 04/01/2021: DIARI MÉS: L’Hospital Vall d’Hebron impulsa un projecte amb il·lustracions per
cobrir les quimioteràpies de pacients pediàtrics
 04/01/2021: BETEVÉ: L’Hospital Vall d’Hebron impulsa un projecte amb il·lustracions per
cobrir les quimioteràpies de pacients pediàtrics
 06/01/2021: CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS: Dibujos y mensajes de esperanza para los
tratamientos de niños con cáncer: “Todo va a salir bien”
 07/01/2021: PM FARMA: Vall d’Hebron idea cajas con ilustraciones humanizadoras para
cubrir los sueros de los pacientes pediátricos
 28/01/2021: VIU MOLINS DE REI: EL Posa’t la Gorra arriba als 21.000 euros tot i no fer la
festa benéfica per la pandèmia
 29/01/2021: EUROPAPRESS: Caprabo recaudará donaciones para ayudar a menores con
cáncer y a sus familiares con Afanoc
 29/01/2021: INDISA: Caprabo impulsa la ayuda a menores con cáncer y sus familias de la
mano de AFANOC
 29/01/2021: FINANCIAL FOOD: Caprabo ayuda a menores con cáncer y sus familias
 29/01/2021: REVISTA INFORETAIL: Caprabo, proximidad y solidaridad
 29/01/2021: SOCIAL.CAT: Superbox, una finestra segura per a la comunicació i la imaginació
durant el tractament
 29/01/2021: XARXANET: Narcís Serrats: “Hem resistit l’embat de la pandèmia aquest 2020 i
esperem poder fer-ho el 2021”
 01/02/2021: EUROPAPRESS: Caprabo recoge micro donaciones para la asociación de ayuda a
niños con cáncer Afanoc
 15/02/2021: EL NACIONAL: Día Internacional del Cáncer Infantil: una jornada marcada por la
Covid
 15/02/2021: VALL D’HEBRON: Vall d’Hebron ha mantenido la misma actividad asistencial en
cáncer pediátrico que en años anteriores, a pesar de la pandèmia
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 17/02/2021: FECEC: Inaugurada l’exposició “Posa’t la Gorra. 20 anys sensibilitzant” a
l’Hospital Vall d’Hebron
 07/04/2021: TIME OUT: Vuelve Rock pels Xuklis con el concierto de Querencia Animal

 24/03/2020: FECEC, JUNTS CONTRA EL CÀNCER: Les entitats de la FECEC adapten els seus
serveis a les mesures contra el coronavirus
 31/03/2020: VILAWEB: Núria Carsí: “Haurem de buscar noves maneres d’acomiadar-nos”
 08/04/2020: EUROPAPRESS: Prorrogan los títulos de família numerosa o monoparental que
caduquen en el confinamiento
 25/04/2020: RTVE: Joves que han patit un càncer expliquen com van fer el seu propi
desconfinament (informatiu sencer)
 12/05/2020: CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals): Irina Giralt, voluntària a
AFANOC: “Seguim acompanyant per videoconferència, però és més fred”
 02/06/2020: BLOG FECEC: El voluntariat en l’àmbit oncològic es reinventa amb el coronavirus
15/07/2020: Betevé: Mari Ito ha pintat un mural de benvinguda a la Casa dels Xuklis
 08/09/2020: COMUNICAE.ES: La TransPerfect Mountain Challenge se reinventa para seguir
recaudando fondos en beneficio de AFANOC
 08/09/2020: MURCIA.COM: La TransPerfect Mountain Challenge se reinventa para seguir
recaudando fondos en beneficio de AFANOC
 11/09/2020: COMPROMISO RSE: TransPerfect reafirma su compromiso con AFANOC
 18/09/2020: FECEC: L’AFANOC pinta un mur de benvinguda a l’entrada d’una llar de pares
que tenen fills amb càncer
 14/10/2020: RUTA 66: Doce años de Rocksound en imágenes / Proyecto de libro solidario
para AFANOC
 19/10/2020: AJUNTAMENT BARCELONA: Cancel·lat el concert de Rock pels Xuklis
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 19/10/2020: CORRESPONSABLES: TransPerfect ha transformado la Run 4 Childhood Cancer
en un evento virtual para poder seguir ayudando a AFANOC
 21/10/2020: LA FURA: “Jugador a rimar”, llibre de poesia infantil del vilanoví Joan Ros
 22/10/2020: BETEVÉ: Montbau
 23/10/2020: FECEC: La Casa dels Xuklis, 10 anys pintant futurs
 27/10/2020: CCMA: La Casa dels Xuklis compleix deu anys
 06/11/2020: BETEVÉ: L’AFANOC demana ajudes públiques per tirar endavant
 12/11/2020: SOCPETIT.CAT: Posa’t la gorra! 20è Aniversari!
 18/11/2020: COR D'HORTA: El Cor d’Horta punto de venta del Calendario Solidario Mossos
d’Esquadra 2021
 20/11/2020: TOT ES MOU TV3: Els Mossos i els nens de l’AFANOC, junts en un nou calendari
solidari
 22/11/2020: VIU MOLINS DE REI: El “Posa’t la Gorra” 2020 canvia el seu format a causa del
coronavirus
 22/11/2020: TOT SANT CUGAT: Calendari solidari 2021 dels Mossos d’Esquadra
 24/11/2020: FRUITS DE PONENT: Col·laboració per a la venda d’un calendari solidari
 26/11/2020: LA CLAU: Posa’t la Gorra! 20è aniversari. Els Mercats de Barcelona amb el
Càncer Infantil
 26/11/2020: BETEVÉ: Els guardonats dels premis Horta-Guinardó 2020
 27/11/2020: DIARI EL JARDÍ: La campanya “Posa’t la Gorra!” amb el càncer infantil arriba
dissabte al Mercat de Sant Gervasi
 28/11/2020: LA VANGUARDIA: Los mercados de Barcelona acogen la campaña “Ponte la
gorra” por el cáncer infantil
 30/11/2020: VALLÈS VISIÓ: El Calendari Solidari 2021 dels Mossos d’Esquadra ja es pot trobar
a punts de venda del Baix Vallès
 30/11/2020: EL GARROTXÍ.CAT: En marxa la sisena edició del torró solidari dels Xuklis
organitzada per Cacau pastisseria per ajudar als nens i nenes amb càncer
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 01/12/2020: CUGAT MÈDIA: El Pi d’en Xandri, protagonista del calendari solidari del 2021
dels Mossos
 13/12/2020: LA VANGUARDIA: Vigésimo aniversario de “posa’t la gorra!” se queda sin fiesta
por COVID-19
 20/12/2020: BETEVÉ: Rock pels Xuklis finalment celebra el concert ajornat
 29/12/2020: EMPORDÀ.INFO: Els Mossos fan pinya per ajudar nens malalts de càncer amb el
calendari solidari del 2021
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