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Benvolguts pares:  

 

   Ens adrecem a vosaltres per presentar-vos la 16a edició de la 

Campanya “POSA’T LA GORRA!”, que està duent a terme l’Associació de nens amb 

Càncer (AFANOC). “POSA’T LA GORRA!... I corre pels Xuklis!” és una festa infantil que 

té com a objectiu sensibilitzar a la societat i donar a conèixer l’existència del càncer 

infantil, per tal de normalitzar i conscienciar respecte a la malaltia. Cal fer saber que 

els infants malalts de càncer pateixen un procés llarg i a vegades amb tractaments molt 

durs. Hem de posar els mitjans perquè tinguin els mateixos drets i oportunitats que els 

altres nens; han de gaudir de la seva infància i tenir el millor futur possible.  
 

Però hem de seguir, aquesta campanya consisteix en un gest solidari que és posar-se una 

gorra que té un cost de 7 €, que es pot demanar i pagar als tutors mitjançant l’imprès 

que hi ha a sota fins el dia 25 de novembre.  
 

Aquest any, el disseny de la gorra ha estat a càrrec de MUNICH, una marca esportiva 

que serà la protagonista d’una campanya que dedicarem a l’Esport Solidari. 

Aquesta gorra dona accés gratuït als infants menors de 12 anys a la “MEGAFESTA 

DELS XUKLIS”, que es fa al Parc Zoològic el dissabte 17 de desembre, a partir de les 

10 del matí. Si els majors de 12 anys també compren la gorra obtindran un 50% de 

descompte en la tarifa d’entrada al Parc Zoològic. 
 

Si voleu més informació sobre aquesta associació no dubteu en demanar-nos-la o bé 

visitar la pàgina web www.afanoc.org 

Us agraïm la vostra col·laboració i sensibilització sobre el tema.  

 

  

En/Na ............................................................................................................................. pare/mare del 

nen/a........................................................................................................... de ................. curs demana 

           gorres de la Campanya “POSA’T LA GORRA 2016”.        

          

  _____ x  7 € =                     total €. 

          Signatura,      

        


