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Introducció
Afanoc, Associació de Nens amb Càncer

L'any passat l’Associació de Nens amb Càncer AFANOC va celebrar els 25 anys de la seva constitu-
ció, en què un grup de pares i mares van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de 
la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en les necessitats i desconeixement que 
envoltaven el càncer infantil. 

Durant els darrers anys, l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha consolidat un gran nombre 
d’activitats de suport integral a les famílies, de caire assistencial, de lleure, d’informació, de volunta-
riat i d’educació. Cal ressaltar la iniciativa de sensibilització ciutadana desenvolupada a partir del 21 
de desembre del 2001, amb la campanya “Posa’t la gorra!”. Al llarg dels anys, aquesta Campanya ha 
obtingut una àmplia difusió dels objectius i dels projectes de l’Associació, i sobretot ha donat a 
conèixer i ha sensibilitzat a la societat sobre l'existència i repercussions del càncer infantil.

Aquesta situació de presència social cal aprofitar-la perquè no sigui un acte aïllat i testimonial de 
caràcter anual, sinó que ha de permetre rellançar l’Associació, aconseguir més recursos per tirar 
endavant els projectes i programes previstos, donar resposta a les necessitats de les famílies i garan-
tir la seva sostenibilitat en el futur.

Diversificar i consolidar les seves fonts de finançament permetrà a l’Associació tenir autonomia, 
independència, capacitat d’innovació i una millor qualitat en l’atenció.

La seva missió, l’atenció als infants i adolescents que estan malalts de càncer i les seves famílies, és 
de fàcil comprensió per a tothom donat el coneixement que es té de la malaltia i l’important inci-
dència que té actualment entre els adults. Així, les necessitats personals i socials que la malaltia del 
nen/a amb càncer comporten, són fàcilment enteses per la major part de la ciutadania.

Malgrat els trets diferencials de la malaltia del càncer, cal considerar que es donen situacions i 
necessitats similars a altres col·lectius de nens/es i joves amb una malaltia greu i per tant, cal pensar 
en què les iniciatives i propostes de l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) poden tenir un 
efecte multiplicador en tota la infància amb malalties de llarga durada.

Un dels efectes secundaris que pateixen els infants i adolescents malalts de càncer, el més palès, és 
la pèrdua del cabell. Per aquesta raó, es cobreixen el cap amb una gorra. És per això que hem fet de 
les gorres el símbol de solidaritat envers tots aquests infants.

La gorra de la campanya és necessària per participar a la festa, d’aquí l’eslògan d’aquesta diada tan 
important per a tots nosaltres.  



Campanya de 
Sensibilització
“Posa’t la Gorra!”
2013-2014

Finalitat
Aquest any la Delegació a Lleida de 
l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) 
organitza la primera edició de la Campanya 
“Posa’t la gorra!” dirigida a sensibilitzar a la 
societat i donar a conèixer l’existència del 
càncer infantil, per tal de normalitzar la 
malaltia.

Amb la campanya també volem ampliar i 
potenciar la base social de l’entitat (socis, 
col·laboradors, voluntaris/àries...) i recaptar 
fons amb la finalitat de pal·liar, en la mesura 
del possible, les mancances en serveis i 
instal·lacions, aconseguir més recursos per a 
les famílies amb un fill/a malalt de càncer, 
poder realitzar les activitats i programes 
previstos, cobrir les demandes actuals, i en 
definitiva, garantir la seva sostenibilitat en el 
futur.

Volem continuar tirant endavant la Casa dels 
Xuklis, una casa d’acollida per a aquelles 
famílies amb un fill/a amb càncer i que s’han 
de desplaçar del seu lloc d’origen a Barcelo-
na per rebre tractament als hospitals de 
referència. La Casa dels Xuklis disposa de 25 
allotjaments d’uns 30m2 cada un i diferents 
zones comunes com la cuina, el menjador, 
la sala de jocs, la bugaderia, la sala 
d’activitats i els jardins. Des de la Casa dels 
Xuklis es proporciona atenció psicosocial a 
totes les famílies i s’ofereixen activitats 
lúdico-educatives i terapèutiques als infants 
i adolescents i els seus familiars. 

També necessitem tot aquest suport per 
continuar tirant endavant tots els serveis 
que actualment ofereix l’AFANOC a tots els 
infants i adolescents amb càncer i les seves 
famílies.

Fruit de les darreres edicions hem pogut dur 
a terme el condicionament del Servei 
d’oncohematologia de l’Hospital Maternoin-
fantil de la Vall d’Hebron, l’obertura de la 
delegació d’AFANOC a Tarragona i la seva 
ampliació, hem obert les portes de la Casa 
dels Xuklis, i  la delegació a Lleida. 

*La casa dels Xuklis



Ubicació
La festa es durà a terme el 

dissabte, 
15 Febrer de 2014

A La Seu Vella
de Lleida

Símbol
Un dels efectes se-
cundaris del càncer 

infantil és la pèrdua del 
cabell. Per això es co-

breixen amb una Gorra, 
el símbol de solidaritat 

d’aquesta festa. 

Disseny
Aquest any el disseny 

de la gorra corre a càr-
rec de Kukuxumusu, 

una gorra plena de re-
ferents de les festes del 
Posa’t la gorra! i plena 

de color.



La Gorra a Lleida

SÍMBOL
Volem que el “Posa’t la gorra!” d’enguany culmini en una gran festa plena d’activitats per a grans 
i petits. Volem que el dissabte 15 de febrer, la Seu Vella de Lleida estigui plena de gorres 
solidàries.
Aquest any el disseny de la gorra corre a càrrec de Kukuxumusu, una gorra plena de referents de 
les festes del Posa’t la gorra! i plena de color.
Necessitem el vostre suport que ens resulta imprescindible per assolir les nostres fites. 

OBJECTIU
Sensibilitzar la societat i donar-li a conèixer l’existència del càncer infantil, per tal de normalitzar 
la malaltia i pal·liar les necessitats que se’n deriven.

UBICACIÓ
La festa final de la campanya de sensibilització “Posa’t la gorra!” es durà a terme a les 
instal·lacions de la Seu Vella de Lleida (Turó de la Seu Vella, s/n. 25002 Lleida)

DATA DE LA FESTA FINAL POSA’T LA GORRA!” 
Dissabte 15 de febrer de 2014.

HORA
A partir de les 16 hores i fins les 20h. 



Com arribar-hi

A peu :
Entrar pel carrer Sant Martí o pujar pel Carrer Cavallers, i escales amunt fins a dalt de tot.
Des de la plaça Sant Joan per les escales mecàniques, les escales del “flam” o l’ascensor i des-
prés pujar per l’ascensor gratuït panoràmic que està al costat de l’edifici dels Jutjats i baixar a la 
2a planta, o bé travessar la plaça Màrius Torres que hi ha al costat de l’ascensor i pujar per la 
falda del turó.
Des del parc de Santa Cecília, al carrer Camp de Mart, o bé a peu fins a dalt, o escurçar amb 
l’ascensor gratuït.

Amb cotxe:  
Hi ha una única entrada, a través de la Porta del Lleó, ja sigui venint pel carrer Sant Martí o pel 
carrer del Canyeret (Jutjats)
Aparcament a la plaça la Sardana, i tota la zona del Canyeret i el casc antic (zona de pagament)
Pàrkings més propers a la plaça de Ricard Vinyes (soterrani), al costat de l’antic edifici de Magis-
teri, o bé sota la Plaça de Sant Joan.

Amb autobús urbà:
No hi ha cap línia que passi pel carrer de Sant Martí, però per pujar un tros a peu:
La parada Pont Vell-Francesc Macià (L1, L2, L3, L5) la parada Pont Vell-Paeria (L1, L7, L8, L10) 
per anar per la plaça Sant Joan.
La parada de Cavallers (L1, L5, L8, L10) per pujar pel carrer Cavallers. 
La parada d’Hisenda (L1, L4, L6, L7, L8) o Ricard Vinyes (L1, L4, L6, L7, L8)  per pujar per Sant 
Martí.
La parada de l’Ensenyança (L1, L4, L7, L8) per pujar per Santa Cecília.

Més informació: www.paeri.es/novesliniesbus

Per grups amb autobús consulteu : 
www.turoseuvella.cat/com-arribar

Coordenades GPS:
Graus Decimals (WSG84) Latitud: 41.618318
Longitud: 0.627547
Graus, Minuts i Segons Latitud: N41 37 5
Longitud: E0 37 39
GPS Latitud: N 41 37.099
Longitud: E 0 37.653



Activitats que es 
duran a terme
El “Posa’t la gorra!”, estarà ple d’actuacions i tallers a l’interior de les instal·lacions de la Seu Vella.

Actuacions, tallers i activitats
Tindrem un escenari a la Nau Central on es realitzaran les principals actuacions de la festa amb dues 
presentadores de luxe, les lleidatanes Mari Pau Huguet (TV3) i Mariví Chacón (TVLleida). Ens donarà la 
benvinguda la Batucada XiKalkà d'Alcarràs.

Gaudirem del teatre i l'animació amb La Cremallera Teatre, la màgia dels Mags del Món que comptaran 
amb la col·laboració de nens i nenes de l'escola Parc de l'Aigua, de les cançons dels EskataKids del Club 
Banyetes, i de les Corals Infantil i Juvenil de l'Orfeò Lleidatà i de la Coral de l'Escola Arabell, i ballarem  
amb Zona Making Of. L’acte central de la festa és la lectura del nostre manifest per part d’un nen/a amb  
càncer, i tot seguit l'enlairament de Globus amb els desitjos dels nens i nenes de les Escoles Bressol 
Municipals de Lleida. 

També hi haurà un escenari més petit a la Canonja on podrem gaudir amb els contacontes, pallassos i 
titelles pels més petits, que faran estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació, i la ONG Solidaritat, 
Educació i Desenvolupament i d’un Berenar Solidari amb fruita d'Afrucat, coca de Industrias Alimentícias
de Balaguer S.L. i el Horno de pan Casa Roseta, i altres productes cedits per Plus Fresc.

Podrem veure una exposició de Xuklis que han fet nens i nenes d’algunes escoles de Lleida.
Al claustre hi haurà una exhibició de salts acrobàtics amb bicicleta a càrrec d’Inside FMX i Antonio Navas, 
i l’Agrupació Cultural i Recreativa dels Bombers de Lleida ens proposa un laberint d'orientació. 

Tampoc faltarà un PhotoCall per immortalitzar totes les persones solidaries que vulguin fer-se una foto  
amb la gorra a càrrec del fotògraf lleidatà Jordi V Pou.

Hi haurà una zona dedicada específicament a la comunicació i informació sobre qui som i què fem. Infor-
marem sobre la malaltia del càncer, la seva repercussió social i familiar, què comporta un diagnòstic i el 
tractament del càncer infantil, etc. considerem que és molt important per tal de donar a conèixer i norma-
litzar aquesta malaltia. 

A més a més, els nens i nenes i les seves famílies podran gaudir d’un seguit de tallers i activitats per tota la 
Seu Vella, Pintacares a càrrec de MacDonals Lleida, Concurs de Dibuixa el teu Xuklis a càrrec de Le Petit 
Atelier, Jocs de fusta per tota la família de Tombs Creatius, Jocs de Taula Educatius de El Niu de Jocs, 
Taller d’estampació on a través d’una singular “imprenta” crearem segells amb  dibuixos a càrrec del 
Centre d'Art la Panera, Taller de Maquillatge patrocinat per PlusFresc, amb la Fundació Sorigué farem un 
taller Picassin, i els estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació ens proposen tallers d'activitats crea-
tives, buscarem els Xuklis perduts per la Seu Vella amb una Gimcana preparada per Agipa, Associació Gira-
món de Pardinyes, i farem un Taller d'higiene bucodental i retallables amb Branemark, i un de Papiroflèxia  
i globoflèxia a càrrec de l’ONG Solidaritat, Educació i Desenvolupament i moltes sorpreses més!

Hi haurà un Super Sorteig Solidari amb premis fantàstics, com d'entrades per qualsevol activitat del 
programa familiar del 2014 del Caixaforum Lleida, estades familiars de caps de setmana a qualsevol dels 
20 albergs de la XanasCat gestionats per l’Agència Catalana de la Joventut, entrades per algun espectacle 
de la nova temporada del Teatre de la Llotja, i material esportiu cedit pel F.E. Llista Blava i pel Lleida Espor-
tiu. I pel sol fet d’haver comprat la gorra i haver vingut a la nostre festa entrareu al sorteig d’un bicicleta.



Com accedir?

Com accedir a la gran festa final i distribució de les gorres
Per accedir a la festa del “Posa’t la gorra!” cal comprar la gorra de la Campanya, símbol de solida-
ritat de la gran festa. 
Per tal de facilitar l’accés a tots aquells infants que vulguin assistir-hi, l’Associació està realitzant 
una campanya de promoció a totes les escoles de Lleida i província amb la col·laboració del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la regidoria d’Educació i Infància 
de l’Ajuntament de Lleida, i dels diferents Ajuntaments de les comarques lleidatanes.
El preu de la gorra és de 5 euros (a part els costos de transport* que aniran a compte dels centres, 
escoles o empreses que facin comandes a partir d’ 1 caixa ( 60 gorres). Si son comandes inferiors 
es recomana venir a buscar-les a la seu d’AFANOC o punts de venda autoritzats) i dóna accés 
gratuït a la festa. Els nens i nenes de fins a 3 anys tenen l’entrada gratuïta.
El mateix dia 15 hi haurà guixetes de venda de gorres als accessos a la Seu Vella.
A la nostra pàgina web (www.afanoc.org) s’aniran actualitzant tots els nostres punts de venda.

Ens voleu ajudar a distribuir i vendre gorres? 
Si teniu ganes de col·laborar amb la Campanya a través de la venta de gorres en algun comerç, 
fer la distribució en una empresa, realitzar la campanya a la vostra escola o altres vies, podeu 
trucar als telèfons 973 216057 / 638387487, o bé per correu electrònic a lleida@afanoc.org.

Presència als 
Mitjans de Comunicació

Campanya Posa’t la Gorra! 2014 Lleida

En el nostre esforç per tal d’extendre 
el nostre missatge al màxim de 

persones possibles, participem en 
els mitjans de comunicació massius 
amb  presència a la televisió, ràdio, 

premsa, revistes, cartelleria exterior, 
web i xarxes socials.



&&
• Afanoc Delegació de Lleida

• Consorci del Turó de la Seu Vella 

Posa’t 
la Gorra

2014
Lleida

Patrocinadors col·laboradors
Organitzadors

• Ajuntament de Lleida
• Diputació de Lleida
• Generalitat de Catalunya 
• La Caixa 
• Plus Fresc

Col·laboradors

Amb el suport de

La festa del “Posa’t la gorra!” 
2014 també serà possible gràcies a: 

• Acustielec 
• Afrucat
• Agipa, Associació Giramón de Pardinyes
• ACR Bombers Lleida 
•
 Batucada Xikalkà 
 Ara Lleida
•
 Branemark Lleida•
 C.E. Llista Blava•
 CaixaForum Lleida•
 Horno de pan Casa Roseta•
 Centre d'Art la Panera•
 Club Banyetes•
 Cooperativa de Soses•
 Diari Bon Dia•
 Diari Segre•
 Diari La Mañana•
 El Niu de Jocs•
 Escola Arabell •
 Escola Parc de l'Aigua•
 Espai Tècnic•
 Facultat Ciències de l'Educació•
 FeSalut•
 Fundació Sorigué •
 Industrias Alimenticias de Balaguer•
 Inside FMX•
 Fotògraf Jordi V Pou•
 La Cremallera Teatre•
 Le Petit Atelier•
 Lleida Esportiu •
 Mags del Món•
 Mc Donald’s Lleida•
 Missatges Lleida•
 Orfeò lleidatà•
 Replay Serveis Audiovisuals•
 Solidaritat, Educació, Desenvolupament•
 Teatre de la Llotja•
 Toldos Torrente•
 Tombs Creatius•

•
• XanasCat
  Zona Making Of
 
 

L’increïble disseny de la gorra de la campanya a 
càrrec de Kukuxumusu.

També volem fer una menció molt especial a les 
empreses que ens han donat un cop de mà en el 
muntatge i difusió de la nostra Festa, Toldos 
Torrente, Acustielec, Espai Tècnic, Diari Segre, 
Diari Bon Dia, Diari La Mañana, Replay Serveis 
Audiovisuals, Missatges, gestió de comunicació, 
FeSalut, la Traca Espectacles i Zucar Event SL.

Agraïm de manera especial la col·laboració de 
totes les persones que ens fan costat durant tot 
l’any en les diverses activitats que portem a terme, 
com són els voluntaris i voluntàries, socis/es, famí-
lies, col·laboradors habituals, aquells que realitzen 
donacions anònimes, membres de la Junta direc-
tiva i amics i amigues de l’AFANOC. 
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