Benvolgudes famílies,
Des de l’AFANOC Lleida comencem la campanya Posa’t la Gorra! i enguany
celebrem la 7a 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.
Enguany dediquem la festa al món de la fantasia, l’espai on els infants poden
projectar les seves pors, els seus somnis, neguits, inquietuds, il·lusions i gaudir de
viatges màgics que els fan sentir diferents: plens d’energia, amb molta vitalitat i
amb recursos per afrontar les adversitats que es donen a la vida, especialment
quan has de fer front a un càncer en la infància i/o adolescència. Així, els éssers
fantàstics, les varetes de fada o la màgia centraran gran part de les activitats i les
actuacions que tenim preparades a dalt l’escenari! Vine i ‘Descobreix la màgia de la
gorra’, el nostre fil conductor d’aquest any! T’ho perdràs?
El disseny de la gorra ha anat a càrrec, en aquesta ocasió, de PEPE JEANS, una
marca de roba que s’ha volgut sumar a la nostra campanya creant una gorra que
canvia de teixit. Enguany la textura del texà ens evoca fortalesa, resistència,
joventut i polivalència. Per tant enfortim la pell per encarar els nous temps que seran
difícils, però que portaran canvis liderats pels més joves.
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 16 de Febrer a la Seu Vella
de Lleida, la qual estarà plena d’activitats, actuacions i moltes sorpreses! La gorra
tindrà un cost de 8 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!
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