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Posa’t la Gorra 2012

INTRODUCCIÓ
AFANOC, ASSOCIACIÓ DE NENS AMB CÀNCER

Durant els darrers anys, l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha consolidat un gran nombre
d’activitats de suport integral a les famílies, de caire assistencial, de lleure, d’informació, de voluntariat i
d’educació. Cal ressaltar la iniciativa de sensibilització ciutadana desenvolupada a partir del 21 de
desembre de 2001, amb la campanya “Posa’t la gorra!”. Al llarg dels anys, aquesta Campanya ha
obtingut una àmplia difusió dels objectius i dels projectes de l’Associació, un d’ells, és el de

donar a conèixer i sensibilitzar a la societat sobre l'existència i
repercussions del càncer infantil.
Aquesta situació de presència social cal aprofitar-la perquè no sigui un acte aïllat i testimonial de
caràcter anual, sinó que ha de permetre rellançar l’Associació, aconseguir més recursos per tirar
endavant els projectes i programes previstos, donar resposta a les necessitats de les famílies i garantir
la seva sostenibilitat en el futur.
Diversificar i consolidar les seves fonts de finançament permetrà a l’Associació tenir autonomia,
independència, capacitat d’innovació i una millor qualitat en l’atenció.
La seva missió, l’atenció als infants i adolescents que estan malalts de càncer i les seves famílies, és de
fàcil comprensió per a tothom donat el coneixement que es té de la malaltia i la important incidència
que té actualment entre els adults. Així, les necessitats personals i socials que la malaltia del nen/a amb
càncer comporten, són fàcilment enteses per la major part de la ciutadania.
Malgrat els trets diferencials de la malaltia del càncer, cal considerar que es donen situacions i
necessitats similars a altres col∙lectius de nens/es i joves amb una malaltia greu i per tant, cal pensar en
què les iniciatives i propostes de l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) poden tenir un efecte
multiplicador en tota la infància amb malalties de llarga durada.
Tanmateix continuem considerant les instal∙lacions del Parc Zoològic de Barcelona l’espai idoni per dur a
terme aquest esdeveniment, donat l’èxit obtingut a les anteriors edicions.
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 infants.
La gorra de la campanya és necessària per participar a la festa, d’aquí l’eslògan d’aquesta diada tan
important per a tots nosaltres.

La gorra de la campanya és necessària per participar a la festa, d’aquí l’eslògan
d’aquesta diada tan important per a tots nosaltres.
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DESCRIPCIÓ
Finalitat
Aquest any l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) organitza la dotzena edició de la Campanya
“Posa’t la gorra!” dirigida a sensibilitzar a la societat i donar a conèixer l’existència del càncer infantil,
per tal de normalitzar la malaltia. Aquest any celebrem 12 anys de festa!
Amb la campanya també volem ampliar i potenciar la base social de l’entitat (socis, col∙laboradors,
voluntaris/àries...) i recaptar fons amb la finalitat de pal∙liar, en la mesura del possible, les mancances
en serveis i instal∙lacions, aconseguir més recursos per a les famílies amb un fill/a malalt de càncer,
poder realitzar les activitats i programes previstos, cobrir les demandes actuals, i en definitiva, garantir
la seva sostenibilitat en el futur.
Enguany, els objectius que ens hem fixat són els d’obtenir recursos per tirar endavant la Casa dels Xuklis,
una casa d’acollida per a aquelles famílies amb un fill/a amb càncer i que s’han de desplaçar del seu
lloc d’origen a Barcelona per rebre tractament als hospitals de referència. La Casa dels Xuklis disposa
de 25 allotjaments d’uns 30m2 cada un i diferents zones comuns com la cuina, el menjador, la sala de
jocs, la bugaderia, la sala d’activitats i els jardins. Des de la Casa dels Xuklis es proporciona atenció
psicosocial a totes les famílies i s’ofereixen activitats lúdico-educatives i terapèutiques als infants i
adolescents i els seus familiars.
També necessitem tot aquest suport per continuar tirant endavant tots els serveis que actualment ofereix
l’AFANOC a tots els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.
Fruit de les darreres edicions hem pogut dur a terme l’acondicionament del Servei d’oncohematologia de
l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron, l’obertura de la delegació d’AFANOC a Tarragona i la
seva ampliació, i hem obert les portes de la Casa dels Xuklis.

LA CASA DELS XUKLIS. AUTOR: ENRIC DUCH
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Ubicació
Continuem considerant les instal∙lacions del Parc Zoològic de Barcelona l’espai idoni per dur a terme
aquest esdeveniment, donat l’èxit que hem anat obtenint en les anteriors edicions.

Símbol
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 nens i nenes. La gorra de la campanya és necessària
per participar a la festa, d’aquí l’eslògan d’aquesta campanya tan important per a tots nosaltres.
VOLEM QUE EL “POSA’T LA GORRA!” D’ENGUANY CULMINI EN UNA GRAN
FESTA PLENA D’ACTIVITATS PER A GRANS I PETITS I SUPERAR ELS
ASSISTENTS DE LA DARRERA EDICIÓ. VOLEM QUE EL DISSABTE 15 DE
DESEMBRE DE 2012, EL ZOO DE BARCELONA TORNI A ESTAR PLE DE
GORRES SOLIDÀRIES.
NECESSITEM EL VOSTRE SUPORT
ASSOLIR LES NOSTRES FITES.

QUE

ENS

RESULTA

IMPRESCINDIBLE

PER

POSA'T LA GORRA. AUTOR: ERNEST GUAL
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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 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
de voluntariat amb el nº4 de la Subdirecció de Cooperació Social i Voluntariat de la Generalitat de
Catalunya.
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 o adolescent és diagnosticat amb càncer.
Necessitats molt diverses que afecten tant al nen/a com als pares, mares, germans i germanes, amics,
l’escola...
La realitat que es van trobar en aquell moment no es corresponia amb les necessitats que es generaven
amb aquesta malaltia de llarga durada i de pronòstic incert: estades molt llargues en espais no
preparats per als infants i adolescents ni per als seus acompanyants, famílies desplaçades lluny de les
seves cases sense lloc on dormir i reposar, cap suport psicològic per afrontar les diferents etapes del
procés de la malaltia, falta d’estímuls per als infants, absència de planificació per escolaritzar-los,
manca d’informació de la malaltia...; en resum, les famílies no tenien cap ajuda ni suport a nivell
psicosocial.
En un principi els familiars van començar organitzant grups d’ajuda mútua, grups de dol, grups de
recerca d’informació de la malaltia i va començar a consolidar-se un petit grup de voluntaris. A mesura
que l’entitat s’anava consolidant i creixent es va veure la necessitat de professionalitzar l’Associació
amb un equip multidisciplinari. 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 destacar
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 repercussions. 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 últim destacar
l’obertura de la Casa dels Xuklis l’octubre del 2011.
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MISSIÓ
La missió de l’AFANOC és la de treballar perquè el desenvolupament afectiu i educatiu dels infants i
adolescents 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’aquesta malaltia, els seus tractaments i les seves repercussions.
Des d’AFANOC sempre s’ha considerat que els pares i mares hem d’adoptar un paper actiu en la
curació dels nostres fills i filles. L’experiència ha demostrat que la qualitat de vida dels nens/es i
l’ambient que els envolta 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 d’una perspectiva a nivell psicosocial".

PRINCIPALS ACTIVITATS

Programa d’oci i cultura a l’hospital
AFANOC realitza cada setmana tallers lúdico-educatius al servei d’oncohematologia pediàtrica de
l'Hospital Maternoinfantil de la Vall d'Hebron (conta contes, papiroflèxia, dibuix, creativitat, titelles,
mandales i el taller d’Egipte) i cada setmana els pallassos 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 dels aniversaris, Sant Jordi, la Castanyada, el Carnaval, el Caga
Tió i Cap d’Any entre altres.
Per a més informació podeu adreçar-vos a: voluntariat@afanoc.org
AFANOC Tarragona: voluntariattgn@afanoc.org

Programa d’oci i cultura fora del context hospitalari
Realitzem colònies d’estiu per als infants i adolescents amb càncer i els seus germans i germanes en edat
compreses entre els 6 i els 17 anys. Trimestralment també realitzem sortides amb les famílies. L'objectiu
de les sortides és crear un espai d'oci per a tota la família, un espai de trobada, on gaudeixin d’un
temps comú amb les activitats programades i sigui un punt d’intercanvi entre les diferents famílies. El
programa ofereix sortides educatives, culturals i lúdiques a totes les famílies que hi vulguin participar
Per a més informació podeu adreçar-vos a: afanoc@afanoc.org
AFANOC Tarragona: tarragona@afanoc.org

Programa d’atenció psicosocial
Es realitzen un seguit d’intervencions terapèutiques destinades a canalitzar les respostes i reaccions tant
del nen/a afectat per la malaltia com les dels diferents membres del seu nucli familiar. Es tracta
d’ajudar a integrar l’impacte que en aquests moments la família està vivint degut a la situació de
malaltia del seu fill o filla, així com d’oferir informació sobre els canvis que poden succeir (experiència
previsible), ja que actua com a antídot de la por i l’angoixa. L’equip de suport psicoemocional intervé
dos dies a la setmana a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Les intervencions es realitzen a planta, a
6
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hospital de dia i a l’Espai d’Associacions del mateix hospital. També es fan consultes, si és necessari, a la
seu d’AFANOC.
A l’AFANOC Tarragona el suport i recolzament per part de l’equip psicoemocional es dóna tant a
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona com a la seu que l’entitat té en aquesta ciutat.
Es realitza el seguiment del procés de dol dels pares i mares que han perdut un fill/a arrel de la
malaltia, amb l’objectiu d’ajudar-los a prendre consciència del què estan vivint i al mateix temps,
compartir i adquirir recursos i estratègies per arribar no només a guarir, sinó també a fer-ne un treball
d’actualització i traspàs de l’experiència viscuda.
Estem intervenint amb el personal mèdic i d’infermeria dels hospitals Maternoinfantil de la Vall d’Hebron
i de Sant Joan de Déu. Les sessions acostumen a ser mensuals i són en grup.
Assessorem i informem a aquells professionals de l’educació que tenen infants que estan malalts al seu
càrrec. Afavorim el contacte i l’intercanvi de la informació que permeti millorar l’atenció de l’infant o
adolescent que està malalt.
Una psicopedagoga realitza la intervenció amb aquells infants que estan o han estat malalts i aquells
germans que ho requereixin, per tal d’ajudar-los a gestionar els canvis que comporta la malaltia en la
dinàmica familiar i en el seu dia a dia.
La feina de la treballadora social de la seu d’AFANOC a Barcelona es desenvolupa al Servei
d’Oncología i Hematología pediàtrica, a l’hospital de dia de l’Hospital de la Vall d’Hebron de
Barcelona, coordinant-se amb l'àrees de treball social de l'hospital de Sant Joan de Deu i a la Casa dels
Xuklis.
A l’Hospital de la Vall Hebronn, l’acollida a les famílies es realitza a la planta, coincidint amb el primer
ingrés. D’aquesta manera, les famílies, des dels inicis coneixen l’Associació i són informats de tots els
recursos que poden necessitar. 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 centres sanitaris. D’aquesta manera,
qualsevol família amb un infant o adolescent amb càncer pot accedir al professional de treball social,
independenment de la situació familiar i del moment del procés de la malatia del fill/a.
La treballadora social de l’AFANOC a Tarragona també assessora i informa a totes les famílies, tant a
l’Hospital Joan XXIII de Tarragona com a l’espai de la delegació i intervé a la Casa dels Xuklis.
Per a més informació podeu adreçar-vos a: psicologia@afanoc.org / tsocial@afanoc.org
AFANOC Tarragona: psicologiatgn@afanoc.org / voluntariattgn@afanoc.org

Programa de reflexoteràpia i tècniques manuals
A l’Hospital de Sant Joan Déu es realitza reflexoteràpia dos dies a la setmana als infants i adolescents
mentre estan ingressats a la Unitat d’oncohematologia. L’equip està format per tres reflexòlegs.
A la nova seu d’AFANOC, la Casa dels Xuklis, s'ofereix el servei de massatges i de reflexoteràpia als
familiars que ho sol∙licitin.
A l’AFANOC Tarragona es realitzen massatges i tècniques de relaxació destinats als cuidadors que ho
sol∙licitin i tenen un infant o adolescent amb càncer al seu càrrec.
Per a més informació podeu adreçar-vos a: voluntariat@afanoc.org
AFANOC Tarragona: tarragona@afanoc.org
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Programa d’atenció educativa
Des de l’àrea d’atenció educativa 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 material de
suport als centres educatius per tal que els mestres i professors tinguin una informació fiable i coneguin
la malaltia del càncer i totes les necessitats que es generen a partir del diagnòstic. A part del material
de suport editat, oferim xerrades i reunions als centres per tal que tant els mestres com els companys de
classe puguin rebre l’assessorament necessari per entendre la situació i poder donar suport al nen/a que
està malalt. També oferim xerrades informatives i de sensibilització a escoles, cicles formatius,
universitats, entitats o institucions sobre l’entitat i el nostre voluntariat.
Per a més informació podeu adreçar-vos a: afanoc@afanoc.org
AFANOC Tarragona: tarragona@afanoc.org

Programa d’Informació i sensibilització / recursos
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.
La captació de fons 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’AFANOC. La seva base social la formen al voltant de
600 socis, la majoria d’ells vinculats directament als infants que estan 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 pocedents dels nostres actes.
Per a més informació podeu adreçar-vos a: afanoc@afanoc.org
AFANOC Tarragona: tarragona @afanoc.org

Programa de voluntariat
El voluntariat d’AFANOC té presència en tres espais d’intervenció: hospital, domicili i fent suport a
l’entitat.
El voluntariat hospitalari d’AFANOC té la funció d’acompanyar i donar suport a les famílies que reben
tractament a l’hospital de la Vall d’Hebron. El voluntariat juga i proposa activitats lúdiques als infants i
adolescents, fa companyia i dóna suport a les famílies, realitza el voluntariat especial fent-se càrrec del
nen/a ingressat en curts períodes de temps quan la família ha de realitzar alguna gestió o fer un respir,
ajuda a dinamitzar els tallers i activitats que es realitzen i té 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. Actualment comptem amb un grup d’uns 100 voluntaris
formats i coordinats que realitzen una tasca complementària a la de l’equip professional de l’entitat i
ajuden a millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies quan reben
tractament als hospitals. Els nostres voluntaris també són presents a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona,
sempre i quant hi hagi un nen/a ingressat.
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Aquests nens i nenes 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 realitzaven abans. Comptar amb el suport d’un voluntari/a domiciliari ajuda a normalitzar la vida
quotidiana i, dóna suport tant a l’infant o adoelescent que està malalt, com als pares, mares i
germans/es.
Amb l’obertura de la Casa dels Xuklis s’ha incorporat un equip de voluntariat que cada tarda ofereix un
espai d’activitats lúdiques i un temps de distracció als nens i nenes que s’hi allotgen. A més a més, s’ha
creat un espai diferenciat pel adults, incorporant activitats centrades en el benestar físic i emocional.
També comptem amb un equip de voluntariat que realitza tasques de suport a nivell administratiu i
participia en actes i campanyes. Com a escola de formació reglada de voluntariat formem els voluntaris
inicialment i permanent.
Per a més informació podeu adreçar-vos a: voluntariat@afanoc.org / psicopedagogia@afanoc.org
AFANOC Tarragona: voluntariattgn@afanoc.org

La Casa dels Xuklis
La Casa dels Xuklis, a part d’oferir allotjament a les famílies que s’han de desplaçar a Barcelona per a
rebre tractament, és un recurs que proporciona una atenció psicosocial integral a les famílies. Un espai
d’acolliment per als infants i les seves famílies on puguin sentir-se acollits i compresos..., que es puguin
sentir, en la mesura del possible, “com a casa”.
La Casa dels Xuklis és una casa d’acollida amb 25 apartaments individuals destinats a les famílies amb
un fill/a amb càncer que s’han de desplaçar dels seus llocs d’origen per a rebre tractament als hospitals
de referència de Barcelona. La casa també disposa d’espais comuns per a les famílies com la cuina, el
menjador, la sala de jocs, la bugaderia, la sala d’activitats i els jardí interior i exterior.
A la Casa dels Xuklis es proporciona una atenció psicosocial integral i es realitzen activitats
lúdicoeducatives i terapèutiques per a les famílies.

Podeu trobar més informació referent a la nostra Associació i sobre la Campanya a
www.afanoc.org

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ
“POSA’T LA GORRA!” 2012
Edicions realitzades:
Barcelona: desembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.
Tarragona: novembre de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, maig 2010, juny 2011 i juny
2012.
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Lleida: juliol de 2003 i març de 2010.
Molins de Rei: desembre de 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.

Objectiu:
Sensibilitzar la societat i donar-li a conèixer l’existència del càncer infantil, per tal de normalitzar la
malaltia.

Data:
Dissabte 15 de desembre de 2012.

Hora:
A partir de les 10 del matí.

Ubicació:
Instal∙lacions del Parc Zoològic de Barcelona

Com arribar-hi:
Autobusos: 14 - 39 - 41 - 42 - 141
Metro: Barceloneta, Arc de Triomf, Ciutadella-Vila Olímpica (L4)
Tram: línia T4

Accessos:
c/ Wellington, s/n i Entrada Parc de la Ciutadella

ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME
Un any més el “Posa’t la gorra!”, estarà ple d’actuacions i tallers a l’interior de les instal∙lacions del Zoo.
Aquestes són algunes de les activitats que hi haurà a l’edició d’enguany.

Actuacions, tallers i activitats
Un any més el “Posa’t la gorra!”, estarà ple d’atraccions i tallers al interior de les instal∙lacions del Parc
Zoològic.
Tindrem un gran escenari a la plaça de la Dama del Paraigua on es realitzaran les principals actuacions
de la festa amb grups musicals, pallassos, animadors, etc., i l’acte central de la festa amb la lectura del
manifest per part d’un nen/a amb càncer.
També hi haurà un escenari més petit al costat de l’aula oberta on podrem gaudir de contacontes i
titelles pels més petits.
Per tot el parc podrem trobar animació itinerant com pallassos, capgrossos, cuques, etc., que ens faran
gaudir de la festa en tot moment.
Hi haurà una zona dedicada específicament a la comunicació i informació sobre qui som i què fem.
Informar sobre la malaltia del càncer, la seva repercussió social i familiar, què comporta un diagnòstic i
el tractament del càncer infantil, etc. considerem que és molt important per tal de donar a conèixer i
normalitzar aquesta malaltia.
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A més a més, els nens i nenes i les seves famílies podran gaudir d’un seguit de tallers i activitats per tot
el parc i molt més! Al fer-los, participaran d’una gimcana amb la que se'ls hi farà entrega al final d'un
diploma i un obsequi.

TALLER DE MANUALITATS I CEL DELS DESITJOS. DESEMBRE 2012. AUTOR: ERNEST GUAL
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TALLER DE PAPIROFLÈXIA I ESCENARI GRAN. DESEMBRE 2012. AUTOR: ERNEST GUAL
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ANIMACIÓ ITINERANT. DESEMBRE 2012. AUTOR: OLIVER ADELL

COM S’HI POT ACCEDIR?
Per accedir al “Posa’t la gorra!” cal comprar la gorra de la Campanya, símbol de solidaritat de la gran
festa.
Per tal de facilitar l’accés a tots aquells infants que vulguin assistir-hi, l’Associació realitzarà una
campanya de promoció a totes les escoles de Barcelona i província amb la col∙laboració del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les regidories d’Ensenyament, Salut i
Treball social dels diferents Ajuntaments.
El mateix dia 15, hi haurà guixetes de venda de gorres als accessos del Parc Zoològic (c/ Wellington i
a l’entrada del Parc de la Ciutadella).
La gorra es podrà comprar on-line a través del nostre web: www.afanoc.org
A la nostra pàgina web s’aniran actualitzant tots els nostres punts de venda.
13
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QUIN ÉS EL PREU DE LA GORRA?
El preu de la gorra és de 5 euros, a part els costos de transport* que aniran a compte dels centres,
escoles o empreses que facin comandes a partir d’ 1 caixa ( 60 gorres). Si son comandes inferiors es
recomana venir a buscar-les a la seu d’AFANOC o punts de venda autoritzats. La gorra d’aquest any
dona accés gratuït a la festa als nens/es amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys.
Els adults amb la gorra de la Campanya tenen un 50% de descompte en la tarifa d’entrada al Parc
Zoològic.
Els nens i nenes malalts de càncer i les seves famílies tenen accés gratuït a la festa.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Des de l’inici de la campanya es realitzen reunions mensuals amb tot l’equip tècnic i de col∙laboradors
per tal de coordinar i fer el seguiment de la campanya. A partir del mes de setembre seran quinzenals.
Un cop finalitzada la campanya i la festa es realitzarà una reunió de valoració.

RECURSOS MÍNIMS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE
Humans: Coordinadora d’activitats, voluntariat i col∙laboradors. Servei d’Imatge i Comunicació.
Infraestructura: Seu d’AFANOC previst amb ordinadors i telèfon per la coordinació i gestió del projecte.
Parc Zoològic de Barcelona.
Materials: Difusió del projecte i material gràfic, dossiers de la campanya, material fungible per a les
activitats i gestió del projecte.

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ “POSA’T LA GORRA!”
2011
En el nostre esforç per tal d’extendre el nostre missatge al màxim de persones possible, pretenem
participar en els mitjans de comunicació massius. Aquesta participació es basa en la presència a la
televisió, ràdio, premsa, revistes, cartelleria exterior, web i xarxes socials.
A l’edició passada vam tenir presència i vam participar en:

Cartelleria
• Distribució de 8000 cartells a Barcelona i rodalies a través d’una empresa distribuïdora.
• Distribució de 3.500 tríptics a l’àrea metropolitana de Barcelona en 185 punts d’interès.
• Distribució de 2.500 folletons a l’àrea metropolitana de Barcelona en punts d’interès.
14
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• 1.000 programes de mà distribuïts el dia de la festa.
• 400 banderoles a Barcelona.
• lones promocionals a Mercats de Barcelona.

Televisió
TV3

Xarxa Audiovisual Local (XTVL)

BTV

Penedès TV

Federació de Televisions Municipals de
Catalunya

TV i Ràdio Hospitalet

Tele Taxi TV

25 TV
Badalona Tv

Canal Blau / Maricel TV

Tv Manresa

Revistes i premsa
La campanya va comptar amb el suport dels següents medis impresos:

El Periódico Catalunya

20 Minutos Barcelona

El triangle

La Razón

Pere Tarrés

TOT Sant Cugat

La Vanguardia

Diari ARA

Diari de Girona

El Mundo Catalunya

Editorial Graó

Viari

Radio Unión Catalunya

Ràdio Argentona

Ràdio Barberà

Tarragona Ràdio

Ràdio Cornellà

RTV El Vendrell

Ràdio Tiana

Ràdio Roda de Barà

Rap 107

Ràdio l’Hospitalet de l’Infant

Ràdio Arenys

Cugat Ràdio

Ràdio Premià

Ràdio El Prat de Llobregat

Ràdio
Ràdio Vilafranca del
Penedès
Ràdio MARCA
Ràdio Tele Taxi
COM Ràdio
RNE (Radio4)
Ràdio Martorell
Catalunya Ràdio

Webs
15
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PetitBCN

Kids in barcelona

petitexplorador

Directe.cat

Toc toc

Vilaweb

Catalunyapress

Conmishijos.com

Cyberpadres

La Malla

PATROCINADORS I COL∙LABORADORS
“POSA’T LA GORRA!” 2011
Organitzadors
• Associació de Nens amb Càncer (AFANOC)
• Parc Zoològic de Barcelona

Patrocinadors
• Generalitat de Catalunya
• Ajuntament de Barcelona
• Diputació de Barcelona
• Barcelona Televisió
• Catalunya Ràdio
• Danone

• Focus
• La Caixa
• La Vanguardia
• TV3
• Venca

Col∙laboradors
Institucions
• Pla Director d’Oncologia
Empreses i entitats
• TMB
• MRW
• ITES
Mitjans de comunicació
• El Periódico
• COM Ràdio
• El Mundo

• La Razón
• Ara

Amb el suport de
Institucions
Agència Catalana del Consum/ Ajuntament de Badalona/ Ajuntament de Barberà del Vallès/
Ajuntament de Begues/ Ajuntament de Cambrils/ Ajuntamet de Castellbisbal/ Ajuntamet de Gelida/
Ajuntament de Granollers/ Ajuntamet d’Igualada/ Ajuntament de Llinars del Vallès/ Ajuntament del
Masnou/ Ajuntament de Molins de Rei/ Ajuntament de Montcada i Reixac/ Ajuntament de Montgat/
Ajuntament del Prat de Llobregat/ Ajuntament de Sabadell/ Ajuntamet de Sant Boi/ Ajuntament de Sant
Celoni/ Ajuntament de Santpedor/ Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia/ Ajuntament de Tiana/
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Ajuntament de Térmens/ Ajuntament de Vallirana/ Ajuntament de Vila-seca/ Departament de Benestar
Social i Família/ Departament de Salut/ Departament d’Ensenyament/ Institut Català d’Oncologia
Empresa
Ausonia Arbora/ Barcelona Bubble Events/ B:SM/ Cadena PATSA/ Cebado/ Cèltic de Molins de Rei/
Divermàgic/ Esteve/ Grupo Damm/ L’Illa dels Tresors de Molins de Rei/ Mercats de Barcelona/ Nestlé
Cereal Partner/ Staedtler
Entitats
AECC de Molins de Re/ Col.legi Oficial d’Infermeria de Barcelona/ Fundació Ànima
Centres educatius
Escola Anunciata, Gironella/ Escola Arc Iris, Barcelona/ Escola Baloo, Barcelona/ Escola Bernat Desclot,
L’Hospitalet de Llobregat/ Institut Bonanova, Barcelona/ Escola Can Parera, Montornès del Vallès/
Escola Can Sorts, Sentmenat/ Escola Castell Ciuró, Molins de Rei/ Escola del Bosc, Barberà del Vallès/
Escola El Colomer, Bigues i Riells/ Llar d’infants El Gavot,Vilanova i la Geltrú/ Escola El Puig,
Esparreguera/ Llar d’infants El Rodó, Molins de Rei/ Escola Elisa Badia,Barberà del Vallès/ Escola Els
Alocs, Vilassar de Mar/ Escola Emili Juncadella, Barcelona/ Escola Flama, Sant Fruitós de Bages/
Col∙legi Fuster, Santa Coloma de Gramanet/ Col.legi Infant Jesús, Barcelona/ Escola J.M. Madorell,
Molins de Rei/ Escola Joan XXIII, Hostalets de Balenyà/ Col.legi La Mercè, Martorell/ Llar d’Infants La
Traca, Molins de Rei/ Escola L’Alzina, Molins de Rei/ Escola Les Flandes, Piera/ Escola Les Roques Blaves,
Esparreguera/ Liceu Politècnic, Rubí/ Escola Lola Anglada, Martorell/ Escola Mare de Déu del Roser
Amilcar, Barcelona/ Escola Marianao, Sant Boi de Llobregat/ Escola Mas i Parera, Vilafranca del
Penedès/ Escola Mogent, Montornès del Vallès/ Institut Montjuic, Barcelona/ Col∙legi
Montserrat,Barcelona/ Escola d’Educació Especial Nadís, Barcelona/ Escola Orlandai, Barcelona/ Escola
Pia , Vilanova i la Geltrú/ Escola Pompeu Fabra, Manlleu/ Escola Pont de La Cadena, Molins de Rei/
Escola Puig d’Agulles, Corbera de Llobregat/ Col∙legi Roca, Barcelona/ Col.legi Sagrat Cor Sarrià
(AMPA), Barcelona/ Escola Sant Esteve, Castellar del Vallès/ Escola Sant Marc (AMPA), Bassacs –
Gironella/ Col∙legi Sant Miquel Arcàngel, Molins de Rei/ Col.legi Santa Teresa de Jesús (Teresianas),
Barcelona/ Escola Tècnico Professional Xavier, Barcelona/ Escola Thau, Sant Cugat del Vallès/ Escola
Vicente Aleixandre, Martorell/ Escola Virolai, Barcelona/ Col.legi Virolai, Molins de Rei/ Escola Zurich
Schule, Barcelona

LA FESTA DEL “POSA’T LA GORRA!” 2011 TAMBÉ VA SER
POSSIBLE GRÀCIES A:

Han col∙laborat a animar la festa i els escenaris en en Roger de Gràcia, l’Albert Casals, Pep López i
Sopars de Duro, Dani Nel∙lo i Los Mambo Jambo, Swing Maniacs, Titelles Munchis, la Mon Mas com a
contaconte d’ANIN, la Coordinadora de Geganters de Barcelona, els Geganters i Gralles de
Casablanca de Sant Boi, la Cuca de Vallgorguina i com sempre hem comptat amb la presència d’en
Jordi Pitarch, en Joan Ventosa i el Josep Mª Arnàs de l’Hospitalet i tot l’ Equip de voluntariat de
l’AFANOC.
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També volem agrair de manera especial la seva col∙laboració en la campanya “Posa’t la gorra!” a tot
l’equip de Western Producctions pel rodatge de l’spot de la campanya a la Casa dels Xuklis, i molt
especialment a l’Ernest Gual. Gràcies també als actors de Crakòvia, a la productora Minoria Absoluta i
a l’ITES per col∙laborar un any més amb nosaltres.
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,
famílies, col.laboradors habituals, aquells que realitzen donacions anònimes, membres de la Junta
directiva i amics i amigues de l’AFANOC.
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ANNEX
SUPORTS DE COMUNICACIÓ (MÀRQUETING DIRECTE)

Díptic (Informació genèrica de la campanya)

Pòster
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Programa de mà

20

Posa’t la Gorra 2012

SUPORTS DE COMUNICACIÓ (MITJANS DE COMUNICACIÓ)

Faldons premsa

Espot publicitari (TV)

Minisite (Web d’AFANOC)

Característiques
El minisite de la campanya “Posa’t la gorra!” es publica a partir del mes d'octubre a la
pàgina web d’AFANOC. Aquest espai conté tota la informació adreçada a institucions,
mitjans de comunicació, escoles i empreses, referent a la campanya.
Tanmateix, publiquem hipervincles a diaris digitals i webs institucionals i associatives.
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Banners
Característiques
El banner de la campanya “Posa’t la gorra!” es publica a partir del mes d’octubre a
diverses pàgines web d’institucions, mitjans de comunicació, escoles i empreses.

PREMIS I GUARDONS

• Premi a la Solidaritat i Superació per la Casa dels Xuklis. Atorgat per ONCE.
• Premi a la “Millor Iniciativa de Servei al Pacient 2010-La Casa dels Xuklis”. Atorgat per
Farmaindústria.
• 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.
• 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 Província de Tarragona).
• Premi Nacional del Voluntariat 2006. Atorgat pel Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
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• Premi a la Labor Social. Febrer de 2005. Atorgat per la FAC (Federación Catalana de
Comunidades).
• 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 Formació de Voluntaris. Novembre de 2000.
Atorgat per la Fundació Agrupació Mútua i la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

ORGANIGRAMA

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, Pep Chaparro i 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
Àrea de Recursos/ Oci i cultura /Escola Formació
Eulàlia Acuña. E-mail: afanoc@afanoc.org
Àrea d’Administració
Mònica Ruiz. E-mail: administracio@afanoc.org
Sílvia Redón. E-mail: administraciotgn@afanoc.org
Àrea de Comunicació i Relacions Externes
Maite Golmayo.E-mail: comunicacioafanoc@afanoc.org
Àrea d’Imatge i Disseny
Ricard Soriano i Conrad Ricart. E-mail: comunicacio@afanoc.org
Àrea d’Atenció Psicològica
Laia Jané. E-mail: psicologia@afanoc.org
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Mercè Bertran. E-mail: tarragona@afanoc.org
Núria Carsí. Infermera i Consultora Clínica . E-mail: psicologia@afanoc.org
Àrea de Treball Social
Pilar Verona. E-mail: tsocial@afanoc.org
Jordi Martínez. E-mail: voluntariattgn@afanoc.org
Àrea de Voluntariat / Oci i Lleure als hospitals
Anna García Pascual. E-mail: voluntariat@afanoc.org
Irene Costa. E-mail: psicopedagogia@afanoc.org
Jordi Martínez. E-mail: voluntariattgn@afanoc.org
Àrea Pedagògica / Coordinació Delegació de Tarragona
Irene Costa. E-mail: tarragona@afanoc.org / psicopedagogia@afanoc.org
Àrea de Reflexologia i Massatges
Bibiana Carrasco. E-mail: afanoc@afanoc.org
Montse Hernández i Enric Alzamora.
Assumpta Civit. E-mail: tarragona@afanoc.org

DADES DE L’ENTITAT

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) està registrada a 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 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).
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Secretaria de Família. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya.



TV3.

Convenis signats amb entitats i empreses:


Fundació Domo.



Kokoro.



Obra Social la Caixa.



Egartronic.



Consum Cooperativa.



Catalunya Caixa.



Facultat d’Educació Social i Treball
Social. Fundació Pere Tarrés.



Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer.



Fundació Privada PortAventura.



Fundació Agbar.



Fundació Comsa Emte.



Mémora Servicios Funerarios.



ROGASA.



Universitat Pompeu Fabra.

Acords de col∙laboració


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



COINED.



Fundació Jordi Sierra i Fabra.



José Antonio Madrigal.



Mag Lari, Llibre Michael Jackson.

Membres de:


Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS).



Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.



Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).



Consell del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.



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



Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).



Federació Mestral.



Fundació de Nenes i Nens amb Càncer.



Plataforma d’Infància de Catalunya.
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