PROGRAMA
D’ACTIVITATS

Aquest any Posa’t la gorra de Balaguer 2021 vol retre homenatge a les institucions, entitats, col·lectius i persones que han sofert de manera directa i indirecta el Covid 19, especialment a totes les que han estat a primera línia de la lluita d’aquesta pandèmia. Per
tots ells el nostre reconeixement que volem expressar en una format diferent, en la cursa i caminada i especialment dins del marc de la Fira dels somnis, a través d’exposicions,
i exhibicions que es podran visualitzar com una expressió de solidaritat que ens enforteixi, especialment als joves i infants, davant les incerteses que aquest tipus de circumstàncies ens generen.
Per tal d’optimitzar les gorres i samarretes que no vam poder vendre en l’edició anul·lada del 2020 i també per ser fidels i honestos amb els nostres sponsors i col·laboradors,
en aquesta edició promocionarem aquests materials en estoc que amb la seva venda
ens ajudaran a recaptar diners per la Casa dels Xuklis (AFANOC) i una altra part, anirà
a la recerca del càncer infantil de la VHIR de la Vall d'Hebron.

COM ENS PODEU AJUDAR?
1. INFORMANT I DIFONENT la diada a les persones del vostre entorn.
2. COMPRANT la gorra i la samarreta, col·laborant a la Tómbola dels Famosos,
participant en la Cursa/caminada popular i gaudint de la Fira dels Somnis.
3. DONANT suport com empresa amb una pancarta que ompli la Barana de la
Generositat al pont del riu Segre i amb una promoció al llarg de tota la festa
4. IMPLICANT-VOS com a patrocinadors amb una aportació econòmica o amb
un detall per al sorteig de la Tómbola Solidària. El logo del vostre comerç o empresa figurarà en tots els espais de difusió de “Posa’t la gorra Balaguer 2021”.
SI HI ESTEU INTERESSATS CAL QUE US POSEU EN CONTACTE AMB:
LAPALLAVACARA, carrer de Francesc Borràs de Balaguer, tel. 973 45 15 55
PISCINA COBERTA de Balaguer, carrer Urgell s/n, tel. 973 45 09 15
SERVEI EDUCATIU DE LA NOGUERA, carrer de la Divina Pastora, tel. 973 44 63 62
MÉS INFORMACIÓ A:

http://posatlagorrabalaguer.cat
Facebook: Posa’t la gorra al Parc de la Transsegre

ORGANITZADORS:

CONSELL COMARCAL
DE LA NOGUERA
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