
L’atri dels gentils
(humanisme i transcendència)

La interioritat
Cicle de conferències 

Europa, d’on vens? 
on vas?...

www.irellleida.com 



Som en temps de la interioritat, del creixement personal, de la 
recerca interior. Temps en què també valorem mirar cap endins, 
si més no. La pandèmia ho podria facilitar. Sabem que la 
superficialitat no ens aporta felicitat. Sabem que l’aparença ens 
allunya de l’autenticitat, i que és imprescindible per ser feliços. 
Però, sabem què vol dir interioritat? Sabem a què es refereix? 
Amb aquest cicle us convidem a aproximar-nos-hi des de la 
reflexió i desde l’experiència.

Programa 2020
Lliçó inaugural

• “La interioritat sana”,

a càrrec de Joan Viñas, metge i humanista
16 d’octubre,  a les 19.00 h, UdL (edifici Rectorat)
• “Interioritat i comunicació”,

a càrrec d’Angelina Prenafeta, directora del COF Lleida
12 de novembre, a les 18.30 h, IREL
• “La saviesa interior”, 

a càrrec de Natàlia Méndez, psicòloga
10 de desembre, a les 18.30 h, IREL
• “Ciència i interioritat”, 

a càrrec de David Jou, físic i poeta
14 de gener de 2021, 18.30 h, IREL

Programa 2021
• “Monestir i interioritat”, 

a càrrec de Conxita Gómez, monja del monestir benedictines 
de Montserrat
11 de febrer, a les 18.30 h, IREL

• “La intimitat ens va fer moderns”

 a càrrec de Ferran Sáez, filòsof
11 de març, a les 18.30 h, IREL
• “La interioritat, lloc de trobada amb Déu”, 

a càrrec de Núria Caum, teòloga
8 d’abril, a les 18.30 h,  IREL

Seminari - curs 2020/21
L’atri dels gentils (humanisme i transcendència)”
• “Europa, d’on vens? on vas?...”,

Divendres 12 de març, de 18.30 a 21.30h, 
UdL ( (edifici Rectorat)
A càrrec de Manuel Lladonosa i Manel López Esteve    
Modera, Montse Sánchez

Coordinació
Juanjo Ardanuy, Joan Busqueta, David Jou, Josep Maria Forné,  
Manel Mercadé i Ramon Prat

Cal confirmar assistència enviant les dades a:

irellleida@gmail.com
Nom i cognoms, DNI, adreça postal, telèfon i e-mail.

Aforament limitat i registre d’inscripció, control de temperatura, 

gel desinfectant d’accés als usuaris, catifa desinfectant, cartells 

indicadors d’obligació d’ús de mascareta, gel hidroalcohòlic i 

distància de seguretat.


