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L’AECC Lleida i l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova milloren l’atenció als pacients oncològics 
 

Presenten el projecte ‘Amb tu’, que oferirà aigua, sucs, infusions i fruita al 

Servei d’Oncologia de l’Hospital amb el suport de Fruits de Ponent 

 

L’AECC–Catalunya contra el Càncer de Lleida i l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova han posat en marxa avui el projecte pilot ‘Amb tu’ per millorar el 

benestar dels pacients amb càncer i els seus familiars durant el tractament 

oncològic. En concret, s’ha instal·lat un sortidor d’aigua a la sala d’espera del 

Servei d’Oncologia Radioteràpica. A més, voluntaris de l’AECC Lleida portaran 

carros amb sucs de fruita natural sense sucre i pomes, gentilesa de Fruits de 

Ponent, així com infusions, caramels i informació sobre l’Associació. 

 

L’AECC Lleida treballarà conjuntament amb els professionals sanitaris per 

detectar les necessitats que tenen els pacients i augmentar el nombre d’accions 

progressivament. Per la seva banda, els pacients que necessitin beure aigua 

abans del tractament de radioteràpia rebran la quantitat concreta en una botella 

metàl·lica gentilesa de l’AECC Lleida, perquè la puguin prendre còmodament. 

 

El projecte ‘Amb tu’ beneficiarà de forma directa 250 pacients a l’any que passen 

pel Servei d’Oncologia Radioteràpica i que necessiten beure aigua abans del 

tractament. Els familiars i els acompanyants també podran beneficiar-se’n amb el 

sortidor d’aigua, els sucs i la fruita. L’objectiu del projecte és seguir amb la línia 

d’humanització que ha engegat l’Hospital i que busca millorar l’experiència de 

pacients, familiars i professionals. Concretament, al Servei d’Oncologia 

Radioteràpica s’ha implantat el projecte Radiació+++, en col·laboració amb el 

Centre d’Art La Panera, que millora el Servei a través de l’art. 

 

“Volem fer petits gestos que impactin positivament en els pacients i els seus 

familiars. Un 25% dels pacients oncològics necessiten preparació amb aigua 

abans del tractament de radioteràpia i amb aquest acord tindran un dispensador 

que els farà més còmoda aquesta preparació”, ha afirmat Moisés Mira, cap del 

Servei d’Oncologia Radioteràpica. Per la seva banda, Eva Figuera, gerent de 

l’AECC Lleida, ha destacat la feina del voluntariat a l’Hospital des del 1997, que 

fa tasques d’acompanyament, suport, guia, promoció d’activitats lúdiques i de 

detecció de necessitats que poden tenir els pacients i familiars per engegar 
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projectes nous com aquest. Finalment, Sebastià Escarp, president de Fruits de 

Ponent, ha afirmat que “és un honor col·laborar amb l’AECC Lleida i l’Arnau de 

Vilanova per posar el nostre gra de sorra amb la responsabilitat social”. 

 

Història del voluntariat de l’AECC Lleida 

 

L’AECC Lleida es troba present a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova des de 

1997, especialment a través del voluntariat. Els voluntaris de l’Associació estan 

presents en el dia a dia dels malalts de càncer i els seus familiars i dels 

professionals dels diversos serveis, a través de diferents accions. 

  

L’AECC Lleida treballa sempre en xarxa per donar continuïtat a la gratuïtat de les 

prestacions i serveis ―que van des de l'atenció psicològica, l'atenció social, la 

prestació de material ortopèdic i el servei de fisioteràpia, fins a les diferents 

activitats i conferències de prevenció del càncer i de foment d'hàbits saludables― 

que ofereix a pacients de càncer i familiars. Actualment, l’AECC Lleida està 

present arreu del territori lleidatà a través de les més de 100 delegacions i juntes 

locals. 

 

Lleida, 27 de novembre de 2019 
 
 
 
 


