
   
  Art i  Creativitat en Infermeria:  Palmira Rius 
 
 De Palmira Rius diria que és una infermera vocacional i alhora eclèctica. 
És professora d’infermeria comunitària a la Facultat d’Infermeria, i col·labora en 
l’assignatura d’ Art i Ciència del grau en Història de l’Art, a la Universitat de 
Lleida (UdL).     
 La nostre coneixença ve de lluny, de quan ella treballava d’infermera a la 
Clínica La Aliança de Lleida i escrivia articles als diaris locals. De companyes  a 
l’Escola d’Infermeria allà pels anys 90, creava auques  sobre la Infermeria Olímpi-
ca, els 700 anys d’història de la Universitat de Lleida i l’encara vigent sobre la Lac-
tància Materna. Recentment l’Auca dels 40 any de Escola Superior d’Enginyeria 
Agrària de la UdL.  
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   Ella ha sabut maridar els àmbits  dels cuidatges de salut, l’art i la ciència de forma exquisida, i els ha 
sabut transmetre amb expertesa gràcies a las seva formació de llicenciada en Comunicació Audiovisual i màs-
ter en Ciències de la Infermeria. 
 Darrerament la premsa s’ha fet ressò de ella per dos motius, alhora coincidents. El primer sobre la 

recerca que està  portant a terme amb Cristina Rodríguez, gestora en gènere del Centre Dolors Piera d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL. La investigació tracta d’incloure l’art contemporani com activi-
tat terapèutica en dones diagnosticades de fibromiàlgia per tal de millorar el seu benestar,  obtenint resultats 
esperançadors en aquestes. 
  La recerca posa de manifest que la creativitat i l’art influeixen positivament pel que fa als efectes en la 
reducció de l'estrès i en les tensions emocionals, així com en la integració de noves vivències i experiències. 
El material artístic obtingut ha servit per il·lustrar un catàleg amb consells d’educació per a la salut amb mo-
tiu de la commemoració del 28 de maig, Dia Internacional per l’Acció de la Salut de les Dones..  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’altre motiu ha estat la seva participació a l’ exposició individual   “Afany de llum” en el Cercle de 
Belles Arts de Lleida  per commemorar l’Any Internacional de la Llum mitjançant composicions tèxtils i escultu-
res, l’exposició és va poder visitar durant tot el mes de juny. (Foto 8) 
 Moltes vegades hem conversat  i m’ha interessat,  com ella  s’empara  de  la literatura, la fotografia, i 
les experiències  com a eines  pedagògiques  que fa servir amb l’estudiantat,  per a  relacionar i  fer vivencial  
la  docència. 
 En el darrer mes de setembre hem pogut veure  l’última obra seva,  finalista de la 10 ena edició  Premi de 

Belles Arts Sant Jordi dels Països catalans 25 d’abril 2015, titulada Més de mil filferros a l’Institut d’Estudis Iller-

dencs de Lleida. (Foto 9)  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 
  
 Com a resum, a la companya Palmira Rius li va com anell al dit la cita  de Florence Nightingale 
“ La imaginació creativa, l’esperit sensible i la comprensió intel·ligent fonamenten les accions dels 

cuidatges d’infermeria “.  Carme Torres és professora emèrita del Departament d’Infermeria de la UdL.  

    Catàleg amb Consells de EpS        Experiències  

Foto 8. Llums i fils Foto 9. Més de mil filferros 


