
          
 
 
 

La Jornada de POSA’T LA GORRA a PortAventura compta  amb 
més de 13.000 participants 

 
 
PortAventura, 5 de juny de 2011.- PortAventura ha estat avui l’escenari de la novena edició de 
la festa “Posa’t la gorra”,  que l’AFANOC organitza en favor dels nens i nenes amb càncer en la 
demarcació de Tarragona. Enguany la festa ha tingut una participació record de 13.000 
persones.  
 
La trobada, que ha comptat amb nombroses activitats lúdiques, està principalment adreçada 
als infants de 3 a 17 anys. Tot aquells que han comprat la gorra amb la entrada grapada, la 
qual té un cost de 15 euros, han tingut accés al parc i a totes les seves instal.lacions durant tot 
el dia. La gorra s’havia de comprar de manera anticipada mitjançant el web d’afanoc o als punts 
de venta autoritzats, els quals es poden consultar al web d’AFANOC. 
 
A l’escenari principal de la plaça de Xina han tingut lloc les principals activitats de la jornada, 
com la Batucada amb “Son da Rua”, l’espectacle a càrrec de “Clownic – Tricicle”, la 2a 
companyia de “El Tricicle”, i sobretot, la lectura del manifest de l’AFANOC a càrrec d’uns nens 
afectats per la malaltia. Lluís Gavaldà, vocalista del Pets, ha estat l’encarregat de conduir la 
jornada.  
 
 
Amb aquesta festa, l’AFANOC vol donar a conèixer la problemàtica al voltant dels infants 
afectats de càncer i les seves famílies a causa de la malaltia, i conscienciar així les 
administracions i la societat de la necessitat de prendre mesures per millorar la seva situació.  
A banda, a l’hora que s’informa i es sensibilitza, l’Associació vol utilitzar aquesta campanya per 
recaptar fons amb la finalitat de pal·liar, en la mesura que ens sigui possible, les mancances en 
serveis i instal·lacions: seguir recolzant el projecte de la casa d’acollida per a famílies 
desplaçades a Barcelona amb infants malalts de càncer "La casa dels Xuklis”, la qual ja s'ha 
acabat de construir, i ara s’ha d’omplir lo més aviat possible per a poder començar a rebre 
famílies afectades que venen a rebre el tractament als hospitals de referència, l’adequació de 
les instal·lacions hospitalàries per a tractaments ambulatoris, per tal que puguin atendre a 
aquests nens i nenes en les millors condicions, i seguir ampliant i mantenint els serveis que 
s’estan donant des de l’AFANOC a les famílies. 
 
 
Per sol·licitar entrevistes i acreditacions:  
Associació de Nens amb Càncer (AFANOC)  
Ricard Soriano; Dept. de comunicació. AFANOC 
Tel. 93 237 79 79 // 666545355 
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