
 
 
 

    

Joiers d’arreu del món regalen medalles als 
professionals sanitaris per agrair
contra la Covid-19

A través del Hand Metal Project, una iniciativa solidària internacional 
professionals de la Gerència Territorial ICS i G

Hand Metal Project és una iniciativa que va sorgir de dues joieres durant el primer 
confinament, Jimena Ríos (Argentina) i Iris Eichenberg (Estats Units), que van convocar 
joiers d’arreu del món perquè reproduïssin una medalla d’agraïment per als professio
sanitaris. El projecte ha aconseguit implicar milers de joiers de 66 països. 
 
La medalla simbolitza la mà que cuida, que ajuda i acompanya i és senzilla de reproduir. 
Cada joier n’ha fet tantes com ha pogut amb el material que disposa. La majoria són
bronze, coure o llautó. Cada medalla porta gravat un número que identifica el joier que l’ha 
confeccionat. D’aquesta manera, la persona que la rep, pot dirigir
www.handmetalproject.com 
han arribat als professionals sanitaris de Lleida i
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Joiers d’arreu del món regalen medalles als 
professionals sanitaris per agrair-los la seva lluita 
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A través del Hand Metal Project, una iniciativa solidària internacional 
erència Territorial ICS i Gestió de Serveis Sanitaris

Hand Metal Project és una iniciativa que va sorgir de dues joieres durant el primer 
confinament, Jimena Ríos (Argentina) i Iris Eichenberg (Estats Units), que van convocar 
joiers d’arreu del món perquè reproduïssin una medalla d’agraïment per als professio
sanitaris. El projecte ha aconseguit implicar milers de joiers de 66 països. 

La medalla simbolitza la mà que cuida, que ajuda i acompanya i és senzilla de reproduir. 
Cada joier n’ha fet tantes com ha pogut amb el material que disposa. La majoria són
bronze, coure o llautó. Cada medalla porta gravat un número que identifica el joier que l’ha 
confeccionat. D’aquesta manera, la persona que la rep, pot dirigir-se a la pàgina web 

 i descobrir quin joier ha fet la seva medalla.
ibat als professionals sanitaris de Lleida i durant els propers dies 
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Nota de premsa  

Joiers d’arreu del món regalen medalles als 
los la seva lluita 

A través del Hand Metal Project, una iniciativa solidària internacional que arriba als 
anitaris. 

Hand Metal Project és una iniciativa que va sorgir de dues joieres durant el primer 
confinament, Jimena Ríos (Argentina) i Iris Eichenberg (Estats Units), que van convocar 
joiers d’arreu del món perquè reproduïssin una medalla d’agraïment per als professionals 
sanitaris. El projecte ha aconseguit implicar milers de joiers de 66 països.  

La medalla simbolitza la mà que cuida, que ajuda i acompanya i és senzilla de reproduir. 
Cada joier n’ha fet tantes com ha pogut amb el material que disposa. La majoria són de 
bronze, coure o llautó. Cada medalla porta gravat un número que identifica el joier que l’ha 

se a la pàgina web 
descobrir quin joier ha fet la seva medalla. Aquestes medalles 

durant els propers dies es repartiran. 

 


