“POSA’T LA GORRA!”
20 anys sensibilitzant

El símbol de sensibilització sobre el càncer
infantil, fa memòria a través d’una exposició
retrospectiva que segueix reivindicant suport
a una malaltia que afecta a moltes famílies.
GORRES
DISTRIBUÏDES

920.000

VOLUNTARIAT

ESDEVENIMENTS

7752

80

El 20è aniversari ens ha enganxat en un marc insòlit de pandèmia
mundial a causa d'un coronavirus que afecta el món sencer i que ens
ha canviat els costums, les formes, les maneres de fer i relacionar-nos. Conscients que vivim una situació extraordinària per a la
qual no estàvem preparats, per l'AFANOC es fa més necessari que
mai continuar reivindicant el seu espai i seguir treballant per a mostrar la realitat del càncer infantil.
El “Posa’t la Gorra!”, ha esdevingut la campanya més important de
l’AFANOC i en els últims anys ha donat més repercussió i ha significat un pilar fonamental en l’evolució de l’associació.
La raó per la qual la gorra és la protagonista és que un dels efectes
secundaris que pateixen els infants i adolescents a causa del tractament és la pèrdua de cabell i acostumen a cobrir-se el cap amb una
gorra.
El to de la gorra sempre és festiu, alegre, positiu i cada any ha anat
canviant de disseny, convertint-se en un objecte quasi de col·leccionisme per a moltes persones.

Al llarg d’aquest anys s’han arribat a distribuir prop del milió de gorres
(920.000), s’ha comptat amb prop de 8000 ( 7752 ) voluntaris i voluntàries, s’han realitzat 80 esdeveniments en 15 localitats arreu del territori.
La campanya és la primera font de recursos per finançar els serveis
que l’AFANOC ofereix des dels hospitals, delegacions i La Casa dels
Xuklis.

MUNTATGE EXPOSICIÓ
Característiques del material
Unitats: 6 “totems” de 4 peçes =
24 peçes.
Mides: 60cm x 206,50cm per peça
Material: Polipropilè

Enguany li ha tocat el torn a una gorra que ens convida a connectar amb la natura, quelcom molt saludable i que ara, en el
context pandèmic que vivim, esdevé una necessitat.
Però n’hi ha hagut moltes al llarg d’aquests vint anys i hem
volgut fer memòria amb una exposició itinerant, on a través de
les fotografies, es va dibuixant la trajectòria d’aquest, ja reconegut, símbol del càncer infantil.

Suport estructures: Base de DM amb
un doble calaix per col·locar les 4
peçes de 10mm. La part superior té
una base també de Dm.
Transport: La base és fàcil de manipular,
ja que porta 2 rodes a la part inferior de
la base.
Espai: L’espai mínim pel muntatge
de l’exposició és de 30m2

L’AFANOC ha comptat amb la col·laboració de dissenyadors de
renom internacional que han donat la seva visió sobre a la gorra.
Fins ara han estat Jordi Labanda, Kukuxumusu, Custo Dalmau,
Roser Capdevila, Munich, Desigual, Agatha Ruiz de la Prada,
Pepe Jeans i aquesta última, de Natura. Procurant lligar sempre
el disseny de la gorra amb valors que representen el nostre enfocament sobre la malaltia: acceptació, positivisme, fortalesa,
esforç.

www.posatlagorra.org

