
 
 

ASSOCIACIÓ DE NENS AMB CÀNCER (AFANOC) 
c/ Quatre Pilans, 7 baixos (Lleida) 

 

EL POSA’T LA GORRA! EN SOLIDARITAT AMB ELS CÀNCER INFANTIL CELEBRA LA 
CATORZENA EDICIÓ A PORTAVENTURA WORLD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proper diumenge 5 de juny, PortAventura World serà un cop més l’escenari de la festa “Posa’t la gorra!”, que 
enguany arriba a la seva 14ena edició.   
 
Amb aquesta festa, l’AFANOC volem donar a conèixer la problemàtica al voltant dels infants afectats de càncer 
i les seves famílies a causa de la malaltia, i sensibilitzar així les administracions i la societat de la necessitat de 
prendre mesures per millorar la seva situació.  
Aquesta campanya també és per recaptar fons en primer lloc per mantenir i millorar els serveis i les instal·lacions de 
La Casa dels Xuklis, una casa d’acollida per a famílies desplaçades a Barcelona amb infants malalts de càncer, la 
qual ja ha donat servei a més de sis-centes famílies; en segon lloc a l’adequació de les instal·lacions hospitalàries 
per tal de donar les millors condicions als infants  ingressats o que estan rebent tractament i a les seves famílies; i en 
tercer lloc per seguir ampliant i mantenint els serveis que s’estan donant des de l’AFANOC a les famílies. 
 
PROGRAMA: Escenari ubicat a la Plaça de la Xina de PortAventura Park.  

 11’00  Zumba amb l’Associació de dones Dàlia   

 11’30  Benvinguda: Anna Bertran i Manel Piñero 

 12’40  Actuació Amarcord Grup Vocal – Oh Happy Day 

 12’00  Show H6 Teatre 

 12’25  Masterclass i Actuació de Hip Hop amb Get Bak 

 13'00  Lectura del Manifest d’AFANOC 

 13’30  Fi de Festa amb Xaranga Band Tocats 

Al parc hi hauran tallers i activitats per a grans i petits des de les 11h. 

 
Podeu confirmar la vostra assistència a : 

Tel. 93 237 79 79 / 609 15 48 08 / produccio@afanoc.org  
 www.afanoc.org / www.posatlagorra.org 

 
Acte:   Festa infantil en solidaritat amb els infants i adolescents amb càncer 

Dia:   5 de juny de 2016  

Lloc:   PortAventura World (Vila-Seca, Tarragona) 

Hora:   de 11h a 14h 

 

mailto:produccio@afanoc.org
http://www.afanoc.org/
http://www.posatlagorra.org/

