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L'AFANOC recupera la festa del
?Posa't la gorra!' a PortAventura
World per fer visible el càncer
infantil i juvenil
L'associació atén unes 260 famílies a la demarcació de Tarragona: ?Sempre
portem la gorra perquè estem al seu costat?

Una família posant-se la gorra per participar de la 19a edició de ?Posa?t la gorra!?, organitzada per
l?AFANOC a PortAventura World | ACN

L'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) ha recuperat la
festa del ?Posa't la gorra!' a PortAventura World aquest dissabte per fer visible el càncer infantil i
juvenil. L'entitat ha instal·lat un estand a l'entrada del parc des d'on han repartit les gorres i han
informat per sensibilitzar sobre la malaltia. Enguany, però no s'han organitzat les activitats i
actuacions habituals per la situació de pandèmia. ?Ens posem la gorra cada dia de l'any, avui ho
fem simbòlicament, sempre estem al costat de les famílies i els nens malalts?, ha expressat a
l'ACN el delegat de Tarragona, Miguel Javaloy. L'AFANOC atén unes 260 famílies a les
comarques tarragonines i ebrenques.

A Catalunya, cada any es diagnostiquen uns 300 casos de càncer entre infants i joves
L'AFANOC ha celebrat dinou anys del 'Posa't la Gorra!' omplint PortAventura de molta solidaritat,
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després de dos anys d'aturada per la pandèmia. Les restriccions per la situació sanitària han
marcat l'esdeveniment, ja que no s'han pogut recuperar les activitats i actuacions que se solien
fer. Amb tot, s'ha organitzat una batucada que ha tocat a l'entrada del parc d'atraccions i també
s'ha instal·lat un estand per informar i sensibilitzar els visitants sobre el càncer infantil i juvenil.
A més, en aquest punt s'han repartit les gorres solidàries i s'han venut productes per recaptar
fons per finançar els serveis que s'ofereixen des de les delegacions de l'entitat, els hospitals i la
Casa dels Xuklis a totes les famílies amb un infant o adolescent amb càncer. "Posa't la gorra
significa solidaritzar-se amb els nens i joves amb càncer, quan pateixes càncer el primer senyal i
més evident és la pèrdua de cabell, el fet de posar-se la gorra és per tapar-se el cap; avui ho
fem tots per dir que no estan sols", ha assenyalat Javaloy.
De fet, un dels gestos més repetits aquest dissabte a PortAventura ha estat col·locar-se la gorra.
"Creiem que tot el que sigui ajudar a gent que pateix càncer és importantíssim sobretot si són nens,
que són el nostre futur, la cosa més important que tenim al món, totes les iniciatives privades
necessiten la nostra ajuda, la vida sense ella seria infinitament pitjor", ha assegurat la Cristina
Jiménez. Ella, conjuntament amb la seva filla, han participat del 'Posat la gorra!' i ha qualificat el
projecte de l'AFANOC de molt "interessant", ja que, diu, ajuda a moltíssima gent en moments
"molt complicats" durant la malaltia.
La Mireia i l'Alejandro i els seus dos fills en Gael i l'Abril també s'han posat la gorra per recaptar
fons. Són una de les 260 famílies de la demarcació tarragonina que formen part de l'associació.
L'Abril té leucèmia i, ara mateix, segueix en tractament. Per tots ells, el més important és recollir
aportacions per destinar-les a la investigació. "Venim per donar suport a la causa, creiem que s'ha
d'estendre a tothom perquè es conegui la malaltia, nosaltres aportem el nostre granet de sorra
per la situació, però és molt rellevant la feina que fan des de l'AFANOC per tots aquests nens", ha
afirmat la Mireia.
L'entitat ja pensa en l'edició de l'any vinent quan celebraran els vint anys del 'Posat la gorra!'. La
seva voluntat és recuperar les activitats habituals d'aquesta festa. Tot i que la seva organització
estarà subjecta a l'evolució de la pandèmia. "Hi ha molta afluència de gent tot i no ser la festa tal
com l'organitzàvem, sinó que enguany és més restringida, però estem molt contents i agraïm a
PortAventura les facilitats per fer l'acte", ha tancat el delegat.
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