«Art Contemporani a l’Hospital»
Nou projecte educatiu del Centre d’Art la Panera
A partir de les noves experiències i diferents aportacions dels professionals que van formar
part del projecte Xarxa d’Intercanvis entre Programes d’Educació Especial de Centres d’Art
Contemporani de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània dut a terme durant els anys 2008 i 2009,
s’han obert noves perspectives i àmbits de treball per al Servei Educatiu del Centre d’Art la
Panera.
Així ha estat com ha nascut el projecte «Art Contemporani a l’Hospital», que vol establir
una xarxa d’investigació i de treball, i una programació de diverses activitats entre
institucions culturals i hospitalàries, amb l’objectiu d’apropar l’accés a la cultura, i
especialment a l’art contemporani, a totes aquelles persones que estan esporàdicament o en
residència als hospitals.
En el marc d’aquest nou projecte educatiu s’han programat dos tallers amb l’artista
Francesc Ruiz a la Unitat Educativa Hospitalària i a la URPI (Unitat d’Hospitalització de
Referència en Psiquiatria Infantil) de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, i estan previstes
properes intervencions i col·laboracions amb l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, com per
exemple el taller Adoptar i imaginar un dibuix, que tindrà lloc els propers dies 19 i 20 de
gener de 2010.

Taller Adoptar i imaginar un dibuix, a càrrec de l’artista Javier Peñafiel
19 i 20 de gener de 2010
D’11 a 12 h
Aula Hospitalària Dr. Antoni Cambrodi de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida
En aquest taller es treballarà a partir de les animacions Vida lenta i Vida ràpida de l'artista
Javier Peñafiel. Els nens participants del taller hauran de substituir la narració de les
animacions per tal de recrear i adoptar un personatge sobre el qual hauran d’imaginar i
dibuixar un relat. Finalment, amb tots els treballs, es construirà un relat, un rotllo de paper
únic, de manera que el resultat final sigui un relat col·lectiu en el qual tots hagin participat.

Javier Peñafiel, Vida lenta, 2005

