
Benvolguts/des pares, mares, mestres i membres de l’AMPA,

QUINA ALEGRIA EL XUKLIS ARRIBEN A LLEIDA!!!! I volen conèixer la Seu. Els 
voleu ajudar???

Que qui són els xuklis no?,els xuklis (en aquests dos links trobareu més informació 
http://www.lacasadelsxuklis.org/ i  http://www.afanoc.org/) són  uns 
personatges que xuclen els mals rotllos als hospitals i ajuden als nens a estar més 
contents, i no tenir por a les mans dels metges, infermeres i voluntaris.

El 15 de febrer del 2014, farem una festa a la Seu Vella de Lleida i ens agradaria que 
els nens i nenes de les escoles de Lleida poguéssiu fer Xuklis amb diferents materials,
(cartolina, fang, pintant roba, plastilina, ...,podeu utilitzar el que feu anar habitualment), 
aquests treballs manuals, s’exposaran aquest dia a la Seu amb el nom de cada escola 
i classificats per edats.
També os volem oferir  xerrades a les escoles abans del dia 15 febrer,  per tal que 
conegueu la nostra tasca i aquests personatges, per a  poder treballar-los. 

Els  que  us  vulgueu  adherir  ho  podeu  fer  trucant  al  telèfon.:973216057, al  mòbil 
638387487 o via  mail lleida@afanoc.org  Per tal d’organitzar les xerrades i l’exposició 
a la Seu Vella, necessitem saber abans del dia 30 de novembre quines escoles voleu 
col·laborar.

Des de la delegació de Lleida de l’AFANOC (associació de familiars i amics de nens 
oncològics  de  Catalunya),  que  va  obrir  les  seves  portes  aquest  any,  però  que  a 
Barcelona fa 25 anys que està constituïda, va néixer per la preocupació d’un grup de 
mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la 
qualitat de vida d’aquests infants amb càncer i les seves famílies.

La nostra associació (AFANOC) ha posat en funcionament La Casa dels Xuklis, (és 
una casa d’acollida, on a més a més de l’allotjament oferim activitats lúdic-educatives i 
terapèutiques als  infants i  les  seves famílies,  i  posem a la  seva disposició  espais 
comunitaris  on  desenvolupar  amb  tranquil·litat  el  seu  dia  a  dia  (menjador,  cuina, 
bugaderia,  biblioteca,  espais  de  descans,  sala  de  TV,  sales  de  jocs  i  activitats, 
internet... tot gratuïtament).

Estem  preparant  un  any  més,  la  campanya  de  sensibilització  “Posa’t  la  Gorra!” 
destinada a donar a conèixer la realitat de totes aquestes famílies i a obtenir recursos 
per poder mantenir aquesta gran casa d’acollida i garantir els serveis que s’ofereixen. 
 
L’any  passat  amb el  nostre  afany  innovador,  vam voler  convidar  dissenyadors  de 
renom que aportessin una nova visió i un nou estil a la gorra. Inicia’n  aquesta nova 
etapa de la mà de Jordi Labanda. I enguany serà  kukuxumuxu, amb un disseny molt 
divertit!!
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Tota  aquesta  campanya  a  Lleida  culminarà  amb  la  gran  festa  on  exposarem  els 
vostres treballs  i  tindrà lloc a la  Seu Vella, el  dia 15 de Febrer del  2014, de les 
16:00h a les 20:30h. 

Ens fa molta il·lusió que les famílies de la nostra ciutat i  comarca, ingressades als 
hospitals de referència de la Vall d’Hebron o de Sant Joan de Déu, i les que es troben 
a la Casa dels Xuklis, puguin veure com les escoles lleidatanes, els hi donen suport 
amb un gest tan simple com es posar-se una gorra pels nens malalts de càncer.

Si voleu gaudir de la festa amb nosaltres el preu de la gorra i l’entrada son 6 €, si pel 
contrari no poguéssiu venir el dia 15, també podeu compra la gorra per 5 € i contribuir 
amb la vostra solidaritat per a què ells es sentin més acompanyats en la seva lluita.

No dubteu en ficar-vos amb contacte el més aviat possible amb nosaltres, i dir-nos si 
podem comptar amb vosaltres. Entre tots podem fer una gran FESTA !!!!!

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

Maite Montañés Blanco
Delegada de l’AFANOC a Lleida

Lleida, 30 d’octubre de 2013
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