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L’artista Joanpere Massana exposa la seva obra 
‘El llibre de les flors’ a l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova  
 
Està formada per una dotzena de creacions sobre paper, la majoria en 

format circular,  i s’inspira en la bellesa del que és efímer 

 

L’Hospital Arnau segueix amb la seva tradició nadalenca d’exhibir l’obra 

d’alguns dels artistes més prestigiosos de Ponent 

 

La sala d’exposicions de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova acollirà demà 

―14 de desembre, a les 12.30 h― la inauguració d’una exposició de l’artista de 

Pons Joanpere Massana anomenada El llibre de les flors, una obra inspirada en 

la bellesa de tot allò que és efímer. L’Hospital Arnau segueix així el que ja és una 

tradició nadalenca: exhibir l’obra d’alguns dels artistes més prestigiosos de 

Ponent. Massana, que serà present a la inauguració, exposarà la seva obra fins 

al proper divendres 21 de desembre. La mostra es podrà visitar de 10 a 15 h i 

l’artista hi serà cada dia de 10 a 12 h. 

 

El llibre de les flors està format per una dotzena de creacions sobre paper, la 

majoria en format circular. Segons explica l’autor, el format rodó fa referència al 

dinamisme, la vitalitat i el temps. Les obres tenen la particularitat que estan 

dibuixades, pintades, foradades sobre un suport de paper, cosa que els dona una 

aparença d’esbós, de primera impressió, que denota immediatesa i frescor. 

 

D’altra banda, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova acull demà l’acte de 

reconeixement als professionals que durant aquest any s’han jubilat i també als 

qui fa 25 anys que treballen a la institució. Aquest reconeixement dona inici a les 

activitats de Nadal i s’organitza, conjuntament, amb els professionals de l’atenció 

primària de Lleida i l’Hospital Universitari de Santa Maria. 
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