
 

ANGELINA PRENAFETA, lleidatana 
dona de fe pregona, que busca sempre 
la veritat i la troba estimant el proïsme 
deixant-li una profunda Pau. 

 

 

RAYSA BALBUENA, noia molt jove 
dominicana, amb pocs anys al nostre 
país. Sensata i alegre, treballadora per 
guanyar-se el pa i poder fer voluntariat 

 

 
Import matrícula: 10 € 
 
Inscripcions:  
A la Secretaria de l’IREL (C/ Canonge Brugulat, 22) de 
dilluns a divendres de 10 a 13  i de 17 a 20h (excepte 
divendres tarda); o bé el mateix dia del Simposi a 
l’Acadèmia Mariana 
 

Més informació: 
http://www.lleidaparticipa.cat/academiamariana 
 

Nota:  
Els estudiants de I'IREL que assisteixin al IV Simposi 
Marià tindran accés a 1 crèdit de lliure elecció de I'IREL, 
tot realitzant un treball de síntesi de les ponències. 
 

Lloc de celebració del Simposi:  
Acadèmia Mariana-Casa de l'Església. 
C/ Acadèmia 17 - Lleida  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Mare de Déu del Jardí. Cercle del Mestre d’Anglesola, s. XIV. Acadèmia Mariana. 



  

 

PRESENTACIÓ 
 

     L’Acadèmia Mariana de Lleida, juntament amb 

l’IREL, organitza el IV Simposi Marià per aprofundir en 

el coneixement, difusió i devoció a Maria, la mare de 

Jesús.  

     Aquest any aprofundirem en Maria com model de 

contemplació i compromís. Ella va concebre Jesús, el 

va criar i educar i va conviure amb Ell molts anys i no el 

va abandonar mai, estan present i acompanyant-lo en la 

seva passió i mort en Creu.  

     María, és, per tant, un model de contemplació de 

Jesús, el Fill de Déu, i de compromís, al ja acceptar 

concebre’l a petició de l’Àngel de Déu, conscient de tots 

els problemes que li representaria durant tota la seva 

vida el seu sí a la voluntat de Déu, compromesa amb la 

Bona Nova que el seu Fill ens ensenyà amb la seva 

predicació i vida.  

 

     Dr. Joan Viñas Salas 

     Director de l’Acadèmia Mariana 

  

 

 

PROGRAMA 
 

Dissabte 10 de novembre: 

 9.00 h. Inscripció i lliurament del material 

 9.30 h. Pregària i presentació del Simposi  
             1a Ponència: “Contemplació” 
              Ponent: Angelina Prenafeta 

11.00 h. Pausa, cafè  

11.30 h. Moments musicals: Isidre Mercadé a la guitarra: 
  Barcarola, Vers l'oasi, The midnigth, Romança,  
  Allegro, Polka, Ave Maria.                                           

12.00 h. 2a Ponència: “Compromís” 
              Ponent: Raysa Balbuena 

13.00 h. Conclusions del Simposi                       

              Cant final a Maria     

  

 

Lloc de celebració del Simposi:  

Acadèmia Mariana-Casa de l'Església.  

C/ Acadèmia, 17 - Lleida 

  


