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Introducció
AFANOC, Associació de Nens amb Càncer

  

L’AFANOC va néixer l’any 1987 a partir de l’experiència vital que van viure un grup de pares i mares que es 

van trobar amb la situació de tenir un fill/a ingressat a l’hospital amb diagnòstic de càncer. Arran d’aquella 

vivència, van detectar tot un conjunt de mancances derivades d’aquesta malaltia i van decidir organitzar-se 

per cercar solucions i trobar respostes que milloressin la qualitat de vida d’aquests infants i adolescents 

i les seves famílies. 

Durant els darrers anys, l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha consolidat un gran nombre d’activi-

tats de suport integral a les famílies, de caire assistencial, de lleure, d’informació, de voluntariat i d’educa-

ció. Cal ressaltar la iniciativa de sensibilització ciutadana desenvolupada a partir del 21 de desembre del 

2001, amb la campanya “Posa’t la gorra!”. Al llarg dels anys, aquesta campanya ha obtingut una àmplia difu-

sió dels objectius i dels projectes de l’Associació, i sobretot ha donat a conèixer i ha sensibilitzat a la socie-

tat sobre l’existència i repercussions del càncer infantil.

Aquest any és especial... la campanya “Posa’t la Gorra!” a PortAventura Park arriba a la seva 15 edició! 

Fa 15 anys l’AFANOC creava una campanya que pretenia unir sensibilització i diversió, família i informació, 

activitats i reivindicació... i al llarg del temps i amb el suport de tots vosaltres, la campanya es va anar fent 

gran. 15 anys després d’aquella idea agosarada, ens atrevim a dir que és una festa referent, que ha acon-

seguit l’atenció de la societat i que ha permès que el missatge de l’AFANOC s’escolti cada vegada més lluny. 

En aquesta última campanya, la festa del “Posa’t la Gorra!” ha arribat a Barcelona, Lleida, Tarragona, 

Molins de Rei, Balaguer, Tàrrega, Sitges... Aquest any volem continuar arribant a moltes més poblacions 

que s’hi vulguin sumar i implicar.

Aquesta situació de presència social cal aprofitar-la perquè no sigui un acte aïllat i testimonial de caràcter 

anual, sinó que ha de permetre rellançar l’Associació, aconseguir més recursos per tirar endavant els 

projectes i programes previstos, donar resposta a les necessitats de les famílies i garantir la seva sostenibili-

tat en el futur.

Un dels efectes secundaris que pateixen els infants i adolescents malalts de càncer, el més palès, és la 

pèrdua del cabell. Per aquesta raó, es cobreixen el cap amb una gorra. És per això que hem fet de les gorres 

el símbol de solidaritat envers tots aquests infants.

La gorra de la campanya és necessària per participar a la festa, d’aquí l’eslògan d’aquesta diada tan impor-

tant per a tots nosaltres. 

L’Associació de Nens amb Càncer AFANOC porta 30 anys treballant pel 
benestar dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.



Posa’t la Gorra! 

Posa’t la Gorra! 2017

> 14ª edició del Posa’t la Gorra:
> Més de 9.000 gorres distribuïdes a l’edició anterior 
> Més de 8.500 assistents a la festa 2016

A PortAventura World

Dissabte, 10 de juny
De 10h fins al migdia
Aquest any l’Associació de Nens amb 

Càncer (AFANOC) organitza la 15a 

edició de la Campanya “Posa’t la 

Gorra!” a PortAventura Park dirigida a 

sensibilitzar a la societat i donar a 

conèixer l’existència del càncer infantil 

per tal de normalitzar la malaltia. 

Amb la campanya, alhora que sensibilitzem a tota la població sobre la malaltia, volem ampliar i poten-

ciar la base social de l’entitat (socis, col·laboradors, voluntaris/àries, etc) i recaptar fons amb la finalitat 

de pal·liar, en la mesura del possible, les mancances en serveis i instal·lacions, aconseguir més recursos 

per a les famílies amb un fill/a malalt de càncer, poder realitzar les activitats i programes previstos, cobrir 

les demandes actuals, i en definitiva, garantir la seva sostenibilitat en el futur. 

Volem continuar tirant endavant la Casa dels Xuklis, una casa d’acollida per a aquelles famílies amb un 

fill/a amb càncer i que s’han de desplaçar del seu lloc d’origen a Barcelona per rebre tractament als 

hospitals de referència. La Casa disposa de 25 apartaments i diferents zones comunes com la cuina, la 

sala de jocs, la sala d’activitats i els jardins. Des de la Casa dels Xuklis es proporciona atenció psicoso-

cial a totes les famílies i s’ofereixen activitats lúdico-educatives i terapèutiques als infants i adoles-

cents i els seus familiars. 

També necessitem tot aquest suport per continuar tirant endavant tots els serveis que actualment 

ofereix l’AFANOC a tots els infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.

En les festes de la gorra part dels recursos econòmics obtinguts van destinats a la remodelació i nova 

decoració del Servei d’oncohematologia de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron, a mantenir 

i ampliar els serveis de la seu de la delegació de Tarragona i ajudar al manteniment de la Casa dels 

Xuklis.



Ubicació

Símbol

Disseny

Un dels efectes secunda-
ris del càncer infantil  és  
la  pèrdua  del cabell. Per 

això es cobreixen amb 
una gorra, el símbol de 

solidaritat d’aquesta 
festa.

Aquest any el disseny de 
la gorra corre a càrrec de 

la marca esportiva 
Munich, que ha creat una 

gorra juvenil i colorista 
que esperem que us 

agradi!

La festa es durà a terme 
el dissabte 10 de juny a

 PortAventura Park.

 

 

foto seu vella



Activitats que es 
duran a terme

PortAventura World es convertirà en un espai on poder gaudir d’actuacions i animacions, gimcana, tallers 

i activitats, amb les quals podràs gaudir i conèixer els aspectes més significatius de l’entitat.

Un any més el “Posa’t la Gorra!”, estarà ple d’actuacions i tallers. Aquestes són algunes de les activitats 

que hi haurà a l’edició d’enguany:

  Escenari central: 

A la plaça de la Xina hi haurà un escenari com a eix 

central on es realitzaran les principals actuacions 

de la festa amb grups musicals, animació i amb 

l’acte especial de la festa: la lectura del manifest 

per part d’un nen/a o adolescent amb càncer.

  Informació i sensibilització:  

Hi haurà una zona dedicada específicament a la 

comunicació i informació sobre qui som, què fem 

i el per què de la nostra tasca ja que considerem 

que és molt important per tal de donar a conèixer i 

normalitzar aquesta malaltia.

  Animació itinerant: 

Comptem amb diferents grups d’animació que 

ens donaran la benvinguda a PortAventura 

Park fins a la plaça de la Xina, i seguidament 

anirem trobant diferents actuacions al llarg del 

matí que animaran la festa.

   Tallers i activitats: 

Els nens i nenes i les seves famílies podran gaudir 

de diferents tallers i activitats distribuïts arreu de 

la plaça de la Xina.



Per accedir al “Posa’t la gorra!” cal comprar anticipadament  la gorra de la campanya, símbol de solidari-

tat de la megafesta.

La gorra es podrà adquirir a la delegació d’AFANOC Tarragona, a la delegació d’AFANOC Lleida i a la 

Casa dels Xuklis situada a Barcelona. També als punts de venda autoritzats i a les paradetes oficials de 

venda de gorres.

Enguany es farà venda on-line a través del nostre web:www.posatlagorra.org 
Imprimeix l’entrada i accedeix directament a PortAventura Park. 
T’entregarem la gorra a les instalacions presentant l’entrada. 

Per tal de facilitar l’accés a tots aquells nens i nenes que vulguin assistir-hi, l’Associació realitzarà una 

campanya de promoció a totes les escoles a nivell de Catalunya i voltants. Tot en col·laboració amb la 

Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les regidories d’Educació i Treball Social dels 

diferents Ajuntaments. 

Farem saber els altres punts de venda a través del web del Posa’t la Gorra. 

www.posatlagorra.org

>  Amb la compra de la gorra d’aquest any s’obtindrà directament l’entrada oficial per entrar a 

PortAventura Park, la qual dóna accés a la megafesta i a les instal·lacions del parc durant tot el dia. Per 

accedir-hi cal dur la gorra juntament amb l’entrada oficial. 

El preu de la gorra és de 20 euros! 

>  Els infants i adolescents malalts de càncer i els seus germans menors d'edat, tenen accés gratuït a 

la festa.

L’èxit de la campanya depèn de vosaltres! 

Ens voleu ajudar a distribuir i vendre gorres? 

Si tens ganes de col·laborar amb la Campanya a través de la venta de gorres en algun comerç, fer la distri-

bució en una empresa, realitzar la campanya a la vostra escola o altres vies, pots entrar a www.posatlagorra.org 

per informar-vos, pots trucar al telèfon de la Delegació de Tarragona: 977 22 87 12 o bé enviar un correu 

a tarragona@afanoc.org

*Fes-te ambaixador mitjançant Facebook “Posat la gorra” i “AFANOC Tarragona”. Entra i descobreix com!

Com accedir a la gran festa 
final i distribució de les gorres

Quin és el preu de la gorra?



Dins del creixent interès de les empreses per diversificar les seves inversions de màrqueting cap al 
patrocini d’esdeveniments culturals, esportius i socials, el “Posa’t la gorra!” ofereix una oportunitat 
de diferenciació, notorietat i repercussió per quatre causes fonamentalment:

• Forta vinculació amb un esdeveniment d’elevat valor social, com és el “Posa’t la gorra!”.

• Gran repercussió als mitjans de comunicació, que retransmeten i donen difusió a l’esdeveni-
ment.

• Contacte directe amb el públic.

• Increment de la notorietat de marca.

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha definit diverses formes d’implicació per a les 
empreses i entitats: com a patrocinadors oficials, col·laboradors i amb el suport de (expositors / 
donacions de material).

Com es pot col•laborar?

Els patrocinadors quedaran 
directament vinculats en el 
“Posa’t la gorra!”. S’inclourà 
la imatge corporativa a tota 
la papereria i cartelleria de 

la campanya, al web 
d’AFANOC i a la lona que hi 
haurà a l’escenari el dia de 

la festa.

Els col·laboradors quedaran 
vinculats en determinats 

aspectes del “Posa’t la 
gorra!”. S’inclourà la imatge 
corporativa al programa de 
mà que es donarà el dia de 
la festa, així com a la lona 

que es penjarà a l’escenari i 
al web d’AFANOC.

Aquelles que ens donin 
suport d’alguna manera 

(expositors, donacions de 
material, etc.) quedaran 
vinculats en determinats 

aspectes de “Posa’t la Gorra!”. 
S’inclourà el nom al progra-

ma de mà.

1. Patrocinadors Oficials 2. Col·laboradors 3. Amb el suport de:



L’èxit de la campanya depèn de vosaltres! Ens voleu ajudar 
a distribuir i vendre gorres? 

Presència del logotip de l’empresa o entitat com a Patrocinador Oficial en:

• Tots els elements de papereria.

• A la pancarta ubicada a l’escenari central.

• Al minisite del “Posa’t la gorra!”, creat exclusivament per l’acte.

• Faldons i articles publicitats en premsa

Les contrapartides que ofereix l’Associació als seus col·laboradors, s’apliquen en funció del tipus 
de la modalitat escollida.

Contrapartides

Beneficis fiscals

Percentatges de deducció per a donacions de PERSONES FÍSIQUES

(Impost de la Renda)

Import del conjunt de donatius

Fins a 150 euros primers

Resta

Import igual o creixent a la mateix entitat 
durant els derrers 3 anys

Resta de 
l’import del 
conjunt de 
donatius

75%

35%

30%

Percentatges de deducció per a donacions de PERSONES JURÍDIQUES

(Impost de Societats)

Import del donatius

Resta

Import igual o creixent a la mateix entitat 
durant els derrers 3 anysResta del  

donatiu

37,5%

35%

*Impost de societats. Quan es pren com a referència les vendes pel límit de deducció, la base imposable 

no pot ser negativa.

** Per tenir dret a deduccions, les empreses han d’acreditar la donació.

Totes les empreses i entitats col·laboradores que ho desitgin rebran un certificat per tal de poder gaudir 

dels beneficis fiscals establerts a l’Article 24, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, amb la modificació de 

la normativa de l’Impost sobre Societats (llei 27/2014 de 27 de novembre) “Fundaciones y de incentivos 

Fiscales a la Participación Privada en Actividades de interés General”.



Presència als
Mitjans de Comunicació

Campanya Posa’t la Gorra! 2016

PremsaRàdios

.

CartelleriaTelevisions

En el nostre esforç per tal d’extendre el 

nostre missatge al màxim de persones 

possible, pretenem participar en els 

mitjans de comunicació massius. 

Aquesta participació es basa en la 

presència a la televisió, ràdio, premsa, 

revistes, cartelleria exterior, web i 

xarxes socials.

La xarxa
Canal Reus
Club dels Tarraconins
RTV El Vendrell
Tv i Radio Hospitalet
RTV Manresa (diari i Tv) 
Penedès TV
Segre TV

Catalunya Radio
RAC 1 / RAC 105
Cadena 100 (Cope)
COPE Catalunya
La Xarxa
Radio Barcelona  
Cadena Ser
Radio Teletaxi
Cugat Radio
Radio Barberà
Radio El Prat
Radio Cornellà
Radio Marca
Sants 3 radio
Rap 107
Tarragona Radio
Catalunya Radio 
(Tarragona)
Antena Caro Radio
Segre Radio
Hit 103 / Radio Valls
Radio l’Hospitalet de 
l’Infant
El Vendrell
Flaix Tarragona
Federació Radios – La 
Xarxa

El Periodico de catalunya
La razón
El Mundo catalunya
Diari Ara
El Temps
Viari Grup Premsa Local 
(Diari Sant Cugat)
Diari Segre
Regio 7
Diari de Girona
Time Out
Diari de Tarragona
Cavall Fort
Turisme Tarragona
L’avenç
Guia del Ocio
Costa magazine
Ebre express
El Francolí
Noticies Tgn
Revista Cambrils
3 de 8
La República Txeca
Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona

Web
Mammapro� 

El Petit explorador 

Barcelona Colours  

El Petit Magazine  

El Mon  

El Cargol   

Sortir amb nens  

Club Tarraconins  

Time Out 

9.500 Cartells a Tarrago-

na, Girona i Barcelona

1.050 Cartells distribuïts a 

escoles i punts de venda

2.000 Programes de mà 

el dia de la festa

10.000 Flyers per punts 

de venda

2.000 Flyers als busos



Annex
Suports de comunicació

Banners web

Zona escenari

Cartells
Flyers

Web Afanoc

Premsa



Patrocinadors i col·laboradors
EMPRESES: Angels Centre de Terapies Naturals / Aqua Mora d'Ebre (IGESPORT) / Aqua Roquetes (IGESPORT) / Agrobotiga 
Alcover / Academia Inuse / Assessora de Viatges Viatges Silvia Maricel / Abacus / Bar del Mercat Municipal - El Prat de Llobre-
gat / BAR RESTAURANT Centre la Bleda/ BIBI. Creacions Infantils / Asimètric/ BOHO CHIC by MARIA   / Botiga La Cirera./ Ca la 
Madrona / Ca L'Avi / Cal Blanco / Cal Sabater (Ràpid Rion) / Carbónicasmasque�nas S.A / Ca la Madrona de l'Espirall / Carnise-
ria-Xarcuteria ISABEL / CENTRE DE PSICOLOGIA ONMENT/ CEPTA / Centro DHANPREM/ Cicle Sports Jeroni / Col·legi de 
farmacèutics  / Colorines / Cooperativa Falset Marçà/ Corriols / DAMISA /Dassoy fotògraf / Despistètic  / Dolça Fantasia / 
Droguería Recasens / El Corte Inglés / El Racó de la rateta pressumida / Espai d'infància l'estació del Carrilet / Esports 
Armobal / ESTANC Reus 1 / ESTANC Reus 12 / Estanc Solsona / Farmàcia AMV Vidal / Cooperativa Montbrió del Camp / 
Farmàcia Andreu Suriol Ribé/ FARMÀCIA Carme Mestres / Farmàcia Central/ Carme Pons / Farmàcia Ciutat Molero/ Farmàcia 
Compte / Farmàcia Coret / Farmàcia Dra. Àngels Dronda Ayza/ Farmàcia Fullana / Farmàcia Garcia / Farmàcia Jaume Fullana 
/ Farmàcia Juste Diez de Pinos / Farmàcia Llopart CB / Farmàcia Mª Victòria Gimeno / FARMÀCIA MARIA CINTA MARTÍ SOLÉ 
/ Farmàcia Mariné Grau / Farmàcia Mercè Butillé / Farmacia Mercè Maduell / Farmacia Nogués  / Farmàcia Països Catalans / 
Farmàcia Rafael Gispert / Farmacia Ramon Suriol / Farmacia Robuste / Farmàcia Roca / Farmàcia Rodríguez Galindo / 
Farmàcia Susana Domingo Navarro/ Fisioteràpia i Reeducació S.L / Fleca Degustació Alt Penedés / Flors Batea /Forn de Pa i 
Pastiseria Valls / Forn de Pa i Pastisseria Valls /Garden nova  / Germinova  / Kiwi / KOKUA /L’Olivada / La Pepa / Les coses de 
Marina / Les quatre forquilles / Lila / Llibreria La Rambla / Llibreria Pont del Grau / M&E Perruqueria Estètica /Melus /Menjars 
Mercé /Mercat Central de Reus / Mercat Municipal Onze de Setembre / Mercat Viladecans / MUTUA ACTIVA / NOSTRUM/ 
Parking de la Font / Pastisseria Olot / Peluqueria Rasgos / Perfumeria Vives / Perruqueria Cebado / Perruqueria Gallery / 
Perruqueria Maite / Perruquería Maite Cotano / Perruqueria Tomy / Pintures Solé / Piscines Vila-seca (IGESPORT) / PM PAM / 
Quiosc Bodega Reus / Quiosc de la Rambla Principal / Ràpid Rion / Raquel Maspujols / Reformas Al Tempo / Restaurant / 
Racó Niza / Reus Deportiu / SIC Montroig / Supermercat Ramona / Tele-Lux  / TERECA / Tot Joc  / Vadenens   / Vins i licors 
jove / WORLD GAME (tele-lux) / Xipset Informatica  / Za�ro Tour Polinyà / Zona 47

CENTRES EDUCATIUS: AMPA Escola Pax / Escola de Música d'Amposta / Escola Municipal de Música de Salou / Escola Sta. 
Teresa de Jesús / Ampa Escola Ponent, Tarragona / Apa Escola Los Castellets, La Fatarella / Ampa Escola Mas i Perera, 
Vilafranca del Penedés / Ampa Escola El Carme, Tarragona / Ampa Escola Marcel.lí Domingo, Tarragona / Col•legi Mare de 
Déu del Carme (Carmelites), Tarragona / Escola La Pindeda, Tivenys / Llar Infants Vailets, Ascó / Escola Santa Teresa, Mora 
d'Ebre / Escola Salou / Escola Sant Nicolau, Canyelles / Escola Mar i Cel, Cubelles / AMPA Escola Estel / Sant Guim de 
Freixenet / Escola San Francisco; Barcelona / Col.legi Mare de Déu del Lledó, Valls/ Escola Pràctiques, Tarragona / Llar Infants 
Picarols, Riudoms / Llar Infants Creu Roja, Reus / Ampa Escola El Serrallo, Tarragona / Col.legi Santa Teresa de Jesús, Tarrago-
na / Escola Eugeni d'Ors, Valls / Ampa Escola l'Agulla, El Catllar / Associació Esplai Casal / Riudomenc, Riudoms / Escola El 
Miracle / Escola Ull del Vent, La Bisbal del Penedès / INS Domènench i Muntaner, Reus / Apa Llar Infants El Barrufet, Reus / 
Institut el Morell, El Morell / Llar Infants Pedra Estela, Reus / AMIPA Escola la Vitxeta, Reus / Llar d'Infants Xino-Xano Joan 
XXIII, Tarragona / Llar Infants Vicki, Cambrils / Ampa Escola l'Arrabassada / Ampa / Escola Pax / Escola bressol El Marfull,  Reus 
/ Escola Bressol Montsant,  Reus / Institut Tarragona / Llar Infants Xicalla, / Mora d'Ebre / Escola Bressol El Lligabosc,  Reus / 
Escola Bressol El Margalló, Reus / Escola bressol La Ginesta,  Reus / Escola Bressol L'Olivera, Reus / Escola del Bosc, Barberà 
del Vallés / Escola La Gessera, Caseres / Escola Teresa Godes i / Domènech, Juncosa del Montmell / Llar Infants Les Cabretes, 
Cabra del Camp / LLar Infants Pontarrinets, El Pont d'Armentera / Ampa Escola Mare de Dèu de la Candela, Botarell / Ampa 
Sant Bernat Calvo, Reus / CEE Garbi  / Llar d'infants Brà�m / Llar d'Infants Els Patufets, Botarell / Llar d'Infants Vila dels 
Xiquets, Alcanar

ENTITATS I INSTITUCIONS: Ajuntament Camarles / Ajuntament Cunit / Ajuntament El Vendrell   / Ajuntament / L'Amet-
lla de mar / Ajuntament Les Borges del Camp / Ajuntament Reus / Ajuntament Roda de Berà / Ajuntament Sant / Jaume 
d'enveja  / Ajuntament Tarragona / Ajuntament Tivissa / Amersam / Associació Esplai Casal Riudomenc / Ateneu Juvenil i 
Centre de formació l’Estudi / Biblioteca Municipal i Comarcal Salvador Estrem i Falset / CAP Cambrils / CAP Muralles / Casal 
de Joves de l'Hospitalet / Casal de la Gent Gran / CC ALT CAMP  / CC Baix Camp  / CC La / Conca de Barberà / Centre Cultural 
Cambrils / Centres Cívics de l'Ajuntament de Reus / Complex Esportiu Mpal Bonavista  / Complex Esportiu Pobla Mafumet 
/ Complex Esportiu St. Salvador  / Creu Roja Tortosa  / EMT  /Federació Mestral / Jove Cambra Internacional  / Mossos 
d'esquadra de Tarragona / O�cina de Turisme Reus Gaudí Centre / O�cina de Turisme Tarragona / Patronat Municipal 
Esports Tarragona / Pavelló Municipal de Sant Pere i Sant Pau / Pavelló Municipal del Serralló / Pavelló Municipal Riu Clar / 
PIJ Alcover (Punt d’Informació Juvenil)  / Piscina coverta Munipal l'Arboç / Piscina Municipal d'Amposta / Pius Hospital de 
Valls / Poliesportiu de Campclar / Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre / Unió Botiguers de Reus / Unió de botiguers de 
Valls / Via T

ORGANITZEN

PATROCINEN

COL·LABOREN



La festa del “Posa’t la gorra!” 2016, 
també va ser possible gràcies a: 

Volem agrair molt especialment a l'Anna Bertràn i al Manel Piñero la seva col•laboració 

per conduir la festa. Als gegants de Reus, la Mulassa de Tarragona, el Sons de la Cossetà-

nia, la Txaranga Band Tocats, al grup de Zumba de l'Associació de dones la Dàlia, el grup 

vocal Amarcord,  la companyia H6 teatre, i el grup de hip hop Get Bak, pels seus espec-

tacles itinerants i/o a l'escenari central. A Servei Estació, Tattoonie Temporay Tattoos, 

Jove Cambra Internacional de Tarragona, Circ de les Mussaranyes, i Abacus cooperativa 

per aportar mitjans materials i humans per dur a terme les activitats. Sobretot, agraïr a 

l'Iván Garcín i l'Ainhoa Atmetller el seu suport per posar la seva veu a la lectura del mani-

fest, i a  tot l'equip de voluntaris/es, col•laboradors i artistes pel seu esforç i fer possible 

un any més que Port Aventura World es posés la gorra!


