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En un dels moments més dolços de la 
seva història, el Casal Loiola té motius 
més que sobrers per celebrar amb goig 
el seu 20è aniversari. Situat al bell mig 
del barri de l’Eixample, en ple carrer 
de Balmes (n. 138), el centre impulsat 
conjuntament per les Comunitats de 
Vida Cristiana (CVX) i la Companyia 
de Jesús viu un temps privilegiat d’ex-
pansió, amb una oferta ben àmplia 
d’activitats i propostes, totes elles, això 
sí, amb l’empremta ben clara de l’es-
piritualitat ignasiana. Històricament el 
Casal és la continuació de la Congre-
gació Mariana, del Fòrum Vergés i de 
Berchmans. «Celebrar els vint anys és 
sempre una gran satisfacció —afirma 
el P. Jesús Renau, consiliari del Casal— i 
és motiu per donar gràcies a Déu. El 
Casal és avui una mostra ben eloqüent 
dels bons resultats que dóna el treball 
conjunt entre els laics i els religiosos, 
amb una espiritualitat compartida i 
una mateixa línia de fe compromesa 
amb el món, però amb velocitats i estils 
ben diferents.»

El Casal Loiola va obrir les seves 
portes l’any 1989 i durant els anys 90 
va esdevenir lloc de pas de nombrosos 
grups i persones que buscaven créixer 
humanament i espiritualment seguint 
les passes de sant Ignasi de Loiola. Va 
ser també viver de moltes iniciatives 
socials, seminaris i conferències. Els 
joves i els universitaris es van convertir 
molt aviat en la gran prioritat del Casal, 
intuïció que encara avui continua ple-
na de vigència. «El jovent és fantàstic 

Temps de creixement per al Casal Loiola 
L’emblemàtic centre vinculat a la Companyia de Jesús fa 20 anys

Tota la informació 
sobre el Casal i 
les seves propostes a 
www.casalloiola.org

Com viuen aquest aniversari?
D’una banda amb la satisfac-
ció d’haver arribat a una xifra 
tan important. De l’altra, amb 
la inquietud de tenir una cosa 
molt valuosa entre mans que cal 
oferir al màxim de gent possible, 
sobretot els joves. Voldríem que 
el Casal fos la casa de tothom. 
Per això la nostra il·lusió ara és 
impulsar tot el que sigui possible 
el seu creixement. 
Com a president, la gestió 
d’aquest espai no deu ser 
gens fàcil...
Era molt complicat abans, quan no hi havia una perso-
na en la coordinació. Des de fa uns quants anys, però, 
vam decidir fer una aposta molt seriosa pel Casal i vam 
contractar una persona perquè s’hi pogués dedicar en 
cos i ànima. Abans, tot ho fèiem els voluntaris i no aca-
bàvem d’arribar on volíem perquè era massa. Des que 
hi ha una coordinació, la cosa ha començat a créixer i 
esperem que ho continuï fent. Ara podem estar més 
per tot.
Quins són ara els reptes més urgents?
El fet de poder obrir tres matins a la setmana, de di-
marts a dijous, ha estat per a nosaltres una fita impor-
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—afegeix convençut Renau—, perquè 
es troba en recerca de felicitat, esti-
mació, sentit... Per molt que se’ls titlli 
d’indiferents, els joves tenen set de 
transcendència i necessiten referents 
de gent apassionada amb conviccions 
fondes.»

nou impuls 

Des dels seus inicis el Casal ha tingut 
la voluntat d’aplegar i generar vincles 
entre els diversos grups de vida cristia-
na que compartien espais i manera de 
viure la fe. També ha acollit i continua 
acollint grups de joves, d’universitaris, 
d’espiritualitat, noves realitats com el 
«Tornar a Creure», esplai, organitza-
cions pel tercer i quart món, corals. El 
Casal ha volgut ser sempre un «espai 
de creixement humà i espiritual de les 
persones de cara a contribuir a una 

societat millor», segons afirma Eugènia 
Alsina, actual coordinadora del centre. 
«Una de les coses bones que ofereix 
el Casal —continua dient Alsina— és 
que cadascú pot trobar el seu ritme 
i el seu espai. Hi ha una aposta clara 
perquè cadascú tregui el millor d’ell 
mateix. » En aquest sentit, des de fa 
uns quants anys s’han diversificat molt 
les propostes del Casal, no només a les 

tardes, que és quan tradicionalment 
s’han concentrat les seves activitats, 
sinó també tres matins. S’ofereixen 
cursos de pregària, informàtica, ioga, 
música, dansa contemplativa, filosofia, 
de preparació al matrimoni, tallers 
d’interioritat, seminaris d’actualitat, 
corals o camps de treball... «Tothom 
pot trobar aquí el seu lloc —afirma la 
coordinadora—. Per això hem optat 
per deixar sempre obertes les portes! 
De totes maneres, tothom sap que això 
no és un club, ni un casa d’esbarjo, sinó 
un centre amb una identitat cristiana 
molt clara.»

Una bona mostra del segell cristià 
del Casal Loiola és el fet que la seva 
activitat central, el punt àlgid de la 
setmana, té lloc els dissabtes al vespre, a 
les 19.30 h, amb la celebració festiva de 
l’eucaristia. Alguns dies poden arribar a 
aplegar-s’hi prop de 300 persones, amb 
molta joventut i també força canalla. 
«La nostra identitat cristiana és bàsica 
—recorda el P. Jesús Renau—, tot i que 
es respecta profundament la llibertat 
de cadascú.»

Una altra de les novetats dels últims 
anys, que ha tingut molt d’èxit, són els 
anomenats matins d’espiritualitat, pen-
sats sobretot per a les escoles, no només 
jesuïtes sinó també d’altres congrega-
cions. «L’objectiu és potenciar entre el 
jovent la dimensió interior —recorda 
el consiliari del centre—. Treballem 
els preàmbuls de la fe, una realitat 
que, d’altra banda, respon a una crida 
molt ignasiana.» També en l’àmbit de 
l’espiritualitat hi ha oberta una capella 
cada tarda, de 19.00 a 21.00, especial-
ment cuidada amb música i textos on 
la gent pot apropar-se a fer una estona 
de pregària. És el que anomenen «Oasi 
a la ciutat». 

Immersos encara en el seu vintè 
aniversari, la celebració d’aquesta fita 
tan important ha estat ocasió per donar 
una nova embranzida a una realitat 
que viu un moment molt esperançador. 
Es calcula que cada quinze dies poden 
passar unes 500 persones pel centre, 
gràcies sobretot a la tasca i el compro-
mís d’un grup de voluntaris molt ferms 
que fan possible que el Casal estigui 
ple de vida. La cloenda de l’aniversari 
tindrà lloc al febrer del 2011 amb un 
cicle de conferències.   

«Voldríem que el Casal fos la casa de tothom»
tantíssima. Ens ha obert a molta 
gent, i sobretot a un públic més 
gran que no era el que venia a la 
tarda. Un dels reptes que tenim, 
doncs, seria obrir tota la setmana 
al matí: de dilluns a divendres. Al 
mateix temps, tot i que comptem 
amb un bon grup de gent jove, 
volem continuar creixent en aquest 
sentit, no només des de l’ampli-
ació d’oferta sinó també donant 
la possibilitat als joves que siguin 
creatius i facin les seves propostes. 
Això sí, sense oblidar que aquesta 
casa té una identitat cristiana que 

cerca sobretot el creixement espiritual i humà.      
Per a vostè, personalment, què ha representat el 
Casal?
Pertanyo a una de les comunitats CVX de Barcelona 
que va néixer al voltant de l’escola dels jesuïtes de 
Casp, però que amb els anys ha anat tenint molts can-
vis. Acabem de fer 120 anys. Per a mi ha estat un lloc 
de veritable creixement en tots els sentits. No només 
ha estat un lloc de trobada i formació, sinó també per 
impulsar el compromís col·lectiu envers els altres. En 
aquest sentit, puc dir que afronto la presidència del 
Casal com una missió al servei dels altres.  


