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L’Aula Hospitalària, solidària amb l’AFANOC
Toñy Castillo, directora de l’Aula Hospitalària, presenta el conte ‘El vol de
l’estel’, els beneficis del qual es destinaran a l’Associació de Familiars de
Nens Oncològics de Catalunya
Demà a les 10.30 h es farà una lectura de fragments del conte, amb la
participació de 200 escolars als Camps Elisis
A les 20 h es presentarà l’obra a l’Institut d’Estudis Ilerdencs
La directora de l’Aula Hospitalària de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova,
Dra. Toñy Castillo, presentarà demà a Lleida la seva última obra, El vol de l’estel,
un conte els beneficis del qual es destinaran íntegrament a la delegació lleidatana
de l’Associació de Familiars de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), que
treballa per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les
seves famílies. El conte té un preu de 10 euros.
Per presentar-lo, demà al matí se celebrarà un acte amb la participació de 200
alumnes de les escoles Frederic Godàs, Franceso Tonucci i Magraners. Serà a
les 10.30 hores a la zona de l’amfiteatre dels Camps Elisis, on es llegiran
alguns fragments de l’obra. L’activitat també comptarà amb un espectacle del
mag Òscar de la Torre. Per la seva banda, l’AFANOC farà un reconeixement a
l’escola Magraners pel seu projecte de música transversal en totes les matèries.
Precisament, la festa Posa’t la gorra d’AFANOC, que se celebrarà a la Seu Vella
de Lleida el proper 17 de febrer, estarà dedicada a la música.
Per la tarda, a les 20 hores, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) acollirà la
presentació del conte El vol de l’estel. L’acte comptarà amb la presència de la
presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló; la presidenta
d’AFANOC, Maite Montañés; el cap del Servei de Pediatria de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova, Eduard Solé, i l’autora del conte, Toñy Castillo.
Per la seva banda, diversos hospitals d’Argentina, Colòmbia i Xile participen
també en la difusió d’aquest conte a través d’una sèrie de tallers de manualitats
amb els nens hospitalitzats, que elaboren estels. Així mateix, el coordinador de
les aules hospitalàries del Ministeri d’Educació de Xile, Tomás Arredondo
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Vallejos, s’ha desplaçat a Lleida amb una delegació de set persones per conèixer
de primera mà la feina que es fa des de l’Aula Hospitalària de l’Arnau de Vilanova
i participar activament en la difusió d’El vol de l’estel.

Lleida, 12 de febrer de 2018

Gabinet de Comunicació i Imatge
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
bagusti.lleida.ics@gencat.cat
973 705336

