
Acadèmia Mariana de Lleida 
Relació de premiats en el Certamen Marià 2018 

 

 

Secció escolar 
 

14-A.- Concedits pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 

Treball de reflexió i aprofundiment sobre el tema Quan la joventut esdevé subjugada i 

sotmesa: la necessitat del perdó per arribar a la llibertat. 

 

PRIMER: Nina Cudós Castelló 

de Lleida, estudia al Col·legi Mater Salvatoris 

Títol de l’obra premiada: Només la veritat ens fa lliures 

 

 

SEGON: Eva Szlifierz Criado 

de Lleida, estudia: Col·legi Mater Salvatoris 

Títol de l’obra premiada: Sobre la translucidesa d’un vidre 

 

 

TERCER: desert 

 

 

 

14-B.- Concedits per CaixaBank 

 

Treballs que parlin de Què va passar quan ens vam perdonar? 

 

PRIMER:  Maria Teresa Fraile Alonso 

de Lleida, estudia: Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia 

Títol de l’obra premiada: Què va passar quan ens vam perdonar? 

 

 

SEGON:  Elder Sopena Valdeolivas 

de Torrefarrera (L1eida), estudia: Col·legi Mater Salvatoris 

Títol de l’obra premiada: Mare, també ens segueixes a les xarxes? 

 

 

TERCER:  Emma Tost García 

de La Pobla de Cérvoles (Lleida), estudia: Col·legi Mare de Déu de Montserrat de les 

Borges Blanques 

Títol de l’obra premiada: Comprendre és perdonar. 

 

 

 

14.C- Concedits per Grup d’Empreses Romero Polo 

 

Treballs que parlin de ...I a mi, qui m’ajuda?, 

 



PRIMER:  Ot Serrés Hernández 

de Lleida, estudia: Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia 

Títol de l’obra premiada: Ensenya’m a ajudar 

 

 

SEGON:  Carla Aloy Pubill 

de Lleida, estudia: Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia 

Títol de l’obra premiada: Ens ajudem entre tots 

 

 

TERCER:  Anna Franquesa Sales 

de Lleida, estudia: Col·legi Claver de Raïmat 

Títol de l’obra premiada: I a mi, qui m’ajuda? Essencial de vida 

 

 

 

Secció de treballs audioviduals 

 

17.- Obres audiovisuals concedit pel Centre Comercial Albert Soler 

 

Treball audiovisual en format digital, adreçat a mostrar Els nous captiveris i Maria com 

a redemptora de captius en el segle XXI. 

 

PREMI ÚNIC: Fco. Javier Salinas Sánchez 

de Lleida 

Títol de l’obra premiada: Madre del buen consejo, ruega por nosotros 

 

 

 

Secció de treballs d’investigació i aprofundiment 
 

12-B.- Premi concedit per la Fundació Obra Mercedària 

 

Treball d’estudi i aprofundiment en prosa sobre qualsevol aspecte relacionat amb la 

fundació de l’Ordre Mercedària, el desenvolupament de la seva tasca al llarg de la 

història o a la societat actual. 

 

Josep Salvia Vidal 

de Bellvís (Lleida),  

Títol de l’obra premiada: L’Orde de la Mercè o la salvació dels captius 

 

 

Menció d’Honor en aquest premi: 

Fra Joaquín Millán Rubio 

de Sant Ramon, 

Títol de l’obra premiada: Pedro Nolasco me cuenta la historia de su olivo 

 

 

12-A.- Premi concedit per l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

Es declara desert el premi 



Secció de treballs poètics en vers 

 

11-C.- Premi concedit per l’Orde de Nostra Senyora de la Mercè i la Redempció dels 

Captius 
 

Treballs poètics en vers adreçat a expressar la vivència interior que hom pugui 

experimentar de la Mare de Déu de l’Acadèmia 

 

Maria Terrades Compte 

de Peralada (Girona) 

Títol de l’obra premiada: A la Mare de Déu de la Mercè 

 

 

11-B.- Premi concedit per l’Il·lm. Sr. Alcalde de Lleida 

 

Treball poètic en vers, adreçats a adreçats a expressar l’espiritualitat, la transcendència i 

la religiositat que inspira la Mare de Déu de la Mercè, tot partint dels sentiments i la 

vivència interior de l’autor vers ella 

 

Ramon Gené Capdevila 

de Cervera, Lleida 

Títol de l’obra premiada: Mare de tots els fills 

 

 

11-A.- FLOR NATURAL- Premi concedit per l’Excm. i Rev. Sr. Bisbe de Lleida 

 

Treball dedicat a mostrar l’experiència profunda d’amor vers la Mare de Déu (el 

sentiment, l’estima, la devoció o la vivència íntima de relació amb ella) considerant 

especialment Maria alliberadora de captius. 

 

Ramón Molina Navarrete 

de Úbeda (Jaen) 

Títol de l’obra premiada: Madre de Cristo, Madre de Dios 

 

 

Mencions d’Honor en aquest premi: 

 

Francisco Jiménez Carretero 

de Albacete 

Títol de l’obra premiada: Vengo a Decirte, María, aurora del nuevo día 

 

Josep Roca Mas, s.f. 

de Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

Títol de l’obra premiada: El roser de Maria 

 


