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ADIMA dona 10.000 euros al Servei d’Oncologia 
Radioteràpica de l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova 
 
Els diners es destinaran a la creació de la sala ADIMA, un espai pensat per 

millorar el confort emocional i físic de pacients, familiars i personal sanitari 

 

També es crearà una beca per als millors treballs d’oncologia presentats 

per residents de l’Hospital 

 

L’Associació de Dones Intervingudes de Mama (ADIMA) ha fet entrega avui d’una 

donació de 10.000 euros al Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova. Els diners es destinaran, entre altres, a la creació 

de la sala ADIMA, ubicada al mateix Servei, pensada per millorar el confort físic i 

emocional de pacients, familiars i personal sanitari. Així mateix, també es crearà 

la beca ADIMA, que premiarà els millors treballs en oncologia presentats per 

residents de medicina de l’Hospital.  

 

Des de la seva creació l’any 1995, ADIMA ha col·laborat estretament amb el 

Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Arnau i amb altres entitats, com 

l’Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida). Els diners de la donació provenen de 

les aportacions que fan periòdicament les sòcies de l’entitat –que, actualment, 

són 225– i de la recaptació que fa ADIMA cada 19 d’octubre amb motiu de la 

celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. 

 

El gerent territorial de l’ICS a Lleida, Alt Pirineu i Aran i de Gestió de Serveis 

Sanitaris, Jordi Cortada, ha agraït el gest d’ADIMA. “Tota l’ajuda procedent del 

teixit social és molt benvinguda”, ha afirmat. Per la seva banda, el cap del Servei 

d’Oncologia Radioteràpica, José Antonio Carceller, ha recordat que ADIMA va 

néixer al mateix Servei fa 24 anys i, des de llavors ençà, hi han mantingut una 

relació estreta. “Us agraïm la col·laboració i la feina que feu dia a dia amb les 

pacients”, ha afirmat. 

 

 

Lleida, 15 de febrer de 2019 


