Nota de Premsa
El Posa’t la gorra! apropa La Casa dels Xuklis a la ciutadania per celebrar els
seus 10 anys
Centenars de persones es posen la gorra pels Xuklis i els ajuden a “xuklar”els
mals rotllos del càncer infantil

L’AFANOC, l’Associació de Nens amb Càncer de
Catalunya, ha celebrat la 21a edició del Posa’t la
Gorra! La protagonista de la festa ha estat una
gorra artística que enguany convida a “pintar
futurs. Creada per l’artista japonesa Mari Ito,
exclusivament per commemorar els 10 anys de
la Casa dels Xuklis, el projecte més emblemàtic
de l’entitat.
La festa ha comptat amb la col·laboració de la
periodista Elisenda Pineda, que ha fet de mestra
de cerimònies, i a l’escenari hi ha passat artistes
com el grup musical XIULA, Planeta Trampolí,
l’escola de Ball Art District i la companyia
d’espectacles Tager.
El punt àlgid de la festa ha esdevingut amb la
lectura del Manifest d’AFANOC a càrrec d’infants
i adolescents que han viscut la realitat del càncer.

El moment més emotiu que enguany ha inclòs
l’acte commemoratiu dels 10 anys de La Casa
dels Xuklis.
Amb parlaments de la Sra. Maite Montañés,
Presidenta de l’AFANOC, que ha remarcat la
necessitat de mantenir un recurs que ja ha
donat servei a prop d’un miler de famílies amb
dos mil acolliments realitzats.
“Avui és un dia per aturar-se i mirar enrere per
valorar la feina feta” afirmava en el seu discurs
la Sra. Gemma Tarafa, Regidora de Salut,
Envelliment i Cures de l’Ajuntament de
Barcelona.
La Sra. Lluïsa Moret, Diputada i Presidenta de
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la
Diputació de Barcelona ha volgut deixar palès
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que “les administracions hem de treballar a
favor d’aquest projecte tant emblematic que ha
estat possible gràcies al compromís llarg i
sostingut en el temps d’una entitat referent com
és l’AFANOC que treballa des de 1987”.
“Jo sóc de Lleida i se que significa per a les
famílies de territori disposar d’un recurs com
aquest que garanteix el benestar emocional tan
necessari en les malalties de llarga durada”
Assegurava en la seva intervenció, la Sra. Violant
Cervera, Consellera de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya.
Finalment, l’Hble. Sr. Josep M. Argimon,
Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
ha lloat la bona feina realitzada per l’AFANOC
donant a conèixer i normalitzant la malaltia
gràcies als 20 anys del Posa’t la Gorra! “Tots
acabarem passant alguna malaltia, més o menys
greu, al llarg de la nostra vida i la idea de
normalitzar-ho és molt important” i a acabat
dient que “Aquest és un dels actes que més
m’agrada assitir perquè això també és salut, no
només el que rebem als hospitals.

Els fons que recaptats van destinats a mantenir
la gratuïtat dels serveis que AFANOCa les
famílies, millorant les seves condicions als
hospitals, donant suport psicosocial integral i
mantenint La Casa dels Xuklis, un recurs
temporal per a les famílies que s'han de
desplaçar de les seves localitats perquè els seus
fills i filles rebin tractament als hospitals
referents de Barcelona i que després d’una
dècada compta amb més de 2.000 acolliments
de famílies realitzats.
Amb aquesta campanya, l’AFANOC vol posar en
relleu tota la tasca que es realitza des de La Casa
dels Xuklis.
POSA’T la GORRA!.... i ajuda’ns a pintar futurs!
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