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EL CÀNCER INFANTIL. ASPECTES PSICOSOCIALS

Des del moment en que s’estableix un diagnòstic de càncer en un membre d’una família, especial-

ment quan l’afectat és un nen o una nena, es genera un impacte molt fort, tant a nivell emocional, 

cognitiu com també social. Aquesta nova situació de canvi, es caracteritza per una desestabilització 

inicial del sistema familiar, el qual s’haurà de reestructurar a mesura que avanci el tractament de 

la malaltia.

El càncer suposa la segona causa de mort infantil, precedida pels accidents. Encara que els avenços 

en els tractaments mèdics hagin aconseguit arribar a una supervivència als 5 anys d’un 76%, aquest 

24% restant genera un gran impacte en la nostra societat.

En el nen/a, s’altera la relació amb el seu entorn més immediat, “perdent” d’un dia per l’altre el con-

tacte amb els companys d’escola, mestres, familiars... De forma similar, els pares i mares abandonen 

inicialment, la seva activitat laboral i quotidiana i desplacen tota la seva atenció a acompanyar el fill/a 

durant el procés que comença.

Davant d’aquesta situació de fort impacte, és rellevant el tipus de resposta i estil d’afrontament que 

presenta cada membre de la família ( tant el nen/a com els seus pares i altres adults que l’acom-

panyen). Hi influiran aspectes com la personalitat i el nivell de maduració, les experiències viscudes 

prèviament, estils cognitius i formes de percebre la realitat, les expectatives i creences, la funció o rol 

que es té dins de la família i el context social.

La capacitat per emprar recursos i eines emocionals serà determinant en aquesta situació d’alta tensió 

i estrès emocional provocada per la incertesa de l’evolució de la malaltia. Serà necessari destacar 

les habilitats inherents de cada persona, al mateix temps que adoptar noves formes i estratègies de 

resolució de problemes. 

S’esdevindran molts canvis, alguns més rellevants que d’altres, als quals la família s’hi haurà 

d’adaptar:

La reorganització de la dinàmica quotidiana familiar ( tasques domèstiques, calendari, altres •	

aspectes familiars).

Els desplaçaments freqüents a l’hospital.•	

Coneixement de persones noves i d’un entorn desconegut com l’hospital.•	

Les proves i els tractaments.•	

La situació dels germans/es (possibles canvis de conducta).•	

La situació laboral dels pares i mares i possibles canvis econòmics. •	

Assumpció de noves responsabilitats per part d’altres membres de la família. •	

Relació de parella.•	
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Més despesa familiar.•	

Canvi de domicili.•	

En cada moment i àmbit d’actuació apareixen necessitats i demandes específiques que haurem d’anar 

treballant i recolzant, ja sigui des de l’àrea de treball social, des de l’àrea de suport psicològic, des de 

l’àrea de voluntariat o a nivell educatiu i estimulatiu.

La visió mèdica

“El nen no és un adult petit. Ha de ser tractat en Unitats Pediàtriques en el context d’Hospi-

tals Infantils que puguin assumir el tractament i les seves complicacions i per equips multi-

disciplinaris formats per pediatres oncòlegs i hematòlegs, cirurgians, anestesistes pediàtrics, 

radioterapeutes, infermeres especialitzades, radiòlegs, psicooncòlegs pediàtrics, intensivistes, 

personal auxiliar especialitzat i amb el suport de mestres, educadors i professionals de l’en-

treteniment. Cal procurar millorar la qualitat de vida del nen i la seva família al llarg de tot el 

procés, procurant mantenir l’estructura familiar, la relació amb l’escola, les activitats amb els 

amics i els jocs. El paper del voluntariat en la contribució als aspectes de suport i qualitat de 

vida emergeix amb força en les dues ultimes dècades, sent imprescindible la seva presència 

en els nostres centres”.

Dr. José Sánchez de Toledo Codina (Cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica

de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. Abril 2007).

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

Breu història

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 

1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora 

de qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que 

envoltaven el càncer infantil.

El 1988 l’entitat va ser registrada com a Associació no lucrativa amb el nº 9846 al registre d’entitats 

jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i és escola de formació reglada 

amb el nº4 dins del Pla de Formació de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. 
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AFANOC ha desenvolupat des de la seva creació una important tasca en àmbits molt diversos al 

voltant de les necessitats que tenen les famílies quan un infant és diagnosticat de càncer. Necessitats 

molt diverses que afecten tant al nen o la nena com als pares, mares, germans i germanes, amics, 

l’escola,... 

La realitat que es van trobar ara ja fa 23 anys no es corresponia amb les necessitats que es generaven 

amb aquesta malaltia de llarga durada i de pronòstic incert, les famílies no tenien cap ajuda ni suport 

a nivell psicosocial. 

Durant tots aquests anys l’entitat ha posat en marxa programes i serveis amb l’objectiu de millorar la 

qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies i ha treballat en la millora de la salut 

psicosocial de totes aquestes. 

Per citar al llarg d’aquests últims anys  els moments més significatius per a l’AFANOC podem des-

tacar l’inici de la Campanya de Sensibilització “Posa’t la gorra!” l’any 2001, la qual ha esdevingut 

una campanya plenament consolidada i ha donat a conèixer el càncer infantil i les seves repercussi-

ons. Un dels moments àlgids arriba quan AFANOC aconsegueix intervenir l’any 2004 en el disseny 

i l’adequació de la nova planta d’oncologia i hematologia de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall 

d’Hebron, ja que va ser un reconeixement a la tasca realitzada fins al moment i una visualització 

de les seves idees i objectius. Un altre moment important per a l’AFANOC és la creació d’una 

Delegació a Tarragona l’any 2004 per atendre totes les famílies del Camp de Tarragona i Terres 

de l’Ebre. I per descomptat, el últim pas de gegant que ha donat l’AFANOC ha estat la finalització 

l’any 2010 de les obres de construcció de la Casa dels Xuklis, gestionades per la Fundació Privada 

Nenes i Nens amb Càncer. 

missió

La missió de l’Associació de Nens amb Càncer és la de treballar perquè el desenvolupament afectiu 

i educatiu dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies sigui el més adequat a les seves especials 

circumstàncies i en general qualsevol actuació tendent a millorar la seva qualitat de vida així com 

col·laborar al millor coneixement d’aquestes malalties i els seus tractaments.

Des d’AFANOC sempre s’ha considerat que els pares i mares hem d’adoptar un paper actiu en la 

curació dels nostres fills i filles. L’experiència ha demostrat que la qualitat de vida dels nens/es i l’am-

bient que els rodeja afecten de manera determinant el desenvolupament i la curació de la malaltia.

Els centres hospitalaris cobreixen una funció mèdica determinant, però en les malalties de llarga 

durada la salut psicosocial és fonamental. I aquesta és la raó de ser d’una associació com AFANOC: 

“complementar el treball mèdic des de la perspectiva de les mares i pares dels infants”.
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PrinciPaLs activitats

Les principals activitats que l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) realitza actualment són:

Programa d’oci i cultura: AFANOC realitza un taller lúdicoeducatiu cada dia al Servei d’Oncohe-

matologia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron (contacontes, papiroflèxia, dibuix, creativitat, titelles, 

mandales i el taller d’Egipte) i cada setmana els pallassos hospitalaris visiten la planta. A l’Hospital 

de Sant Joan de Déu realitzem un cop per setmana musicoteràpia. A l’Hospital de la Vall d’Hebron 

també es realitzen activitats puntuals com la celebració d’aniversaris, Sant Jordi, la Castanyada, el 

Carnaval, el Caga Tió i Cap d’Any entre altres.

Programa d’oci i cultura fora del context hospitalari: Realitzem colònies d’estiu per als nens i nenes 

amb càncer i els seus germans i germanes en edat compreses entre els 6 i els 16 anys. També realit-

zem sortides amb les famílies trimestralment. 

Programa d’Atenció psicosocial: Es proporciona atenció psicològica i suport emocional tant a l’in-

fant afectat per la malaltia com als seus familiars. L’equip de suport psicològic intervé dos dies a la set-

mana a l’Hospital de Sant Joan de Déu. També es fan consultes, si és necessari, a la seu d’AFANOC. 

També s’intervé a l’Hospital de Joan XXIII quan hi ha la necessitat i a la Delegació de Tarragona. Es 

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

També estem intervenint amb el personal mèdic i d’infermeria dels hospitals Maternoinfantil de la 

Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu i Joan XXIII, assessorem i informem a aquells professionals de 

l’educació que tenen infants malalts al seu càrrec i realitzem supervisions mensuals amb l’equip 

d’AFANOC on es revisen aquelles dificultats a nivell professional i personal que van apareixent en 

el dia a dia. 

La treballadora social d’AFANOC a Barcelona atén a les famílies des del moment del diagnòstic prin-

cipalment al Servei d’Oncohematologia Pediàtrica i l’hospital de dia de l’Hospital de la Vall d’Hebron 

de Barcelona i manté una coordinació constant amb l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

També a la seu d’AFANOC es coneix a les famílies que, o bé no estan ingressades en cap hospital o 

que estan ubicades en altres hospitals. 

Des de Treball Social de Tarragona, s’atén a les famílies principalment a la Delegació, a l’Hospital 

Joan XXIII i realitza el seguiment de les famílies desplaçades.

Programa de reflexoteràpia i tècniques manuals: A l’Hospital de Sant Joan de Déu es realitza 

reflexoteràpia als infants ingressats a la Unitat d’oncohematologia. L’equip està format per tres refle-
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xòlegs. A la seu d’AFANOC s’ofereixen massatges als familiars i a l’AFANOC a Tarragona es realitzen 

massatges i tècniques de relaxació. 

Programa d’Atenció Educativa: Oferim material de suport i xerrades a les escoles perque puguin 

rebre l’assessorament necessari per entendre la situació i poder donar suport al nen/a malalt. També 

oferim xerrades informatives i de sensibilització a escoles, entitats o institucions sobre l’entitat i el 

nostre voluntariat.

Programa d’Informació i sensibilització: Participem en actes de sensibilització i portem a terme la 

campanya anual “Posa’t la gorra!” per donar a conèixer el càncer infantil i les seves repercussions. 

Programa de Voluntariat: El voluntariat hospitalari d’AFANOC té la funció d’acompanyar i donar su-

port 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 especial fent-se càrrec del nen/a ingres-

sat en curts períodes de temps quan la família ha de realitzar alguna gestió o fer un respir, ajuda a 

dinamitzar els tallers i activitats que es realitzen i tenen cura de les sales de jocs, la sala d’adolecents, 

la sala de pares i mares i la biblioteca al Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtric i l’hospital de 

dia de l’Hospital Vall d’Hebron. El nostre voluntariat també té presència a l’Hospital Joan XXIII quan 

hi ha necessitat.

El voluntariat domiciliari d’AFANOC acompanya i dóna suport a les famílies al seu domicili quan 

encara no han reemprès la seva quotidiana.

També tenim voluntariat realitzant tasques de suport administratiu i per actes i campanyes. Com a 

escola de formació reglada de voluntariat formem els voluntaris inicialment i permanentment.

ÀmBit d’actuació

L’àmbit d’actuació de l’AFANOC és autonòmic. La seu central de l’AFANOC es troba situada a la 

ciutat de Barcelona i també té una Delegació a la ciutat de Tarragona.

destinataris

Els destinataris d’AFANOC són tots els nens i nenes amb càncer i les seves famílies de Catalunya o 

que venen a rebre tractament a Catalunya.

Els destinataris principals de La Casa dels Xuklis seran les famílies de fora l’àrea metropolitana de 

Barcelona i amb pocs recursos.
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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

introducció

La Casa dels Xuklis, és un espai d’acolliment per a pares i mares de nens i nenes que es desplacen 

per a rebre tractament. Un espai on els nens i nenes juntament amb la seva família puguin sentir-se 

acollits i compresos....., que es puguin sentir, en la mesura del possible, “com a casa”. Un espai pro-

per a l’hospital on el nen/a rep atenció mèdica, un espai que es trobi en un context tranquil i pensat 

per atendre la diversitat dels pacients i les seves famílies, tan a nivell cultural, com social, com en la 

diferència d’edats. 

A Barcelona li cal una casa com aquesta.

Breu història de La casa deLs XukLis

El projecte de la Casa dels Xuklis neix de les experiències personals i de les demandes que han realitzat 

tots aquests anys els pares i les mares quan s’han trobat en la situació de tenir els seus fills i filles ingres-

sats amb un diagnòstic de càncer i s’han hagut de desplaçar fora de les seves localitats d’origen.

Així doncs, és un projecte ja present des dels inicis en que es va constituir l’Associació, ara ja fa més de 

23 anys, en que gràcies a la lluita constant i a la tossuderia d’un grup de familiars i amics i amigues 

han fet realitat aquell somni que varen projectar.

L’any 2006 la Diputació de Barcelona signa amb l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) un 

protocol de col·laboració per la cessió d’un terreny al recinte de les Llars Mundet a Barcelona on 

poder construir la Casa dels Xuklis. 

El mateix any 2006 AFANOC constitueix la Fundació Nenes i Nens amb Càncer perquè gestioni el 

procés de construcció de la Casa dels Xuklis. 

Les obres de construcció de la Casa dels Xuklis comencen l’abril del 2009 i finalitzen el setembre 

del 2010.

Un cop finalitzades les obres s’ha anat adequant la casa pas a pas i preparant-la per l’entrada de les 

famílies. Una de les accions a remarcar és la feina realitzada per un equip de dissenyadors d’interiors 

que han participat en el disseny i adequació dels apartaments i espais comunitaris, dotant la casa 

d’espais exclusius i ben diferents un de l’altre.
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La Casa dels Xuklis evidentment no hauria estat possible sense el gran suport rebut per part de la so-

cietat civil i les iniciatives privades per recaptar fons, el món empresarial i les institucions públiques.

manca d’aLLotjament

La majoria de vegades, en els casos de les famílies desplaçades fora del seu entorn familiar, el gran 

problema que es produeix el dia de la seva arribada a l’hospital és el de trobar allotjament i més si 

es tenen pocs recursos. 

Pot ser que la família del nen/a malalt s’allotgi a l’habitatge de familiars o amics però en la majoria 

de casos des d’AFANOC hem de gestionar i trobar un allotjament. 

A la ciutat de Barcelona l’oferta d’allotjament per famílies desplaçades queda curta davant de les 

situacions actuals de nens/es amb càncer i malalties de llarga durada. 

Des de l’Associació proposem, doncs, una solució definitiva, de qualitat i justa.

PerfiL de Les famíLies

Els principals perfils de les famílies desplaçades que acollirem a la Casa dels Xuklis són les següents:

Famílies que provenen d’arreu de Catalunya de fora l’àrea Metropolitana de Barcelona. •	

Famílies que provenen de la resta de l’Estat Espanyol.•	

Famílies estrangeres que venen via Cooperació Internacional.•	

Famílies derivades des d’altres Hospitals de fora de l’Estat Espanyol.•	

Altres casos no reflectits seran valorats de manera individual tenint en compte criteris socials i mèdics.

La treballadora social valorarà cada família en total coordinació amb l’equip mèdic i Treball Social 

dels hospitals de referència del nen/a, i sempre en coordinació amb Serveis Socials, Equips d’Aten-

ció Primària, Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència, ajuntaments, etc.

PrinciPaLs dificuLtats

Les principals dificultats amb les que es troben les famílies desplaçades, que s’afegeixen al procés de 

la malaltia, serien les següents: 

Falta d’allotjament•	

Increment de despeses econòmiques. Problemes socioeconòmics.•	
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Separacions familiars i amb l’entorn més immediat.•	

Els problemes de comunicació.•	

L’estrès emocional. Dol migratori.•	

Els estils de vida diferents.•	

Les irregularitats jurídicolegals.•	

AFANOC és sensible de cada una d’aquestes situacions i té com a objectiu donar cobertura de les 

mancances que es deriven, donant suport tant a nivell particular, des de la informació i coordinació 

amb altres entitats i serveis, com a nivell de suport des de les plantes dels hospitals Sant Joan de Déu 

i l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron.

dades quantitatives

Tot seguit mostrem aquestes dades quantitatives de l’any 2010 de les famílies ateses des de Treball 

Social, ja que creiem que fan més palpable la realitat de les famílies afectades i desplaçades i, per 

tant, la necessitat d’aquest projecte.

Llocs de procedència (Catalunya)
Barcelona 108

Girona 20

Lleida 9

Tarragona 66

Llocs de procedència (Fora de Catalunya)
Andalusia 4 Marroc 3

Aragó 7 Navarra 1

Illes Balears 1 País Basc 4

Illes Canàries 4 Pakistan 1

Ceuta 1 Perú 2

Galícia 4 Romania 2

Honduras 1 València 3

Iraq 1
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Famílies ateses

Famílies ateses de Catalunya

D’aquestes dades cal senyalar que una part important de les famílies ateses des de l’àrea de treball 

social són les ateses a l’Hospital de la Vall d’Hebron, ja que la treballadora social de l’AFANOC té 

presència des del moment del diagnòstic al servei d’oncohematologia pediàtrica de l’Hospital de Vall 

d’Hebron. Aquestes dades no reflexen el 100% de les famílies en tractament.

OBJECTIUS

oBjectiu generaL

Proporcionar allotjament amb apartaments individuals 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 

tractament als principals hospitals de referència.

 Província de Barcelona (53%)

 Fora de Barcelona (47%)

 De fora de Catalunya (17%)

 De Catalunya (83%)
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oBjectius esPecífics

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

Oferir activitats lúdicoeducatives i terapèutiques als infants i les seves famílies.•	

Posar a disposició de les famílies espais comunitaris on puguin desenvolupar amb tranquil·litat el •	

seu dia a dia (menjador, cuina, bugaderia, biblioteca, espais de descans, sala de TV, sales de jocs 

i activitats, internet, etc).

RESULTATS ESPERATS

Ser un centre de referència i acolliment a la ciutat de Barcelona per a totes les famílies que s’han de 

desplaçar als hospitals de Barcelona, on els infants i les seves famílies rebin una atenció integral.

EL PER QUÈ D’UNA CASA D’ACOLLIDA

La idea de crear una casa d’acollida per als nens/as i les seves famílies ha sorgit de les experiències 

personals i de les demandes que els pares i mares han formulat quan s’han trobat o es troben en la 

situació de tenir als seus fills/as ingressats amb diagnòstic de càncer, per la qual cosa han de despla-

çar-se fora de les seves localitats d’origen.

 

Per aquest motiu 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. És, doncs, un requeriment de primera necessitat el fet de 

poder proporcionar a les famílies un espai que sentin com a seu, on puguin organitzar la seva vida amb in-

timitat i condicions, i en el qual puguin trobar l’estabilitat i els recursos necessaris per afrontar la malaltia.  

Els avantatges que una casa d’acollida genera es tradueixen directament en una major implicació en 

el tractament; en una considerable reducció de la preocupació, tant dels pares i mares com dels fills 

i filles, i en la possibilitat de millora ostensible de la nova situació personal, gràcies al suport d’altres 

famílies residents i dels professionals de la casa.

  

La Casa dels Xuklis vol ser un espai amb un ambient còmode i agradable, dotat d’espais exclusius 

que tinguin en compte la intimitat de cada família, i d’espais comuns polivalents. Una casa constru-
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ïda amb criteris ecològics i de sostenibilitat. Un lloc on els espais estan dissenyats de tal manera que 

conviden a la relació interpersonal, però també un lloc on les persones puguin tenir la seva pròpia 

intimitat sense sentir-se sols. Un lloc on només entrar els faci sentir-se millor.

QUI SÓN ELS XUKLIS?

Pensats per l´arquitecte Dani Freixas i dibuixats per la Roser Capdevila, autora de Les tres bessones, 

els Xuklis ens acompanyen i ens fan la vida molt més fàcil. Els Xuklis tenen la qualitat de xuclar els 

mals rotllos i per tant, ajuden als infants i els seus familiars a superar els entrebancs de la malaltia. 

De fet, els Xuklis ja fa temps que treballen intensament i amb èxit al Servei d’Oncohematologia de 

l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron de Barcelona. Aporten ànims, alegria, esperança i dis-

tracció i acompanyen als nens i nenes sempre que ho necessiten. 

ESPAIS I EQUIPAMENTS

La Casa dels Xuklis disposa de 25 apartaments de 30 metres quadrats cada un. La capacitat d’allot-

jament d’aquests apartaments és principalment per a quatre persones. 

Cada apartament disposa del seu propi lavabo i una petita terrassa que comunica amb el jardí ex-

terior. Tots els apartaments disposen dels equipaments necessaris per a què la família pugui viure i 

organitzar el seu dia a dia amb la màxima comoditat i tranquil·litat possibles.
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Tots els apartaments i estances de la Casa dels Xuklis són diferents entre sí, ja que un equip de dis-

senyadors d’interior han dissenyat i realitzat un espai de la casa. D’aquesta manera s’ha aconseguit 

que cap apartament sigui igual i que a la vegada, hi hagi apartaments per exemple amb un estil més 

dirigit a infants o d’altres més per a adolescents. Tots aquests apartaments formen una illa al voltant 

d’un bonic pati interior.

Com a espais comuns disposem d’una cuina de grans dimensions perquè les famílies en puguin fer 

ús en el moment que ho necessitin. Just al costat de la cuina trobem el menjador de la casa, on també 

hi ha un espai per la lectura i el relax i una biblioteca. El menjador també disposa d’una terrassa 

coberta perquè s’usi durant el bon temps. Les famílies disposen de tots els estris i utensilis necessaris 

per poder cuinar.

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

La casa també disposa d’una gran sala polivalent per fer-hi activitats i una sala de jocs pels més pe-

tits. Just al costat de la sala de jocs trobem un espai que s’utilitzarà com a cafeteria i sala d’estar que 

comunica amb una altra terrassa exterior.

La Casa dels Xuklis està envoltada per un jardí exterior. En aquest jardí hi trobem la sala del silenci, un 

petit espai separat de la casa amb l’ús lliure que cadascú li vulgui donar. També hi ha una petit hort 

urbà biològic on els pares, mares i els infants ajudaran al seu manteniment, el qual es convertirà en 

una activitat més de la casa i podran gaudir de les verdures i hortalisses cultivades.

A la planta baixa de la Casa dels Xuklis hi trobem les oficines de treball de l’AFANOC, on també hi 

han dos despatxos d’atenció a les famílies i una sala destinada a realitzar el servei de reflexoteràpia 

i massatges o altres serveis programats.

La Casa dels Xuklis està totalment adaptada segons la normativa vigent per les persones amb alguna 

discapacitat física. També hi haurà un ascensor que comunicarà totes les plantes.

Amb aquests espais, a part de les estones que cada família destina a l’organització i planificació, es 

fomenta el diàleg, l’intercanvi d’experiències i sentiments, es verbalitzen les mancances emocionals i 

es posen sobre la taula els problemes o les situacions viscudes per les famílies. 

Aquest treball amb les famílies serà sempre complementat i coordinat amb el personal de l’hospi-

tal, i d’aquesta manera aconseguirem donar una cobertura a totes les dimensions de les persones 

afectades.
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UBICACIÓ

La Casa dels Xuklis està ubicada al Carrer de l’Harmonia cantonada amb el Camí de Sant Cebrià. És 

al costat de l’Hospital de la Vall d’Hebron i s’hi arriba per la Ronda de Dalt, sortida 4. La Casa dels 

Xuklis també està molt ben comunicada a través de la Ronda de Dalt amb l’Hospital Sant Joan de 

Déu. A més, la casa és a tres minuts caminant de la parada de metro de Mundet i línies d’autobús els 

quals faciliten la mobilitat de les famílies.

Terrenys on s’ubica la casa dels Xuklis, cediTs per la dipuTació de barcelona.
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SERVEIS I ACTIVITATS

serveis

Atenció psicosocial
A la Casa dels Xuklis, s’acompanyarà i es donarà suport a les famílies a través dels serveis d’atenció 

psicosocial que porten a terme les professionals de l’AFANOC.

Les famílies podran comptar amb l’assessorament i atenció d’una psicopedagoga per aspectes edu-

catius i per ajudar a l’infant a gestionar els canvis que comporta la malaltia en la dinàmica familiar 

i en el seu dia a dia.

Es portarà a terme atenció psicològica i suport emocional a les famílies per part de la nostra psicòlo-

ga, que continuarà realitzant el suport i acompanyament psicològic a l’hospital de Sant Joan de Déu 

i realitzant la intervenció des del propi hospital.

La nostra treballadora social també realitzarà a la Casa dels Xuklis un assessorament i un suport per 

aspectes socials adequats a cada situació familiar i continuarà realitzant la seva tasca i atenent a les 

famílies a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

L’equip de suport psicosocial de l’AFANOC intervindrà o derivarà als professionals de referència les 

famílies acollides a la Casa dels Xuklis i sempre treballarà coordinadament amb els professionals que 

estan intervenint amb la família ja siguin de l’Hospital o del territori d’origen. 

També hi haurà una coordinació constant amb la Delegació de Tarragona per a fer tot el seguiment 

de les famílies desplaçades.

A la Casa dels Xuklis comptarem amb la presència de voluntariat per realitzar suport a les famílies, 

dinamitzar i realitzar les activitats dirigides als infants, i ajudar a tenir cura dels espais de la casa.

AFANOC com a escola reglada dins del Pla de Formació de Voluntariat de Generalitat de Catalunya, 

realitzarà els cursos de formació inicial i de formació continuada tant pels nostres voluntaris com per 

tots els voluntaris hospitalaris d’altres entitats o voluntariat social que vulguin gaudir dels nostres cur-

sos, doncs són oberts i gratuïts per a tothom.

Servei de neteja i manteniment
La Casa comptarà amb personal de manteniment i de neteja que ajudarà a conservar la casa en bon 

estat i en funcionament. Aquest servei s’encarregarà de la neteja a fons dels espais comuns i, durant 
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els canvis que es realitzin entre les entrades i sortides a la casa, es netejaran els apartaments i es farà 

la bugada de llençols i tovalloles.

Servei de reflexoteràpia i massatges
A la Casa dels Xuklis es vol oferir el servei de massatges i quiromassatge dirigit als pares i mares que 

ho sol·licitin.

També es realitzaran les sessions de reflexoteràpia dirigides als pares i mares i als infants en que 

l’Hospital de referència ho autoritzi. El nostre equip de reflexòlegs continuarà aplicant aquest tècnica 

als nens i nenes de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Atenció Domiciliària
Des de l’hospital es porta a terme el servei d’atenció domiciliària (equip mèdic i d’infermeria) per a 

pacients amb dificultat de moviment o per a determinades cures que es poden efectuar a la pròpia 

llar. Per a totes les famílies que estan allotjades a la casa també s’efectuaria aquest servei, contem-

plant la casa d’acollida com a llar provisional. D’aquesta manera, les famílies desplaçades gaudirien 

d’aquest servei amb igualtat de condicions que els pacients amb residència habitual a Barcelona. 

Mestres a domicili
Hi haurà una coordinació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les 

Aules Hospitalàries, perque els mestres que van als domicilis dels nens i nenes en edat escolar, puguin 

també fer classes als infants que estan vivint temporalment a la Casa dels Xuklis. 

Escolarització
AFANOC es coordinarà amb els centres escolars propers per tal de garantir l’assistència a l’escola 

dels nens i nenes que puguin assistir presencialment a l’escola, com també dels seus germans i ger-

manes.

ACTIVITATS

activitats Programades Per a infants i adoLescents

Taller de jocs i manualitats conduïdes
En aquest taller es realitzen activitats de pintura, de manualitats, de papiroflèxia, de mandales i de jocs. 

Els objectius del taller són potenciar l’interès i participació en activitats artístiques, treballar la creativitat 

i l’esperit crític i fer valorar la importància del llenguatge visual i plàstic com a medi d’expressió.
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Taller de contacontes
També es vol portar a terme el contacontes. Creiem que aquesta activitat és molt adequada a les espe-

cials circumstàncies dels infants acollits a la casa. La funció del conte és encisar, produir joia, treballar la 

imaginació i educar, però també transmeten emoció, vitalitat i ajuden a la formació d’hàbits d’atenció. 

Activitat de musicoteràpia
La música ofereix moltes possibilitats, però especialment amb aquesta activitat volem fer passar una 

estona agradable, distreta i divertida als infants, així com oferir-los la possibilitat de descobrir noves 

sensacions on es plantegin accions destinades a millorar els sentits i les emocions dels infants.

Taller d’expressió corporal
A través del seu cos els nens i nenes perceben la realitat externa, experimenten i aprenen; per conèixer 

i aprendre necessiten del moviment. Amb l’expressió corporal s’utilitza el cos com un sistema d’ex-

pressió i ens fa prendre consciència dels propis sentiments i emocions. 

activitats Programades Per a Pares i mares o cuidador PrinciPaL

Classes de Ioga Iyengar
La pràctica de ioga és una activitat a l’abast de tothom i els seus efectes resulten beneficiosos i salu-

dables a tos nivells, tant físics com mentals. La pràctica del ioga, entre altres, aporta vitalitat, energia, 

ajuda a llibrerar tensions acumalades i afavoreix el relax i el descans.

Sessions de relaxació - Tècniques de visualització
L’objectiu principal de tota tècnica de relaxació és desenvolupar un model d’ensenyament de relaxació 

com a procediment d’autocontrol i d’adaptació al medi. Amb la relaxació millorarem l’estat anímic i 

emocional, proporcionarem benestar físic i ajudarem a reduir ansietat i angoixa.

activitats PuntuaLs

A la Casa dels Xuklis es volen realitzar activitats puntuals com sortides a museus, espectacles, excursi-

ons a Collserola, la realització de tallers específics, etc., amb les famílies de la casa.

Colònies d’estiu i Sortides programades externes
Els nens i nenes amb càncer de la casa i els seus germans i germanes podran participar a les colònies 

que des de fa 8 anys s’organitzen des de l’AFANOC a la casa de colònies de la Conreria, al Maresme, 

dirigides a nens i nenes entre els 6 i els 16 anys. Les famílies també podran participar a les sortides 

trimestrals, que tenen com a objectiu crear un espai de trobada i ser un punt d’intercanvi entre les 

diferents famílies.
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RECURSOS HUMANS

Tot l’equip d’AFANOC assumeix les tasques que comporten la gestió de la Casa dels Xuklis i l’equip 

de suport psicosocial treballa per acompanyar i donar suport a les famílies acollides des de la seva 

àrea respectiva. 

Així doncs l’equip necessari d’AFANOC és format per:

Coordinadora general.•	

Administrativa.•	

Equip d’Atenció Psicosocial: Psicòloga, Treballadora Social, Coordinadora de voluntariat i Coor-•	

dinadora d’activitats.

Els nous recursos humans específics per a la Casa dels Xuklis són:

Coordinadora de manteniment i recursos de la casa: persona que assumirà les tasques de plani-•	

ficació i coordinació del manteniment de la casa, ocupació, materials, famílies, etc.

Personal de neteja: persona que assumirà la tasca de netejar a fons la casa.•	

Personal de manteniment: persona externa que atendrà les urgències i farà un manteniment a •	

hores de la casa i exteriors.
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FOTOGRAFiES

la casa dels Xuklis. VisTa general. abril 2011. auTor/a: copisa
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la casa dels Xuklis. Jardí eXTerior. Juny 2011. auTor/a: aFanoc

la casa dels Xuklis. la sala del silenci i l’HorT dels Xuklis. Juny 2011. auTor/a: JuancHi pegoraro
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la casa dels Xuklis. eXTerior dels aparTamenTs. Juny 2011. auTor/a: aFanoc

la casa dels Xuklis. paTi inTerior. Juny 2011. auTor/a: aFanoc
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la casa dels Xuklis. la cuina. Juny 2011. auTor/a: JuancHi pegoraro

la casa dels Xuklis. sala de Jocs. Juny 2011. auTor/a: aFanoc
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la casa dels Xuklis. aparTamenT. Juny 2011. auTor/a: JuancHi pegoraro

la casa dels Xuklis. aparTamenT. Juny 2011. auTor/a: JuancHi pegoraro
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la casa dels Xuklis. aparTamenT. Juny 2011. auTor/a: JuancHi pegoraro

la casa dels Xuklis. laVabo d’un aparTamenT. Juny 2011. auTor/a: JuancHi pegoraro
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la casa dels Xuklis. aparTamenT. Juny 2011. auTor/a: JuancHi pegoraro
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PATROCINADORS DE LA CASA DELS XUKLIS

Patrocinadors d’Honor
Gobierno de España•	

Generalitat de Catalunya•	

Diputació de Barcelona•	

Ajuntament de Barcelona•	

Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC)•	

Patrocinadors
Abertis•	

Caixa Tarragona•	

Copisa•	

Duravit•	

Egartronic•	

Fundación ACS•	

Fundación Profesor Uría•	

Gas Natural Fenosa•	

Ikea•	

Lliga contra el càncer de les comarques de Lleida•	

Obra Social “La Caixa”•	

Resa•	

Sanofi Aventis•	

Col·laboradors
Asociación Española de Self-Storage•	

Biokit•	

Caixa Manresa•	

Caja Navarra•	

Casa Decor•	

Chocolates Valor•	

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya•	

Frigicoll•	

Fundació DIR•	

Fundació Joan Miró•	

Jané•	

Keep-u•	

Mercat de Flor i Planta Ornamental de Ca-•	

talunya

Orbea•	

Ramon Soler•	

Virbac•	
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PREMIS I GUARDONS MÉS RELLEVANTS

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

indústria.

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 Responsable del año 2009 en el Estado Español 2009”. •	

Atorgat per Evento Plus. 

Reconeixement a la responsabilitat social 2009. Atorgat a la Delegació d’AFANOC a Tarragona •	

per CEPTA (Confederació Empresarial de la Província 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. Atorgat per la FAC (Federación Catalana de Comu-•	

nidades).

Premi L’Àmbit de la infància 2003, pel Programa d’Oci i Cultura a l’hospital, atorgat per la •	

Fundació Agrupació Mútua.

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

munda.

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 pel Projecte Ajut per programes d’entitats federades que promouen el voluntariat. Atorgat •	

per la Fundació Agrupació Mútua i la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

Premi al Projecte Material de Suport de la Formació 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).

Premi Finalista del Club Internacional del Libro 1998.•	

Premi Finalista de Voluntariat Social 1997, atorgat per la Federació Catalana de Voluntariat •	

Social (FCVS).
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EQUIP D’AFANOC

La junta directiva està formada per

En Josep Pla i Buxo (President), l’Anna Peris (Vicepresidenta), en Ricard Molins (Secretari), en Josep 

Cruz i González (Tresorer), en Miguel Javaloy (Delegat a Tarragona) i com a vocals el Quique Bassat, 

el Pepe Cañete, l’Anna Maria Pérez, la Dolors Quirós, la Yolanda Riu, el Gabriel Salguero, l’Anna 

Maria Gras,en José Luis Pineda, en Marc Gavilán, en Pep Chaparro i en Carles Giró.

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

L’Equip tècnic està format per

Gerència

Rosa Casals.E-mail: gerencia@afanoc.org 

Área de Recursos/ Oci i cultura /Formació 

Eulàlia Acuña. E-mail: afanoc@afanoc.org

Àrea d’Administració

Mònica Ruiz. E-mail: administracio@afanoc.org

Àrea de Comunicació i Relacions Externes 

Maite Golmayo.E-mail: comunicacioafanoc@afanoc.org

Àrea d’Imatge i Disseny

Ricard Soriano. E-mail: comunicacio@afanoc.org

Conrad Ricart. E-mail: posatlagorra@afanoc.org

Àrea d’Atenció Psicològica

Barcelona. Laia Jané. E-mail: psicologia@afanoc.org

Tarragona. Mercè Bertran. E-mail: psicologiatgn@afanoc.org

Núria Carsí. Infermera i Consultora Clínica. E-mail: psicologia@afanoc.org

Àrea de Treball Social 

Barcelona. Pilar Verona. E-mail: tsocial@afanoc.org

Tarragona. Mar Crespi. E-mail: voluntariattgn@afanoc.org
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Àrea de Voluntariat / Oci i Lleure als hospitals 

Barcelona. Anna García Pascual. E-mail: voluntariat@afanoc.org

Irene Costa. (Voluntariat domiciliari). E-mail: psicopedagogia@afanoc.org

Tarragona. Mar Crespi. E-mail: voluntariattgn@afanoc.org

Àrea Psicopedagogia / Coordinació Delegació de Tarragona

Irene Costa. E-mail: tarragona@afanoc.org

Àrea de Reflexologia i Massatges

Barcelona. Bibiana Carrasco. E-mail: afanoc@afanoc.org

Montse Hernández, Enric Alzamora i Sandra Ribé.

Tarragona. Assumpta Civit. E-mail: tarragona@afanoc.org

DADES DE L’ENTITAT

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) està registrada en la Direcció General de Dret i Entitats 

Jurídiques 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 dins del Pla de Formació de Volun-

tariat de la Generalitat 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•	
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Convenis signats amb entitas

Fundació Domo•	

Kokoro•	

ACIC. Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana•	

Fundación Once•	

Convenis signats amb entitats privades

Obra Social la Caixa•	

Catalunya Caixa•	

Unnim•	

DKV Seguros•	

Obra Social Caja Madrid•	

Fundación CAN•	

Egartronic•	

Consum•	

Membres de

Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC)•	

Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS)•	

Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (COCEMFE) Barcelona •	

i Tarragona 

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)•	

Fundació de Nenes i Nens amb Càncer•	
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