Coral Sant Ramon

Natàlia Méndez i Andrés
Nascuda el 1975 a Barcelona. És llicenciada en psicopedagogia per la Universitat
Ramon Llull; es formà com a psicoterapeuta centrada en la persona a l’IFRDP de
Dijon, i es llicencià en psicologia a la UNED. Actualment cursa, a la Fundació Vidal i
Barraquer, el postgrau d’acompanyament espiritual. Del seu recorregut professional
destaquen els 4 anys dedicats a assumir la secretaria general del MIEC-Pax Romana
(Moviment Internacional d’Estudiants Catòlics), amb seu a París, dels quals du el
record del treball internacional en un equip intercultural, així com la consciència de ser
part d’una Església universal en la que cada persona és un món extraordinari.
Ja a Lleida, la seva història va lligada al servei realitzat durant 14 anys com a
directora d’Arrels Sant Ignasi, viscut des del compromís amb les persones sense llar en
la doble vessant d’atenció directa i d’incidència pública, i això al costat de l’enyorat
Joan Suñol Sj (de qui va aprendre tossuderia, insistència, i una mirada valenta i
esperançada) i d’un equip creatiu, implicat, compassiu, alegre, voluntari i professional
que ha tingut la joia de poder acompanyar. Ha estat recentment mereixedora de la
medalla a la solidaritat de la Ciutat de Lleida, que sap compartida amb tots els seus
companys de viatge. Actualment coordina el Servei d’Atenció Espiritual i Religiós de
St. Joan de Déu Terres de Lleida. Des de fa 15 anys forma part d’un grup de revisió de
vida del Moviment de Professionals Catòlics, i actualment n’assumeix la presidència.

M a n t e n i d o r a

Acompanyament musical
Per ella la música ho engloba tot, creu
que aquesta serveix per canviar, per
equilibrar, per escoltar, per treballar en
equip, per riure, per plorar, per conviure
i per recolzar, per ser únics i per ser
iguals, per continuar creixent i
construint, per fer-nos forts i per unir,
per estimar, per pregar i per imaginar tot
allò que volem aconseguir i ens fa
feliços. Emma Palau Domingo (Lleida
1986) és diplomada en Magisteri Musical per la Universitat de Lleida i Experta Universitària en Educació Emocional. Inicià els seus estudis musicals (Llenguatge i
piano) a l’edat de cinc anys a Barcelona; més tard estudià a Lleida fins a grau mitjà. Entre
2009 i 2011 forma part d’un grup de POP-ROCK Español que produeix les seves pròpies
cançons i fa alguna versió; van participar a diferents concursos i tocaren a diferents sales
d’arreu de Catalunya. Actualment treballa com a mestra de música a les escoles publiques
de Catalunya i també imparteix classes (de piano i llenguatge) en escoles privades de
Lleida.

La coral Sant Ramon fou fundada a la vila de Sant Ramon
per Pasqua del 2001, amb motiu de les caramelles i des del
seu inici va estar dirigida pel P. José Antonio Lacasa. Des del
setembre del 2010, la coral està treballant sota la direcció de
l´Anna Gascón, amb la qual s’ha encetat una nova etapa
musical, amb canvis en el seu repertori i tenint cura en el
treball vocal i interpretatiu. Al llarg de l’any, la coral
participa solemnitzant les celebracions religioses destacades
al Santuari de Sant Ramon i a la parròquia de Sant Jaume, i
també realitza concerts a altres pobles de la Segarra, l’Urgell
i l’Anoia, i trobades corals a altres indrets de Catalunya.
Es treballa un repertori variat que s’adapta a les possibilitats
vocals dels cantaires, però assumint reptes i superant dia a
dia les dificultats musicals que van sorgint, amb els recursos
pedagògics i tècnics adequats. L’objectiu de la nostra coral
és transmetre al públic que ens escolta el nostre gaudir quan
cantem, fruit d’un treball comú engrescador dut a terme
durant els assaigs setmanals i en la nostra relació envers la
comunitat de Sant Ramon.
A l’abril de 2015 la Coral Sant Ramón va celebrar el seu 15è
aniversari, organitzant i participant d’un magne concert a
l’església del Santuari Mercedari de Sant Ramon, amb les
obres religioses Stabat Mater de Quirino Gasparini per a cor
de dones i solistes i la Missa pro Defunctis d’Esteban Salas
per a cor i solistes, totes acompanyades per un grup
orquestral de cambra i clavicèmbal.

Programa del Concert
 Senyor Sant Jordi
Text: Salvador Espriu; música: Francesc Vila
 Cançó de bres per a una Princesa Negra Text: Gabriel Janer; Música: Antoni Rodríguez;
harm.: Daniel Antolí
 Cànon de la pau
Francis Terral
 Cavaller enamorat
Text: anònim; música: Joan Manen; harm.: Àngel Colomer
 Nearer, My God, to Thee Música: Lowell Mason; harm.: Walter Knapp i
Ruth Elaine Schram
 Hallelujah
Leonar Cohen; harm.: Anna Gascón
 Dona nobis pacem
Mary Lynn Ligtfoot
 Senzeninà
Tradicional zulú
 Kuimba
Victor C. Jhonson

Ofrena literària a Maria
Manuel Bragado Delgado. Pensionista i
amant de la poesia. Nasqué a Corrales,
Zamora. Des de fa anys viu a Barcelona on
va aconseguir triomfar en el seu somni
anhelat des de jove. Avui gaudeix de tenir el
que tothom desitja: temps i família.
Presumeix de la felicitat amb la que es
desperta tots els dies: la seva esposa, els fills,
els nets,... i de ser beneit pels regals que Déu
li ha fet. Fuig de la hipocresia,... Sense cap
mena de dubte, definitivament li agrada la
poesia.

Josep Nova Vida. Enginyer de
professió, casat. Pare de família.
Aficionat a la poesia, fotografia,
cinema i realització. Amant de
l’arqueologia. Apassionat pels seus
fills. Intern a la presó i agraït perquè
ha trobat les eines per a superar la
seva addicció i confiar plenament en
Déu. Homenatja la Mare de Déu
adreçant-li la seva composició.

Fray Joaquín Millán Rubio. Dels seus 78 anys de vida,
aquest 27 de juny va complir 54 de sacerdoci.
Historiador, escriptor i literari, amant de la música i el
teatre, ha destacat per deixar un legat històric i literari
molt considerable. És autor de més de 20.000 pàgines,
17 publicacions entre llibres i cartilles, en les que ens
explica de manera molt concisa i alhora amena, dades
històriques transcendentals de l’Ordre de la Mercè,
tractant com Pere Nolasc la va fundà, els sants i la seva
petjada, i els llocs i fets més representatius d’aquests
800 anys d’història. La seva dedicació pastoral ha estat
entre els gitanos, les presons i els barris marginals.

FESTES HONORANT la
MARE de DÉU de l’ACADÈMIA

CERTAMEN MARIÀ
EN HONOR A LA
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Tardor 2018
Celebració de la vigília de la Mare de Déu
dia 1 d’octubre (dilluns)
18:30 h Res del Rosari
19:00 h Eucaristia; cantarà la missa el cor Units pel
cant. Dir.: Antonieta Melé; Org.: M. C.Grasa

(Patrona de l’Orde Mercedària)
7 d’octubre de 2018
18:00 h Salutació i inici del Certamen
 Entrada de les autoritats i les Pubilles d’Honor de Lleida
 Aportació de la mantenidora: Natàlia Méndez i Andrés
 Presentació del Jurat i lectura de l’acta del veredicte
 Entrega de guardons als autors de les obres guardonades
 Lliurament de la Flor natural i ofrena a la Verge Maria

Maria (...) visqué com ningú les benaurances de Jesús. Ella és la que
s’estremia de goig en la presència de Déu, la que ho conservava tot en
el seu cor i es va deixar traspassar per l’espasa. És la santa entre els
sants, la més beneïda, la que ens ensenya el camí de la santedat i ens
acompanya. Ella no accepta que ens quedem caiguts i de vegades ens
porta en els seus braços sense jutjar-nos. Parlar amb ella ens consola,
ens allibera i ens santifica. La Mare no necessita de moltes paraules,
no li cal que ens esforcem massa per explicar-li el que ens passa. N’hi
ha prou amb mussitar una i una altra vegada: “Déu vos salve,
Maria...”
Sant Pare Francesc, Gaudete et exsultate, nº 176

 Salutació del representant del Departament de Cultura
 Salutació del representant de la Diputació
 Salutació del Pare Mestre General de l’Orde de la Mercè
 Salutació del Director de l’Acadèmia Mariana
 Salutació de l’Il·lm. Sr. Alcalde de Lleida
 Salutació de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Lleida

Presenten l’acte: Montse Caufapé i Albert Font-Tarrés
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 Lectura de la Flor natural i les altres obres premiades
 Ofrena literària a la Mare de Déu
 Projecció de l’audiovisual premiat
 Concert ofert per la Coral Sant Ramon

Festa de la Mare de Déu de l’Acadèmia
dia 2 d’octubre (dimarts)
Durant tot el dia es farà l’ofrena popular de flors a
Maria, per part dels devots que ho desitgin.
12:00 h Eucaristia; cantarà la missa la coral Veus
amigues. Dir.: Antonieta Melé
19:00 h Eucaristia presidida i predicada per
Mons. Salvador Giménez, Bisbe de Lleida;
cantarà la missa la Coral l'Estel del Cercle
de Belles Arts de Lleida Dir.: G.M. Naranjo
dia 5 d’octubre (divendres)
20:30 h Vetlla de pregària amb Maria al pati de
l’Acadèmia (org.: Pastoral Joves i Vocacional)
dia 7 d’octubre (diumenge)
12:00 h Eucaristia; cantarà la missa el cor parroquial
de La Mercè de Lleida, Dir.: M.Ángel Olmos
13:00 h Inauguració de la restauració de la imatge de
la Mare de Déu del Jardí
18:00 h C e r t a m e n M a r i à
Tots els actes se celebraran a l’Oratori o al Paranimf de
l’Acadèmia

Entitats que hi col·laboren

C E R T A M E N M A R I À (literari i audiovisual)
en honor a la

Mare de Déu de la Mercè
Patrona de l’Orde de la Mercè,
amb motiu del vuit-cents aniversari de la seva fundació.
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Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida

La Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de
Lleida va ser fundada el 12 d’octubre de 1862. La imatge que
presideix el seu oratori, coneguda com a Verge Blanca de
l’Acadèmia, és la Patrona de la ciutat de Lleida des de l’any 1946.
La finalitat de l’Acadèmia és honorar la Mare de Déu
aprofundint, promovent i estenent la devoció, la veneració i
l’amor, vers ella. Des de la seva fundació es celebren aquests Jocs
Florals coneguts com Certamen Marià, adreçats a honorar la
Mare de Déu des d’una advocació diferent cada any, la qual és
convidada a participar-hi.
Per a l’edició d’enguany, s’ha invitat la imatge de la Mare
de Déu de la Mercè, amb motiu de complir-se els 800 anys de la
fundació de l’Orde Mercedària.

