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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova rep més de 
3.000 arxius per animar pacients i professionals 
sanitaris 
 
A través de la campanya impulsada a través de l’Aula Hospitalària 
la ciutadania que enviï cartes, poemes, dibuixos, vídeos o arxius de so.
 
Més de 14.000 usuaris han visitat el bl
març, quan va començar la campanya.
 

 

                                                                                                                     

Gabinet de Comunicació i Imatge 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 

                    
 

                   

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova rep més de 
3.000 arxius per animar pacients i professionals 

A través de la campanya impulsada a través de l’Aula Hospitalària 
cartes, poemes, dibuixos, vídeos o arxius de so.

Més de 14.000 usuaris han visitat el blog de l’Aula Hospitalària des de finals de 
r la campanya. 

                                                                                                                      

 Nota de premsa  

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova rep més de 
3.000 arxius per animar pacients i professionals 

A través de la campanya impulsada a través de l’Aula Hospitalària que demana a 
cartes, poemes, dibuixos, vídeos o arxius de so. 

og de l’Aula Hospitalària des de finals de 
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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha rebut en les últimes
3.000 arxius per animar els pacients ingressats i els professionals sanitaris. Es tracta 
de cartes, poemes, dibuixos, vídeos o arxius de so que la 
marc de la campanya “Cartes i dibuixos que curen”, impulsada per l’Aula Hospitalària 
Dr. Antoni Cambrodí. 
 
La Dra. Toñy Castillo, coordinadora del projecte
de l’Aula Hospitalària de l’Arnau 
arribat de Lleida, sinó de molts altres llocs de Catalunya i Espanya. Hi han col·laborat 
multitud de persones a títol individual, famílies i també bona part dels
centres educatius de Lleida. “Re
meravellosa i molt gratificant. Amb aquests dibuixos, escrits i vídeos donem força i 
esperança als pacients i també a tots els professionals sanitaris”, afirma.
 
A finals del passat mes de març, l’’Aula Hospita
aulahospitalarialleida@gmail.com
vídeo a les xarxes socials per animar tothom a participar d’aquesta iniciati
resposta ha estat massiva. A més dels 3.000 arxius rebuts, el blog de l’Aula 
Hospitalària ha registrat 
estrangers. 
 
 
 
 
La feina de les aules hospitalàries
 

Les aules hospitalàries ofereixen un marc 
educatives dels infants i els joves, i donar continuïtat al seu procés 
educatiu,  afavoreixen la relació amb la família per la mútua cooperació que es pot 
establir en el procés d’aprenentatge durant el temps d'ingrés hospi
 
L'Aula Hospitalària de l’Arnau de Vilanova 
hospitalitzats de dilluns a divendres en horari de matins de 9
 
 
Lleida, 18 de maig de 2020

                                                                                                                     

Gabinet de Comunicació i Imatge 
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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha rebut en les últimes sis
3.000 arxius per animar els pacients ingressats i els professionals sanitaris. Es tracta 
de cartes, poemes, dibuixos, vídeos o arxius de so que la ciutadania ha enviat en el 
marc de la campanya “Cartes i dibuixos que curen”, impulsada per l’Aula Hospitalària 

La Dra. Toñy Castillo, coordinadora del projecte “Cartes i dibuixos que curen” i docent
de l’Aula Hospitalària de l’Arnau de Vilanova, explica que els arxius no només han 
arribat de Lleida, sinó de molts altres llocs de Catalunya i Espanya. Hi han col·laborat 
multitud de persones a títol individual, famílies i també bona part dels
centres educatius de Lleida. “Recollir tot aquest material ha estat una feina 
meravellosa i molt gratificant. Amb aquests dibuixos, escrits i vídeos donem força i 
esperança als pacients i també a tots els professionals sanitaris”, afirma.

A finals del passat mes de març, l’’Aula Hospitalària va habilitar el correu electrònic 
aulahospitalarialleida@gmail.com per recollir totes aquestes propostes i va penjar un 
vídeo a les xarxes socials per animar tothom a participar d’aquesta iniciati
resposta ha estat massiva. A més dels 3.000 arxius rebuts, el blog de l’Aula 
Hospitalària ha registrat 14.000 noves visites, algunes procedents de països 

La feina de les aules hospitalàries 

Les aules hospitalàries ofereixen un marc per poder atendre les necessitats 
educatives dels infants i els joves, i donar continuïtat al seu procés 

afavoreixen la relació amb la família per la mútua cooperació que es pot 
establir en el procés d’aprenentatge durant el temps d'ingrés hospi

de l’Arnau de Vilanova està a la disposició dels nens/
de dilluns a divendres en horari de matins de 9 a 15 hores.

de 2020 

                                                                                                                      

sis setmanes més de 
3.000 arxius per animar els pacients ingressats i els professionals sanitaris. Es tracta 

ciutadania ha enviat en el 
marc de la campanya “Cartes i dibuixos que curen”, impulsada per l’Aula Hospitalària 

“Cartes i dibuixos que curen” i docent 
de Vilanova, explica que els arxius no només han 

arribat de Lleida, sinó de molts altres llocs de Catalunya i Espanya. Hi han col·laborat 
multitud de persones a títol individual, famílies i també bona part dels alumnes dels 

collir tot aquest material ha estat una feina 
meravellosa i molt gratificant. Amb aquests dibuixos, escrits i vídeos donem força i 
esperança als pacients i també a tots els professionals sanitaris”, afirma. 

lària va habilitar el correu electrònic 
per recollir totes aquestes propostes i va penjar un 

vídeo a les xarxes socials per animar tothom a participar d’aquesta iniciativa. La 
resposta ha estat massiva. A més dels 3.000 arxius rebuts, el blog de l’Aula 

14.000 noves visites, algunes procedents de països 

per poder atendre les necessitats 
educatives dels infants i els joves, i donar continuïtat al seu procés 

afavoreixen la relació amb la família per la mútua cooperació que es pot 
establir en el procés d’aprenentatge durant el temps d'ingrés hospitalari. 

està a la disposició dels nens/es i joves 
15 hores. 


