
AFANOC i la Fundació Nenes i Nens amb Càncer presen ten:  
La Casa dels Xuklis, un nou recurs social.  

  

Des de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, AFANOC, i la Fundació 

Nenes i nens amb Càncer, tenim la joia de comunicar-vos que la Casa dels Xuklis ja es posa en marxa i 

comença a acollir les primeres famílies. Es tracta doncs del naixement d’un nou recurs social que vol 

millorar la qualitat de vida de les famílies dels infants amb càncer que han de desplaçar-se lluny de les 

seves llars per anar als hospitals de referència de Barcelona, per rebre el tractament o assistir als controls 

mèdics.  

En alguns casos, aquests desplaçaments poden suposar llargues estades a la nostra ciutat, és per això, que 

entenem que és un recurs necessari que té com a objectiu contribuir i afavorir la qualitat de vida de les 

famílies evitant-los el maldecap afegit que suposa no tenir un lloc on allotjar-se, a una situació prou 

complicada de per si.  

Qui són els Xuklis? 

Els Xuklis són uns petits personatges creats per la il�lustradora Roser Capdevila, autora de les tres 

bessones, i l’arquitecte Dani Freixes. Aquests personatges es diuen Xuklis perquè tenen la virtut de 

“Xuklar” els mals rotllos que apareixen a l’entorn familiar arrel del diagnòstic de càncer. Els Xuklis ja fa 

temps que fan feina als hospitals, s’amaguen a sota els llits, darrere les portes i a tots el racons 

imaginables per tal de que ningú els pugui veure... excepte els nens i nenes.  

Com ha estat possible la Casa dels Xuklis?  
 

Aquest projecte ha comptat amb el suport de la ciutadania, així com de nombroses entitats privades i 

públiques, com l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Habitatge i la 

Diputació de Barcelona.  

La Casa dels Xuklis ha estat construïda sota criteris de sostenibilitat, amb una estètica innovadora que ha 

tingut en compte les necessitats especifiques d’aquestes famílies, ja que tindran a la seva disposició vint -i 

cinc apartaments per tal de que puguin gaudir de la seva intimitat, i de zones comunes, com la cuina, el 

menjador, la bugaderia, la biblioteca, etc.., per tal de que també puguin interactuar i compartir el seu dia 

a dia, amb altres que estan en la mateixa situació. 



Els apartaments han estat dissenyats de manera altruista per una trentena d’equips d’interioristes sota el 

paraigües de Casa Decor. Cada equip s’ha fet càrrec d’un espai de la casa decorant-lo als seu estil, 

aconseguint d’aquesta manera que cada apartament sigui diferent.  

La Casa dels Xuklis no tan sols vol ser un allotjament, sinó també un lloc on -desconnectant de l’entorn 

hospitalari- tots els nens, nenes i adolescents amb càncer i les seves famílies puguin trobar informació, 

assessorament, suport psico-social i activitats lúdiques que els hi oferirà l’equip d'AFANOC, entitat que 

des de fa 23 anys treballa per millorar la qualitat de vida d’aquestes famílies i que ha ubicat la seva nova 

seu als baixos del mateix edifici. 

Aquest equip tècnic compta, entre d’altres professionals, amb una psicòloga, una psicopedagoga, una 

treballadora social, una educadora social i un equip de voluntaris que acompanyaran a les famílies des del 

dia de l’arribada fins al dia de la sortida, sempre en coordinació amb els diferents professionals vinculats 

a la família, tant de Barcelona com del lloc de procedència.  

 

Com funcionarà?  
 

Les demandes d’allotjament es tramitaran des dels Serveis de Treball Social dels hospitals de les diferents 

comunitats, hospitals comarcals de Catalunya, Centres d'Atenció Primària, Associacions i Fundacions de 

nens amb càncer de tot l’estat espanyol, etc... i en casos puntuals, de les pròpies famílies que necessitin el 

recurs, sempre que sigui una derivació oficial, amb criteri mèdic i social 

 


