Benvolguts/des,

Un any més, a l'AFANOC Lleida (Associació de Nens amb Càncer) estem immersos en la
campanya del Posa't la Gorra! per sensibilitzar sobre l'existència del càncer infantil i
poder normalitzar i pal·liar les necessitats que se'n deriven a partir del diagnòstic.

Tot i continuar en pandèmia i sent conscients del difícil moment econòmic que
travessa la nostra entitat i al qual fem front sense defallir per poder atendre les
famílies amb infants i adolescents amb càncer, volem veure la llum al final del túnel i
confiem poder retrobar-nos a la Seu Vella el 27 de març en la novena edició del
Posa’t la Gorra a Lleida. L’evolució actual de la COVID ens ha fet ajornar la festa, però,
amb totes les mesures de seguretat pertinents, esperem poder celebrar-la de nou.

Enguany estem de celebració i la temàtica de la festa seran els ’10 anys de la Casa
dels Xuklis’, un recurs temporal ubicat a Barcelona per millorar la qualitat de vida dels
infants i adolescents amb càncer i les seves famílies que s’han de desplaçar per rebre
tractament. La nova gorra, dissenyada per l’artista japonesa Mari Ito, tornarà a ser
protagonista i els fons aconseguits serviran per millorar les condicions de les famílies
als hospitals i oferir-les suport psicosocial a la Casa dels Xuklis i la delegació de Lleida.
Pregunteu a la vostra escola i a l’AMPA com comprar les gorres. També podeu trobar
tota la informació de la campanya al web https://posatlagorra.org/festa/lleida/ i a les
nostres xarxes socials: Facebook (afanoc_lleida i Posa’t la gorra) i Instagram
(@afanoc_lleida i @Posa’t la gorra) o trucant-nos directament al telèfon 973 21 60 57.
Gràcies per fer-ho possible! Posa’t la Gorra... i ajuda’ns a pintar futurs!
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