Benvolgudes famílies,
Des de l’AFANOC Lleida comencem la campanya Posa’t la Gorra! i enguany
celebrem la 6a edició!
Aquesta campanya pretén donar a conèixer el càncer infantil i totes les necessitats que
es generen a partir del diagnòstic. Necessitats molt diverses que afecten tant a l’infant
o adolescent com a les seves famílies, amics, l’escola... L’associació AFANOC, creada
per un grup de pares i mares el 1987, porta programes d’atenció social, de suport
emocional i atenció psicològica, programes de voluntariat, d’activitats d’oci i lleure als
hospitals, sortides familiars, colònies d’estiu i la Casa dels Xuklis, una casa d’acollida
per a totes les famílies que s’han de desplaçar de les seves poblacions d’origen per
traslladar-se als hospitals de referència de Barcelona per rebre tractament.
Aquest any dediquem la festa a la música, un art que ens acompanya al llarg de la
història, que forma part la nostra vida i que és un vehicle que ens fa viatjar per
moments bons, difícils i ens ajuda a expressar estats d’ànim quan no surten les
paraules. Així, els sons, els ritmes i la dansa centraran gran part de les activitats i,
sobretot, de les actuacions que tenim preparades a dalt l’escenari! T’ho perdràs?
El disseny de la gorra ha anat a càrrec, en aquesta ocasió, a càrrec d’AGATHA RUIZ
DE LA PRADA, una dissenyadora de roba que s’ha volgut sumar a la nostra
campanya creant una gorra molt juvenil i colorista. Els seus colors llampants, que ens
evoquen la diversitat, pluralitat, diferencia i convivència en un mateix espai,
s’adapten perfectament al nostre lema d’enguany: La música dels Xuklis ens dóna
color!
Els fons aconseguits serviran per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents
amb càncer, millorant les seves condicions a l’hospital i donant suport psicosocial amb
tots els programes que es porten a terme des de la Casa dels Xuklis i la delegació de
Lleida.
La festa final de la campanya se celebrarà el diumenge 17 de Febrer a la Seu Vella
de Lleida, la qual estarà plena d’activitats, actuacions i moltes sorpreses! La gorra
tindrà un cost de 7 euros i permetrà l’entrada a la festa. *Els menors de tres anys
entren de manera gratuïta (no és necessària la gorra).
Pregunteu a la vostra escola o a l'AMPA com comprar les gorres. També podeu trobar
tota la informació de la campanya a www.posatlagorra.org
Gràcies per fer-ho possible!
AFANOC LLEIDA

