
 Posem llum a la NF és una iniciativa d'esforç comunitari, 
encaminada a conscienciar a la comunitat sobre la NF, 
mitjançant la il·luminació en blau i verd d'edificis, ponts, 
monuments i altres punts de referència. “Shine a Light on 
NF” forma part de la campanya del Mes de la 
Conscienciació sobre la NF de la “Children's Tumor 
Foundation”. Cada any participen centenars de punts de 
referència culturals nacionals i internacionals. 

Què és la NF? La neurofibromatosis, o NF, és una 
malaltia genètica que causa el desenvolupament de 

tumors en els nervis de tot el cos. La NF afecta a una de 
cada 3.000 persones al món i actualment no té cura. 

Organitzacions com la “Children's Tumor Foundation” 
(CTF) i l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis 
(ACNefi) promouen la investigació i l'atenció mèdica i 

psicosocial per als afectats. 

 

SHINE A 
LIGHT 
ON NF 

El mes de maig és el Mes de 
la Conscienciació sobre la 

Neurofibromatosi (NF) 

 

COM US DEMANEM QUE PARTICIPEU?: 

• Il·lumineu els vostres edificis o 

monuments en blau—i també en verd, si 

es té la capacitat— els dies 17 de maig 

(Dia Mundial de la Consciència de la NF) i 

el 22 de maig, Dia de la NF2. La 

campanya de sensibilització dura tot el 

mes de maig, no dubteu en mantenir-la. 

• Publiqueu una foto a les vostres xarxes 

socials. Etiqueteu-vos a la vostra foto i 

mencioneu el hashtag oficial de la 

campanya, #EndNF, a la vostra publicació 

L'ABAST POTENCIAL DEL VOSTRE ESFORÇ 

• Mencionarem la vostra participació en 

els comunicats sobre el Mes de la 

Conscienciació 

• Figurareu a les pàgines de l'ACNefi i la 

CTF 

• El nom de la vostra entitat i les vostres  

fotos apareixeran als diferents mitjans 

socials de l'ACNefi i la CTF 

• Es farà menció de la vostra participació 

en els nostres butlletins de premsa i 

anuncis als mitjans de comunicació 

 

Per a més informació, si us plau, contacteu amb: 

Associació Catalana de les 

Neurofibromatosi (ACNefi) 

info@acnefi.org 

(+34) 673 487 732 
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