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Nota de premsa  
        

El Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital 
Arnau presenta als professionals i als mitjans de 
comunicació el projecte que pretén unir art i 
hospital  
 
El projecte ‘Radiació +++’ es du a terme amb la col·laboració del Centre 
d’Art La Panera de Lleida 

 

El Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
de Lleida i el Centre d’Art La Panera de Lleida han posat en marxa el projecte 
‘Radiació +++’ amb l’objectiu de donar visibilitat al procés curatiu, generar un 
projecte participatiu d’humanització de l’espai i apropar l’art contemporani a la 
comunitat hospitalària. 
 
Aquesta iniciativa, que es treballa des de setembre de 2017 amb pacients i 
professionals del Servei de Radioteràpia i el col·lectiu d’artistes Domestic Data 
Streamers, es presenta demà a la sala d’actes de l’Hospital. 
 
La presentació, dirigida als treballadors de l’Hospital i a la ciutadania en general, 
servirà per obrir el projecte a tothom iper explicar les intervencions artístiques que 
ja s’han desenvolupat i les que hi ha en marxa amb l’objectiu de millorar el dia a 
dia de les persones ateses.  
 
A la presentació, que tindrà lloc divendres 20 de juliol, a les 11 hores, a la sala 

d’actes, hi assistirà el gerent territorial de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran, i de 
Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida, Mateu Huguet; la responsable del Servei 
Educatiu de La Panera, Roser Sanjuan; l’artista JosuneUrrutia, i els doctors 
d’Oncologia Radioteràpica que lideren el projecte, José Antonio Carceller i 
Moisès Mira.  
 
Els periodistes podran fer les preguntes al final de la presentació visual. 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

ACTE: Presentació del projecte Art i Hospital del Servei Oncologia 
Radioteràpica 

DIA: 20 de juliol de 2018 
HORA: 11 h 
LLOC: Sala d’actes (vestíbul de l’entrada principal)  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
Rovira Roure, 80 
25198 Lleida 

18 de juliol de 2018 


