Nota de Premsa
La sisena festa del ‘Posa’t la Gorra!’ de Lleida reuneix més de 6.000 persones
en solidaritat amb els infants i adolesents amb càncer i les seves famílies
a la Seu Vella a la sisena edició
Lleida, 17 de febrer de 2019 – La Seu Vella ha
acollit aquest matí una nova edició, la sisena, del
‘Posa’t la Gorra!’ de Lleida en solidaritat amb
els infants i adolescents amb càncer i les seves
famílies. Organitzada per AFANOC LLEIDA, la
delegació lleidatana de l’Associació de Nens amb
Càncer de Catalunya, i el Consorci del Turó de la
Seu Vella, la festa ha reunit a més de 6.000
persones que han pogut gaudir d’un matí ple
d’activitats i actuacions amb l’objectiu de
sensibilitzar i donar a conèixer la realitat del
càncer infantil i recaptar fons per mantenir els
serveis que gratuïtament ofereix l’entitat.
Els diferents espais de la Seu Vella, tant interiors
com exteriors, s’han omplert amb més d’una
vintena de tallers pensats per a tota la família i
bona part d’ells basats en la música, la temàtica
escollida enguany per a la festa. La jornada
també ha estat amenitzada amb una batukada,
grallers, mascotes i personatges musicals.
La part de l’escenari ha estat presentada per la
cantant Lorena Gómez i el músic Antoni
Tolmos i ha comptat amb diverses actuacions: la
Coral Infantil Shalom, Club Banyetes, Aquafonia,
Alícia i Shaqua Famílies en Moviment,
Gil&Ratatapam i CLAPICOP amb Sinquisis
Percussion Lab. El moment més emotiu ha estat
quan cinc adolescents que han viscut el càncer
infantil de prop i que formen part del grup
d’adolescents d’AFANOC LLEIDA han

llegit, acompanyats per membres de la Junta
d’AFANOC i per autoritats, el manifest. A través
d’aquest text, han posat veu a les necessitats i
sensacions que han viscut en primera persona
durant aquest procés.
Els fons recaptats amb la venda de la gorra, que
ha tornat a ser protagonista de la festa i que en
aquesta ocasió ha estat dissenyada per la
modista Agatha Ruiz de la Prada, es destinaran
d’una banda al manteniment dels serveis que
l’AFANOC ofereix gratuïtament als infants i
adolescents amb càncer i les seves famílies per
millorar la seva qualitat de vida durant la seva
estada a l’hospital i també quan retornen al
territori a través del suport psicosocial a les
delegacions de Lleida i Tarragona, i per l’altra a
La Casa dels Xuklis, un recurs temporal per a
les famílies que s'han de desplaçar per rebre
tractament als hospitals de referència de
Barcelona.
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