Nota de Premsa
Afanoc Lleida torna als carrers i celebra a la Seu Vella de Lleida
el segon ROCKPELSXUKLIS i la vuitena edició del Posa’t la Gorra!
Lleida, 13 de juny de 2021 – La Seu Vella ha
tornat a ser testimoni aquest cap de setmana de
la solidaritat dels lleidatans amb els infants i
adolescents amb càncer amb els dos primers
grans
esdeveniments
organitzats
per
l’AFANOC Lleida des de l’inici de la pandèmia:
ahir, amb el segon ROCKPELSXUKLIS i aquest
matí, amb la vuitena edició del ‘Posa’t la
Gorra!’ de Lleida.
La pandèmia ha obligat aquest any a traslladar la
festa del Posa’t la Gorra a la plaça de la Sardana
i amb un format molt més reduït que en
edicions anteriors. La campanya, la més
important per a l’entitat i que suposa més de la
meitat del seu finançament, s’ha vist aquest any
molt afectada a conseqüència de les restriccions
sanitàries, el que ha provocat que les vendes de
gorres hagin caigut a la meitat. Tot i així,
l’AFANOC Lleida ha volgut tornar a sortir al carrer
per agrair el suport rebut i per mostrar que el
càncer infantil no només no s’ha aturat, sinó
que la situació de moltes famílies amb infants
i adolescents amb càncer s’ha vist agreujada
i han necessitat més que mai els serveis que
l’entitat els hi ofereix gratuïtament.
Presentada per Joan Pifarré, la festa ha
comptat amb un escenari protagonitzat per
l’espectacle El Retrobament, de Versions per
Xics, i un sorteig solidari. Tots els assistents
portaven la nova gorra, dissenyada enguany per
la marca Natura.

Els fons recaptats es destinaran a seguir
treballant per millorar la qualitat de vida de les
famílies 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 mantenint La Casa dels
Xuklis.
Per la seva banda, el segon ROCKPELSXUKLIS
va fer ressonar la nit de dissabte la música més
solidària amb els joves amb càncer, impulsors
d’aquesta iniciativa, amb les actuacions de ‘El
Pájaro Loco’, una banda de tribut a Loquillo y
los Trogloditas, i ‘David Uclé i la seva banda’.
Amb la seva entrada, els assistents van contribuir
a finançar les colònies d'estiu dels joves amb
càncer i dels seus germans.
L’objectiu d’aquesta nova iniciativa solidària, que
va celebrar la seva primera edició a Lleida el
2019, és anar més enllà de ser un concert i
sensibilitzar a la societat sobre les vivències,
les pors, els canvis i les necessitats que es
donen quan apareix el càncer durant
l’adolescència.
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