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El Servei de Radioteràpia i el Centre d’Art La 
Panera treballen conjuntament en un nou projecte, 
‘Radiació +++’ 
 
El projecte ‘Radiació +++’ proposa treballar amb pacients i professionals a 

través d’intervencions i tallers artístics  

 

El Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida i el Centre d’Art La Panera de Lleida posen en marxa el projecte 
‘Radiació +++’ amb l’objectiu de donar visibilitat al procés curatiu, generar un 
procés participatiu d’humanització de l’espai i apropar l’art contemporani a la 
comunitat hospitalària. 
 
El projecte forma part de la convocatòria ‘Componer saberes’ de la Fundació 
Daniel i Nina Carasso, i està previst que es dugui a terme fins a l’any 2020. 
 

L’especificitat d’aquest projecte radica en el fet que les intervencions artístiques 

es basen en processos participatius, en els quals es dona protagonisme a tots els 

integrants de la comunitat hospitalària (pacients, familiars, professionals mèdics, 

tècnics, estudiants de medicina...), cercant de provocar una experiència estètica i 

de donar veu al tractament de la malaltia. 

 
Les intervencions realitzades en el context del projecte ‘Radiació+++’ es 
fonamenten en una investigació prèvia basada en entrevistes realitzades als 
professionals sanitaris per definir les necessitats i sensacions que perceben i per 
generar una creació que resolgui les mancances de l’espai. Actualment, s’ha 
definit un projecte d’humanització de l’espai hospitalari, realitzat per Lara 
Costafreda, i s’estan desenvolupant els projectes de Domestic Data Streamers i 
d’Aimar Pérez Gali. 
 
Amb l’objectiu de millorar el dia a dia de les persones, l’equip de Domestic Data 
Streamers està treballant en el seu projecte al Servei de Radioteràpia des del 
gener de 2018. En la primera fase del projecte s’han fet entrevistes, en persona i 
en vídeo, individualment i en grup. Amb tota la informació recopilada es pot 
treballar en els aspectes on l’art pot intervenir per millorar el dia a dia dels 
pacients de radioteràpia. 
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El taller amb pacients 
 
Aquest dijous, 24 de maig, a la tarda, alguns membres del grup Domestic Data 
Streamers seran al Servei de Radioteràpia de l’Hospital Arnau per crear una obra 
interactiva única dins de la segona etapa del procés d’investigació del projecte. 
L’objectiu és descobrir què poden fer per millorar el pas dels pacients per les 
instal·lacions de radioteràpia. El taller s’iniciarà a les 15.30 h i tindrà una durada 
d’un màxim de dues hores. 
 
Aquest taller proposa un procés de cocreació amb els pacients per generar 
coneixement amb el propòsit de mapar emocionalment, des de la perspectiva 
dels pacients, les instal·lacions i els espais on habiten mentre reben tractament 
de radioteràpia. 
 
Un cop s’hagi realitzat el taller, es farà un seguiment de l’evolució del mapatge 
emocional que permeti extreure conclusions rellevants sobre la relació entre les 
intervencions artístiques i l’experiència dels pacients durant el seu tractament. 
 
Les persones interessades en el taller poden contactar amb 
educaciolapanera@paeria.es o trucar al telèfon 973 26 21 85. 
 
Domestic Data Streamers 
 

Domestic Data Streamers és un grup d’artistes i dissenyadors format per Joan 
Planas, Alexandra de Requesens, Dani Llugany i Pau García, un equip de 
creatius que han acceptat el repte de transformar dades sense processar en 
sistemes interactius i experiències. És un col·lectiu jove que té trajectòria 
internacional i el seu èxit radica en la capacitat de barrejar tarannàs, combinar 
disciplines i ser molt originals. D’aquesta forma, trenquen estadístiques i, de fet, 
fan de l’estadística i la representació de gràfics el seu segell. Creen instal·lacions 
de dades en temps real als espais, interaccionant amb les persones i amb allò 
que les envolta.  
 
 
23 de maig de 2018 
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