
 

“ESPAI de FORMACIÓ PER A JOVES” 

1.- Descripció: una iniciativa organitzada pel Casal Loiola, adreçada a joves de 18-25 anys que 

vulguin participar-hi. És un espai que vol ser compatible amb altres ofertes formatives de la 

casa i que es concentra en 3 parts de 3 sessions cadascuna. En total: 9 dies.  

2.- Objectius: amb aquest espai es pretén 

• Potenciar la capacitat de formulació de la nostra fe.  

• Aprofundir en la fe cristiana i les implicacions que té en la nostra vida. 

• Comprendre millor el contingut de la fe cristiana: fonament teològic dels principals 

misteris de la nostra fe.  

3.- Horari i dies: les sessions serien en dijous, de 20:30-22:30h  

PART 1: dies 13, 20 i 27 de NOVEMBRE (condueix: Enric Puiggròs SJ) 

PART 2: 5, 12, 19 de FEBRER (a concretar) 

PART 3: 9, 16, 23 d’ABRIL (a concretar) 

4.- Dinàmica: cadascuna de les parts consta d’un “grup” de 3 dies, els 2 primers dels quals són 

de formació amb una persona que conduirà la sessió en format de seminari. El tercer dia de 

cadascuna de les parts suposa un treball de cadascú (i en grup) per poder integrar allò que s’ha 

vist en els dos dies anteriors.  

5.- Lideratge del grup: el grup de consiliaris del Casal portarien l’animació de les formacions. El 

grup tindria el suport de diversos monitors (a concretar) coordinats per Enric Puiggròs SJ. 

6.- Temàtica: volem aprofundir, en 3 aspectes claus del cristianisme resseguint, de forma 

especial, el que s’expressa en el CREDO: 

PART 1: “I de Jesús, què?”:  entendre la centralitat de Jesús en el cristianisme. Com 

aquesta centralitat s’ha anat entenent al llarg dels segles i s’ha expressat de diferents 

formes (també, en els dogmes que l’Església ens planteja). Per què és tant important 

Jesús en el cristianisme? Què expressen els principals dogmes cristològics de la nostra 

fe? 

PART 2: “I d’on ve tot?”: la íntima relació de Jesús amb el Pare ens parla d’un Déu 

Creador. El poble d’Israel ha viscut la promesa de la seva presència i companyia en el 

seu camí pel desert. Quins elements té la visió cristiana del Déu creador? 

PART 3: “Unitat en la diversitat”: l’experiència cristiana porta a la comunitat. Com és 

la nova presència de Déu en l’Esperit? Els sagraments com expressió d’aquesta vida 

dels cristians. L’altre com sagrament de la presència, ara i aquí, del Senyor.  

7.- Inscripció: inscriure’s a info@casalloiola.org . Si teniu algun dubtes, podeu consultar a 

enricp@jesuites.net . CONVÉ INSCRIURE’S ABANS (límit per al PART 1: dissabte 8 de 

NOVEMBRE) 


