
 

    

Reconeixement a la trajectòria 
Medicina Interna de l’Arnau 
Porcel 
 
Es tracta del Premi Obieta a la trajectòria professional que entrega la 
Nacional de Medicina d’Espany
 

El cap de servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida, professor de la Facultat de Medicina de la 
investigador de l'IRBLleida
Obieta 2020 que atorga la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya per la 
seua trajectòria professional. La distinció de Porcel està avalada
Espanyola de Medicina Interna. Degut a la pandèmia de COVID
lliurament s'ha fet de manera virtual. 

Porcel va rebre l'any passat el reconeixement com a 
Society (ERS) pel seu historial de publi
en el camp de la medicina respiratòria. També és 
Physicians des de l'any 2000, de l'American
del 2000, i de l'Asian Pacific
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Reconeixement a la trajectòria del cap de servei de 
Medicina Interna de l’Arnau de Vilanova, 

Es tracta del Premi Obieta a la trajectòria professional que entrega la 
Nacional de Medicina d’Espanya 

El cap de servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) i 

investigador de l'IRBLleida, José Manuel Porcel, ha estat guardonat amb el premi 
Obieta 2020 que atorga la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya per la 
seua trajectòria professional. La distinció de Porcel està avalada
Espanyola de Medicina Interna. Degut a la pandèmia de COVID
lliurament s'ha fet de manera virtual.  

Porcel va rebre l'any passat el reconeixement com a Fellow de l'European
Society (ERS) pel seu historial de publicacions i les seues contribucions destacades 
en el camp de la medicina respiratòria. També és Fellow de l'American
Physicians des de l'any 2000, de l'American College of Chest Physicians també des 

Pacific Society of Respirology des del 2013. 
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 Nota de premsa  

del cap de servei de 
de Vilanova, José Manuel 

Es tracta del Premi Obieta a la trajectòria professional que entrega la Reial Acadèmia 

El cap de servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Universitat de Lleida (UdL) i 

ha estat guardonat amb el premi 
Obieta 2020 que atorga la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d'Espanya per la 
seua trajectòria professional. La distinció de Porcel està avalada per la Societat 
Espanyola de Medicina Interna. Degut a la pandèmia de COVID-19, l'acte de 

de l'European Respiratory 
cacions i les seues contribucions destacades 

de l'American College of 
Physicians també des 
 


