
inscripcions de la cursa de la Diada de Catalu-
nya a Térmens, Lleida.
Participació en el triatló solidari on els beneficis •	
són per l’AFANOC a Calafell.

OCTUBRE 2010
Participació a la Festa dels Súpers a Barcelona •	
amb un stand i una taller infantil.
Participació amb un stand i tallers a la Jornada •	
Solidària de la Hewlett Packard.
Visita de la Ministra de Vivenda a la Casa dels •	
Xuklis.

Assitència a l’Acte Institucional “Els joves davant •	
la discapacitat: consciència social i solidaritat” 
organitzat per l’Associació d’Amputats sant Jordi i 
COCEMFE.

NOVEMBRE 2010
Assistència a l’Assemblea General de COCEM-•	
FE.
Organització i assitència al Fòrum de la FECEC.•	
Assitència a la Jornada d’Inclusió Activa organit-•	
zada per l’Ajuntament de Barcelona.
Assistència a la recollida del Premi atorgat per Un-•	
nim.

DESEMBRE 2010
Participació i organització de la  quarta festa Po-•	
sa’t la gorra a Molins de Rei. 
Celebració de la desena edició de la Campanya •	
de Sensibilització “Posa’t la Gorra” al Zoo de 
Barcelona.
Assistència i recollida de joguines a la festa “la •	
Nit dels Innocents” a la sala Apolo organitzada 
per Bad Music.
Assistència a l’acte de lliurament del fons recap-•	
tat amb la campanya “Una flor, un projecte” or-
ganitzada per Lliga’t.Contra el càncer de les co-
marques de Lleida i Pas Ferm, per la Casa dels 
Xuklis.

Campanya de Sensibilització “Posa’t la Gorra!” 

Durant els darrers anys l’AFANOC, ha consolidat un 
gran nombre d’activitats, però cal ressaltar, la inicia-
tiva de sensibilització ciutadana desenvolupada l’any 
2001, amb la campanya “Posa’t la gorra!”. Al llarg 
dels anys, aquesta campanya ha obtingut una am-
plia difusió dels objectius i dels projectes de l’Asso-
ciació, i ha donat a conèixer la malaltia del càncer 
infantil a la societat en general. 

Un dels efectes secundaris que pateixen els infants 
i adolescents malalts de càncer, el més palès, és la 
pèrdua del cabell. Per aquesta raó, es cobreixen el 
cap amb una gorra. És per això que hem fet de les 
gorres el símbol de solidaritat envers tots aquests in-
fants. 

Amb la campanya també  volem ampliar i potenciar 
la nostra base social (socis, col·laboradors, volunta-
ris...) i recaptar fons amb la finalitat de pal·liar, en la 
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mesura que ens sigui possible, les mancances en 
serveis i instal·lacions, aconseguir més recursos, co-
brir les demandes actuals, i en definitiva, garantir la 
seva sostenibilitat en el futur.

El “Posa’t la gorra!” doncs, és ja una festa popular 
consolidada on l’assistència i participació és cada 
any més nombrosa, tan a Barcelona, que enguany 
ha arribat a la seva desena edició fent que la cita al 
Zoo del mes de desembre es consideri ja un clàssic 
de l’hivern,  com a Tarragona, on s’ha pogut traslla-
dar la data de la festa a la primavera, fet que ens per-
met gaudir del bon temps i una assitència massiva a 
Port Aventura. 

El llarg recorregut de tots aquests anys amb la cam-
panya “Posa’t la gorra”, han fet que l’AFANOC pugui 
expandir el seu missatge a més llocs, fent arribar la 
campanya a altres indrets de Catalunya.

Molins de Rei
El “Posa’t la Gorra” a Molins de Rei, ha estat  possible  
gràcies a la col.laboració de l’Ajuntament, el Cèltic, 

L’illa del Tresor, i l’AECC de Molins de Rei. Enguany 
s’ha celebrat la quarta edició de la campanya amb 
un gran exit d’assistència i participació. A la festa 
hi ha participat moltes entitats que han fet possible 
totes les activitats, així com comerços i empreses de 
Molins de Rei.

Lleida
Lleida ha estat involucrada amb l’AFANOC des de 
fa uns quants anys. Va celebrar la primera festa del 
Posa’t la Gorra l’any 2003, i enguany s’ha tornat a 
recuperar gràcies a la iniciativa de l’associació “Pas 
Ferm” que neix amb l’esperit d’actuar de plataforma 
per donar veu a entitats i associacions com la nos-
tra.

Aquesta campanya doncs, es valora molt positiva-
ment any rere any, tant pels assistents com per totes 
les entitats i escoles que hi col.laboren i participen.

Festa Posa’t la Gorra!
Molins de Rei

Actualment la Casa dels Xuklis es troba en fase 
d’acondicionament i ja s’està treballant per omplir 
els vint-i cinc apartaments que donaran acollida a 
les famílies i també les seves  zones comuns.
 
L’AFANOC té previst traslladar les seves oficines a la 
casa al febrer del 2011 per tal de començar a acollir 
les famílies el més aviat possible.

L’objectiu principal de la Casa dels Xuklis és de mil-
lorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer 
i les seves famílies. També té com a objectius:

Donar allotjament amb 25 apartaments individu-•	
als a totes les famílies amb un infant amb càncer 
i altres malalties de llarga durada que s’han de 
desplaçar dels seus llocs d’origen per rebre trac-
tament als principals hospitals de referència.

Proporcionar atenció psicosocial integral a totes •	
les famílies que s’acollin a la casa.

Oferir activitats ludico-educatives i terapèutiques •	
als infants i les seves famílies.

Posar a disposició de les famílies espais comuni-•	
taris on puguin desenvolupar  amb tranquil·litat 
el seu dia a dia (menjador, cuina, bugaderia, bi-
blioteca, espais de descans, sala de TV, sales de 
jocs i activitats, internet, etc). 

Així doncs, l’AFANOC pretén donar cobertura a totes 
les noves necessitats familiars 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. 

La Casa dels Xuklis vol ser un espai amb un ambient 
còmode i agradable, dotat d’espais exclusius que tin-
guin en compte la intimitat de cada família, i d’espais 
comuns polivalents. 

Però, qui són els Xuklis? Els xuklis pensats per 
l´arquitecte Dani Freixas  i dibuixats per la Roser 
Capdevila, tenen la qualitat de xuclar els mals rot-
llos i per tant, ajuden als infants i als seus familiars 
a superar els entrebancs de la malaltia.  Els xuklis 
ja fa temps que treballen intensament i amb èxit en 
el Servei d’Oncohematologia de l’Hospital Maternoin-
fantil de la Vall d’Hebron de Barcelona.

La Casa dels Xuklis

La Casa dels Xuklis
Recinte Mundet
(Barcelona)
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Col·laboradors

AMB EL SUPORT DE: 

Empreses
Abacus / Barcelona Bubble Events / BIC / BOU Di-
gital Color / B:SM / Cadena Patsa / Caja Navarra / 
Cebado / Cèltic / Chocolates Valor / Club Rick & Rok 
/ Consum / Divermàgic / El Petit Celler / Esteve / Fri-
gicoll / Girbau / Grupo Damm / L’Illa dels Tresors / 
ITES Escola d’Imatge i So / Jané / Mallorca Aliments 
i Begudes / MRW / Nestlé Cereal Partner / Paulistano 
/ Papereria Alfor / Servei Estació / Staedtler.

Mitjans de Comunicació
A l’Abast / ADN / Badalona Comunicació, S.A. / Ca-
nal Súper 3 / ComRàdio / Cope Ràdio / Cugat.cat / 
Diari de Girona / Diari Segre / El Mundo / El Periódi-
co / El Triangle / EMT Tarragona / L’Independent de 
Gràcia / La Razón  / Lecturas / Ràdio Arenys / Ràdio 
Argentona / Ràdio Barberà / Ràdio Can Déu FM / 
Ràdio Ciutat Vella / Ràdio Cornellà / Ràdio Marca / 
Ràdio Martorell / Ràdio Molins de Rei / Ràdio Palau / 
Ràdio Teletaxi / Ràdio Tiana / Ràdio Unión Catalunya 
/ Rap 107 / Regió 7 / RNE Ràdio 4 / RTV Manresa / 
Sants 3 Ràdio / Tot Sant Cugat / Tv Manresa / Viari / 
Vilaweb / Viure en Família.

Entitats
Associació de botigues del carrer Portalet / Associa-
ció Motera de Calafell / Fundació Agrupació Mútua 
/ Fundació Caixa Manlleu / Fundació Farmaindús-
tria / Fundació Mª Francisca Roviralta / Lliga’t.Contra 
el càncer de les comarques de Lleida / Pas Ferm / 
URSA Ibèrica.

AGRAÏMENTS:

Institucions públiques
Ajuntament de Barberà del Vallès / Ajuntament 
de Calafell / Ajuntament de Cambrils / Ajuntament 
de Canovelles / Ajuntament de Cardedeu / Ajunta-
ment de Castellbisbal / Ajuntament de Centelles / 
Ajuntament de Cervelló / Ajuntament de Corbera de 
Llobregat / Ajuntament d’El Vendrell / Ajuntament 
d’Esparreguera / Ajuntament de Gelida / Ajuntament 
de Girona / Ajuntament de Granollers / Ajuntament 
de Gurb / Ajuntament d’Igualada / Ajuntament de 
Manresa / Ajuntament de Montgat / Ajuntament de 
Navàs / Ajuntament del Papiol / Ajuntament de Rubí 
/ Ajuntament de Sabadell / Ajuntament de Salou / 
Ajuntament de Sant Celoni / Ajuntament de Sant Fe-

liu de Llobregat / Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja 
/ Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia / Ajuntament 
de Torelló / Ajuntament de Vallirana / Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú / Biblioteca Municipal i Comarcal 
Salvador Estrem i Falset / CAP Muralles / CC Baix 
Camp / Col·legi Oficial de Farmacèutics / Complex 
Esportiu Municipal Bonavista / Consell Comarcal Alt 
Camp / Consell Comarcal Baix Ebre / Consell Comar-
cal Conca de Barberà / Consell Comarcal d’esports 
del Baix Camp / Hospital Joan XXIII Tarragona / Mer-
cat Municipal de Reus / Mercat Municipal de Vilano-
va i La Geltrú / Museu Municipal d’Alcover / Mercat 
de Tarragona / Oficina de Turisme de l’Ajuntament 
de Cunit / Patronat Municipal d’Esports Tarragona / 
Patronat Municipal de Turisme de Calafell / Patronat 
de Roda de Barà / Pavelló Municipal d’El Serrallo / 
Pavelló Municipal de Sant Pere i Sant Pau / Pius Hos-
pital de Valls / Poliesportiu Municipal de Campclar.

Empreses
A Rosillo / Andrés Mata Bala e Hijos / Antonieta Grup 
/ Automatrac 3000 / Cafeteria La Llaminera / Calçats 
Rapid Rion / Carbonicasmasquefinas / Carnisseria – 
xarcuteria Isabel / Carpe Diem / Cau Xaloc / Centre 
Comercial Parc Central de Tarragona / CEPTA / CIC 
Mont Roig / Comercial Contel / Complex Esportiu St. 
Salvador / Congelats El Glaçó / Decoració Jordi / Dis-
cer  / DMdiversion / El Cingle Roig  / Excavaciones 
y Sólidos para Áridos / Excavaciones VINFARO / 
Farmàcia Carme Mestre / Farmàcia Central Carme 
Pons / Farmàcia Dra. Àngels Dronda Ayza / Farmà-
cia Jaume Fullana / Farmàcia Mª Cinta Martí Solé / 
Farmàcia Mercè Butillé / Farmàcia Països Catalans / 
Farmàcia Rafael Gispert / Farmàcia Susana Domingo 
/ Flors Batea / Forn de pa i pastisseria Valls / Gar-
den Nova / Germinova / Guasch / Guinot Prunera / 
Hewlett Packard / Hotel d’Entitats de Tarragona / IG-
ESPORT / Instalaciones M&P / Joieria Jordi Borràs / 
Kin Bon Pla / La Caixa de Pensions de Salou / Lila / 
Llibreria Marisa Francesc Roca / Marson Botique / 
Numismàtica Ventosa / Òptica Bofill / Pàrquing de la 
Font / Perfumeria Vives / Perruqueria Tomy / PIJ Al-
cover / Punt de Sevei Fecsa Endesa de Valls / Ramón 
Cirach Gelabert / Reciclajes y Containers Escudeo / 
Tandem RRHH / Tele – Lux / The Wax / “Tonik Área” 
/ Trops – Esport / Vídeo-club La Roca.

Col·laboradors

Escoles
AMPA CEIP Cèsar Martinell, Tarragona / AMPA CEIP 
Mare de Déu del Priorat, Tarragona / AMPA CEIP Ma-
rinada, Tarragona / AMPA Escola Carles III, Tarragona 
/ AMPA Escola Maria Ossó, Tarragona / AMPA Escola 
Onze de Setembre, Tarragona / AMPA Escola Sant 
Pere i Sant Pau, Tarragona / AMPA Escola Serrallo, 
Tarragona / AMPA Mas Clariana, Tarragona / AMPA 
Rossend Giol, Tarragona / Àngel de la Guarda, Tar-
ragona / APA CEIP 3 d’Abril, Tarragona / APA El Bar-
rufet, Tarragona / APA Vicente Aleixandre, Tarragona 
/ CEIP Alfons XXIII, Molins de Rei / CEIP L’Alzina, 
Molins de Rei / CEIP Bac de Roda, Barcelona / CEIP 
Can Parera, Montornès del Vallès / CEIP Castell Ciuró, 
Molins de Rei / CEIP del Bosc, Barberà del Vallès / 
CEIP Dolors Almeda, Cornellà de Llobregat / CEIP 
Eladi Homs, Tarragona / CEIP Els Alocs, Vilassar de 
Mar / CEIP El Colomer, Bigues i Riells / CEIP Els Cos-
tarets, Tarragona / CEIP Emili Juncadella, Barcelona 
/ CEIP Esteve Borrachina, Tarragona / CEIP Eugeni 
d’Ors, Tarragona / CEIP Ferran Agulló Moyà, Molins 
de Rei / CEIP Joan XXIII, Hostalets Balenyà / CEIP 
Joan Miró, Tarragona / CEIP La Canaleta, Tarragona 
/ CEIP Les Flandes, Piera / CEIP Les Roques Blaves, 
Esparreguera / CEIP Llebetx, Tarragona / CEIP Lola 
Anglada, Martorell / CEIP Marianao, Sant Boi de Llo-
bregat / CEIP Orlandai, Barcelona / CEIP Pompeu 
Fabra, Manlleu / CEIP Pont de la Cadena, Molins 
de Rei / CEIP Puig d’Agulles, Corbera de Llobregat / 
CEIP Sant Antoni, Sant Vicenç dels Horts / CEIP Sant 
Bernat Calvó, Tarragona / CEIP Sant Feliu, Tarragona 
/ CEIP Sant Jordi, Mollet del Vallès / CEIP Sant Ni-
colau, Tarragona / CEIP Teresa Godes i Doménech, 
Tarragona / CEIP Valdelors, Tarragona  / CEIP Vicente 
Aleixandre, Martorell / CEIP Vora del Mar, Tarragona 
/ Col·legi Cor de Maria, Tarragona / Col.legi Fuster, 
Sta Coloma Gramanet / Col·legi Joan Roig, Tarragona 
/ Col.legi La Mercè, Martorell / Col·legi Mare de Déu 
del Carme, Tarragona / Col.legi Mare de Déu de la 
Mercè, Barcelona / Col·legi Mare de Déu de la Ser-
ra, Tarragona / Col.legi Mare de Déu del Roser les 
Planes, Barcelona / Col·legi Residència L’Arboç, Tar-
ragona / Col.legi Sagrat Cor Sarrià, Barcelona / Col.
legi Sant Miquel Arcàngel, Molins de Rei / Col·legi 
St.Rafael, Tarragona / Col.legi Santa Teresa de Jesús, 
Barcelona / Col.legi Virolai, Molins de Rei / Divina 
Providència, Tarragona / EBM El Marfull, Tarragona / 
EEI Els Tres Pins, Tarragona / EEI Municipal La Dra-
ga, Tarragona / EEI Picarols Llar infants, Tarragona / 
Escola Anunciata, Gironella / Escola Arabell,  Lleida 
/ Escola Ateneu Instructiu, Sant Joan Despí / Escola 

l’Arjau, Tarragona / Escola l’Arrabassada, Tarragona / 
Escola Blanquerna / Escola Bressol Municipal Els Ta-
balets, Tarragona / Escola Cambrils, Tarragona / Es-
cola d’Art de Tarragona / Escola Eduard Toda, Tarra-
gona / Escola El Margalló, Tarragona / Escola El Puig, 
Esparreguera / Escola Elisa Badia, Barberà del Vallès 
/ Escola Enxaneta, Tarragona / Escola Esperança / 
Escola L’Estel, Tarragona / Escola Guinardó, Barce-
lona / Escola Infant Jesús, Barcelona / Escola Joan 
Pelegrí, Barcelona / Escola Joan Roca Guipúscoa, 
Barcelona / Escola Josep Fusté, Tarragona / Escola 
Les Comes, Tarragona / Escola Liceo Politécnico, 
Rubí / Escola Mare de Déu de la Candela, Tarragona 
/ Escola Mare de Déu del Roser, Tarragona / Escola 
Municipal de Música d’Amposta / Escola Municipal 
de Música de Salou / Escola Municipal de Música 
de Tarragona / Escola Nadís, Barcelona / Escola Pia 
Nuestra Señora, Barcelona / Escola Pia de Vilanova, 
Tarragona / Escola Pia Vilanova, Vilanova i la Geltrú / 
Escola Rafael Casanova, Sant Boi de Llobregat / Es-
cola Salou, Tarragona / Escola Sant Esteve, Castellar 
del Vallès / Escola Sant Esteve, Tarragona / Escola 
Sant Ramon, Tarragona / Escola Sant Sebastià, Tar-
ragona / Escola Santa Teresa de Jesús de Vilanova i 
La Geltrú / Escola Santa Teresa de Jesús, Tarragona 
/ Escola Tècnico Professional Xavier, Barcelona / Es-
cola Virolai, Barcelona / Gav. Psicopedagògic Kiona, 
Barcelona / Guarderia Jigsaw, Tarragona / IES Alex-
andre Galí, Tarragona / IES Berenguer d’Entença, 
Tarragona / IES Bonanova, Barcelona / IES Joaquim 
Bau, Tarragona / IES Manuel de Cabanyes, Tarra-
gona / IES Martí l’Humà, Tarragona / IES Montjuïc, 
Barcelona / IES Priorat, Tarragona / IES Vidal i Barra-
quer, Tarragona / Institut Les Planes, Tarragona / La 
Baldufa, Tarragona / Llar d’Infants El Cargol, Molins 
de Rei / Llar d’Infants El Gavot, Vilanova i la Geltrú / 
Llar d’Infants El Molí, Molins de Rei / Llar d’Infants El 
Rodó, Molins de Rei / Llar d’infants Esplai, Tarragona 
/ Llar d’Infants GU-GU, Tarragona / Llar d’Infants Jay-
car, Tarragona / Llar d’Infants La Cuca, Tarragona / 
Llar d`Infants La Traca, Molins de Rei / Llar d’Infants 
La Vitxeta, Tarragona / Llar d’Infants Municipal La 
Balena Blava, Tarragona / Llar d’Infants Municipal 
l’Arc de St.Martí, Tarragona / Llar d’Infants Peggy, 
Barcelona / Llar d’Infants Pineda, Tarragona / Llar 
d’Infants Tic-Tac, Tarragona  / Llar d’Infants Vicki, 
Tarragona / Llar Linus, Barcelona / Parvulari Donald, 
Barcelona.
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Col·laboradors

Entitats
Associació Recreativa La Tomaquera / Associació 
de voluntaris de La Caixa de Pensions / Bad Music 
/ Centre Cultural de Cambrils / Creu Roja Tortosa 
/ Fundació EnXarxa / Grup d’amics dels Velers de 
Torredembarra / Sanatori de Bellissens.

LA FESTA DEL “POSA’T LA GORRA!” TAMBÉ HA ESTAT 
POSSIBLE GRÀCIES A:

Les presentacions de la festa a càrrec de Carles Cap-
devila i en Dafnis Balduz / Marc Parrot / Albert Es-
pinosa / Creatics / Batukada Son da rua / els Lunnis 
/ Actors de Polònia i Crackòvia / Los Manolos / Colla 
castellera La Global de Salou / Ball de bastons gran 
i petit de l’esbart Sta. Tecla de Tarragona / Titelles 
Munchis / Vibria i vibrieta de Tarragona / Contacon-
tes ANIN / Colla gegantera de Reus / Coordinadora 
de Geganters de Barcelona / Gegants de l’AAVV d’ El 
Serrallo / Geganters i Gralles de Casablanca, Sant Boi  
/  Gegants del Drac d’Or d’Hospitalet / Geganters de 
Gràcia / En Clau de Clown / Llunàtic Clown / Cuca de 
Vallgorguina / Ai, Ai, Ai  i com sempre hem comptat 
amb la presència d’en Jordi Pitarch, en Joan Ventosa 

i el Josep Mª Arnàs de l’Hospitalet i a tot l’ Equip de 
voluntariat de l’AFANOC.

Volem agrair de manera especial la seva col·laboració 
en la campanya “Posa’t la gorra!” als actors, produc-
tors i guionistes que han fet possible el nou espot 
de televisió  com en Gerard Quintana, la Montserrat 
Carulla, la Bibiana Ballbé, en Carles Chamorro, en 
José Corbacho, la Vicenta N’Dongo, en Mag Lari, la 
Susanna Bas, Los Manolos, en Bruno Oro, en David 
Lillo i l’ITES. Gràcies també als actors de Crakòvia i a 
la productora Minoria Absoluta per deixa-nos grabar 
un nou espot.

 
Tanmateix 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, famí-
lies, col.laboradors habituals, aquells que realitzen 
donacions anònimes, membres de la Junta directiva 
i amics i amigues de l’AFANOC.

Lectura del Manifest
Posa’t la Gorra! a Portaventura

Premis i guardons

Premi a la “Millor Iniciativa de Servei al Pacient •	
2010-La Casa dels Xuklis”. Atorgat per Farmain-
dústria.

Premi al treball, l’esforç i la dedicació als valors •	
humanitaris 2010. Atorgat per la Unió Esportiva 
de Sants.

Premi Estatal de Voluntariat Social 2009. Atorgat •	
pel “Ministerio de Sanidad y Política Social”

Premi “EVENTO PLUS al mejor Evento Respon-•	
sable del año 2009 en el Estado Español 2009”. 
Atorgat per Evento Plus. 

Menció Honorífica de Cooperació i Solidaritat •	
2009 dels Premis Ciutat de l’Hospitalet. Atorgat 
per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Reconeixement a la responsabilitat social 2009. •	
Atorgat a la Delegació d’AFANOC a Tarragona per 
CEPTA (Confederació Empresarial de la Provín-
cia de Tarragona).

Premi Nacional del Voluntariat 2006. Atorgat pel •	
Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Premi a la Labor Social. Febrer de 2005. Ator-•	
gat per la FAC (Federación Catalana de Comu-
nidades).

Premi Col·laboradors a la dedicació. Febrer •	
de 2003. Atorgat per l’Associació Pizarra de 
Raimunda.

Placa Josep Trueta al mèrit sanitari 2003, atorgat •	
per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya.

16è Premi Rueda Rotaria atorgat pel Club Rotary •	
de Barcelona. Maig de 2001.

Premi al Projecte Material de Suport de la For-•	
mació de Voluntaris. Novembre de 2000. Atorgat 
per la Fundació Agrupació Mútua i la Federació 
Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

1r Premi de Voluntariat Social 1998, atorgat •	
per la Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS).

Entrega dels Premis
Farmaindustria
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EQUIP D’AFANOC
La junta directiva està formada per:

Josep Pla i Buxo (President) 
Anna Peris (Vicepresidenta)
Ricard Molins (Secretari)
Josep Cruz i González (Tresorer)
Miguel Javaloy (Delegat a Tarragona) 

vocals:
Joana Alemany
Quique Bassat
Pepe Cañete
Anna Maria Pérez
Dolors Quirós
Yolanda Riu
Gabriel Salguero
Anna Maria Gras
José Luis Pineda
Marc Gavilán 
Pep Chaparro.

Podeu contactar amb la Junta Directiva mitjançant: 
afanoc@afanoc.org

EQUIP TÈCNIC D’AFANOC:

Gerència 
Rosa Casals. (gerencia@afanoc.org )

Àrea de Recursos/ Oci i cultura /Formació 
Eulàlia Acuña. (afanoc@afanoc.org)

Àrea d’Administració
Mònica Ruiz. (administracio@afanoc.org)

Àrea de Comunicació i Relacions Externes 
Maite Golmayo. (comunicacioafanoc@afanoc.org)

Àrea d’Imatge i Disseny
Ricard Soriano. (comunicacio@afanoc.org)
Conrad Ricart. (posatlagorra@afanoc.org)

Àrea d’Atenció Psicològica
BARCELONA:
Laia Jané. (psicologia@afanoc.org)
TARRAGONA:
Mercè Bertran. (tarragona@afanoc.org)
Núria Carsí. Infermera i Consultora Clínica .
(psicologia@afanoc.org)

Àrea de Treball Social 
BARCELONA: 
Pilar Verona. (tsocial@afanoc.org)
TARRAGONA:
Mar Crespi. (voluntariattgn@afanoc.org)

Àrea de Voluntariat / Oci i Lleure als hospitals 
BARCELONA:
Anna García Pascual. (voluntariat@afanoc.org)
Irene Costa (voluntariat domiciliari Barcelona). 
(psicopedagogia@afanoc.org)
TARRAGONA: 
Mar Crespi. (voluntariattgn@afanoc.org)

Àrea Psicopedagogia / Coordinació Delegació de 
Tarragona
Irene Costa. 
(tarragona@afanoc.org / psicopedagogia@afanoc.org)

Àrea de Reflexologia i Massatges
BARCELONA:
Bibiana Carrasco. (afanoc@afanoc.org)
Montse Hernández 
Enric Alzamora.
TARRAGONA:
Assumpta Civit.

Equip
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Animació infantil
Posa’t la Gorra! al Zoo de Barcelona

Dades de l’entitat
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L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) està 
registrada a Direcció General de Dret i Entitats Ju-
rídiques del Departament de Justícia amb el número 
9.846.
La delegació de Tarragona està inscrita al Registre 
d’Assocaicions de l’Ajuntament de Tarragona amb el 
número 650.
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)•	
Secretaria de Família. Departament de Benestar •	
Social i Família de la Generalitat de Catalunya
ICO i Pla Director d’Oncologia•	
TV3•	

Convenis signats amb entitats:

Fundació Domo•	
Kokoro•	
ACIC. Associació de Cantants i Intèrprets Profes-•	
sionals en Llengua Catalana

Convenis signats amb entitats privades:

Obra Social la Caixa•	
Egartronic•	
Consum•	
Alcampo•	
Catalunya Caixa•	
Unnim•	
Obra Social Caja Madrid•	
Fundación CAN•	
DKV Seguros•	

Membres de:

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer •	
(FECEC)
Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS)•	
Confederación Coordinadora Estatal de Minus-•	
válidos Físicos de España (COCEMFE) Barce-
lona i Tarragona 
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)•	
Fundació de Nenes i Nens amb Càncer•	


