Benvolgudes famílies,
La campanya de sensibilització sobre el càncer infantil arriba a la 21ena edició coincidint amb la primera
dècada de La Casa dels Xuklis, el projecte més emblemàtic de l’AFANOC.
El “Posa’t la Gorra!” torna amb una gorra més exclusiva que mai i d’edició limitada, amb un cost de 8€ i
tallatge únic. Ha estat creada per l’artista japonesa Mari Ito (itomari.com), qui basa tota la seva obra en el
naixement del desig, a través de flors i plantes exòtiques plenes de color, que donen vida a cares somrients
nascudes en jardins de somnis.
Amb aquesta campanya, l’AFANOC vol que, entre tots i totes, ajudem als Xuklis a seguir pintant futurs i
posar en valor els més de 2.000 acolliments realitzats a La Casa dels Xuklis, una casa d’acollida per a les
famílies amb un infant o adolescent amb càncer que s’han de desplaçar de les seves localitats d’origen per
venir a rebre tractament als hospitals de referència de Barcelona.
L’Associació de Nens amb Càncer AFANOC, creada per un grup de pares i mares el 1987, porta a terme, a
part de la gestió de la Casa dels Xuklis, programes d’atenció social, de suport emocional i atenció
psicològica, programes de voluntariat, activitats d’oci i lleure als hospitals, trobades familiars, colònies
d’estiu, i un grup de joves, entre d’altres activitats. Tots aquests programes tenen l’objectiu de millorar la
qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies, així com garantir que puguin
continuar gaudint de l’etapa vital en la que es troben i donar resposta a les seves inquietuds, motivacions i
necessitats.
En aquest context actual, per l’AFANOC és més necessari que mai continuar oferint suport a les famílies. El
càncer en infants i adolescents, malauradament, ni s’atura, ni desapareix.
Per aquest motiu, és molt important per a nosaltres poder comptar amb la vostra participació a la campanya:
comprant la gorra, fent-ne difusió i donant a conèixer la realitat del càncer infantil.
Us animem també a tots i totes a retrobar-nos el proper diumenge 12 de desembre per gaudir de la
celebració del 10è aniversari de La Casa dels Xuklis i de la festa del “Posa’t Gorra!”, amb moltes
sorpreses i l’actuació estel·lar del grup musical XIULA.

Pregunteu a la vostra escola o a l'AMPA/AFA com aconseguir les gorres.
També podeu trobar tota la informació de la campanya a la pàgina web de la campanya “Posa’t la gorra!”

Gràcies per fer-ho possible!
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