Nota de Premsa
AFANOC LLEIDA presenta el nou Posa’t la Gorra!, que celebrarà
els 10 anys de la Casa dels Xuklis el 27 de març a la Seu Vella
La campanya de sensibilització sobre el càncer infantil arriba a la 9ena edició a Lleida
Lleida, 20 de desembre de 2021 – L’AFANOC
LLEIDA, la delegació a Lleida de l’Associació de
Nens amb Càncer de Catalunya, ha iniciat el
compte enrere per a una nova edició, la novena,
de la festa del Posa’t la Gorra!, que se celebrarà
el proper 27 de març al Turó de la Seu Vella. La
campanya més gran de sensibilització de
l’entitat, presentada conjuntament amb l’Aula
Hospitalària Dr. Antoni Cambrodí i l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida, està ja en marxa
amb una gorra més exclusiva que mai,
dissenyada per l’artista japonesa Mari Ito i que
commemora els 10 anys de la Casa dels Xuklis,
el projecte més emblemàtic de l’AFANOC.

càncer han necessitat més que mai de tots els
serveis gratuïts que ofereix l’AFANOC.
La protagonista de la campanya és una gorra
commemorativa d’edició molt limitada que
s’allunya dels dissenys de grans marques que fins
ara havien participat en la iniciativa i esdevé un
objecte artístic carregat de somnis i bons
desitjos. Desitjos sorgits de l’univers floral i oníric
d’aquesta artista japonesa, resident a Barcelona,
que vol mostrar que, tot i que el procés del
càncer infantil és un camí difícil, s’hi pot passar
amb l’acompanyament i suport necessaris.
El 20% de les famílies de la Casa, de Lleida

Després de gairebé dos anys de pandèmia, que
han comportat una disminució dels ingressos i
han agreujat la situació de l’entitat, l’AFANOC
LLEIDA espera poder celebrar una festa amb la
major normalitat possible, amb tallers,
exhibicions i actuacions, sempre seguint totes
les mesures sanitàries pertinents. L’objectiu és
poder tornar a fer arribar al màxim de gent la
realitat del càncer infantil, una malaltia que ha
continuant existint durant aquest temps en el
qual les famílies amb infants i adolescents amb

Aquesta gorra i la festa de la Seu Vella volen
commemorar el desè aniversari de la Casa dels
Xuklis, el recurs temporal de l’AFANOC per a les
famílies que s’han de desplaçar a Barcelona per
a què els seus fills i filles amb càncer rebin
tractament als hospitals de referència. Amb
aquesta campanya, l’AFANOC vol posar en relleu
tota la tasca que s’ha fet en aquesta dècada, amb
més de 2.000 acolliments de famílies realitzats.
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D’aquests, al voltant d’un 20% són de famílies
originàries de les comarques de Lleida.
Actualment hi ha tres famílies lleidatanes
allotjades en aquest recurs temporal i des que va
començar l’any han estat 12 les que han passat
per algun dels seus 25 apartaments.

Enguany, quan ens posem la gorra ajudarem els
Xuklis a pintar futurs.
POSA’T la GORRA!.... i ajuda’ns a pintar futurs!

Més de 60 punts de venda a Ponent
Per primera vegada, la campanya s’està fent de
manera simultània entre les tres delegacions de
l’AFANOC (Barcelona, Lleida i Tarragona), amb
l’objectiu de posar en relleu la importància de La
Casa dels Xuklis per a les famílies del territori,
principals usuàries del recurs, i de la necessitat
de continuar atenent-les un cop retornen als seus
domicilis, quan tot i tenir l’alta hospitalària cal fer
front a noves limitacions i seqüeles derivades
dels tractaments que dificulten el retorn a una
vida del tot normalitzada. Des que va obrir les
seves portes el 2013, la delegació de Lleida ha
atès 130 famílies.
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La gorra, necessària per participar a la festa a
partir dels 3 anys com en les darreres edicions, ja
es pot adquirir tant a la delegació de Lleida com
als més de 60 establiments col·laboradors tant
de la ciutat com de la resta de la província. A
hores d’ara ja hi ha unes 2.000 gorres
distribuïdes entre tots ells.
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