
COMUNITATS I GRUPS

Joves Loiola és un espai de vivència i formació de la fe per a joves d’entre 
14 i 18 anys en grups de fe, voluntariat i preparació per a la confi rmació.

Universitaris Loiola està dirigit a joves entre 18 i 23 anys. Es vol mostrar un 
Jesús present a la pròpia vida, treballant-ho en tres dimensions: experiència 
personal de la fe, vivència comunitària i implicació social.

Espai Ignasià és una comunitat de joves d’entre 24 i 30 anys per aprofundir, 
compar" r, celebrar i viure la fe en comunitat. L’espiritualitat Ignasiana, el 
discerniment en comunitat, la pregària, la missió i el servei són els seus 
pilars bàsics.

CVX Fòrum Joves, laics professionals amb compromís personal i espiritualitat 
ignasiana. Senten com a missió comunitària el desenvolupament del Casal 
Loiola com a centre de referència per viure la fe a Barcelona.

CVX Berchmans, seglars de diferents condicions amb compromís personal 
i familiar, espiritualitat ignasiana, fons comú de solidaritat i servei al tercer 
i quart mons. Compromís compar" t envers els joves.

Congregació mariana - CVX Fòrum adults és una CVX amb compromís per-
sonal i espiritualitat ignasiana. L’Eucaris" a és l’eix central.

CVX La vinya, seglars professionals amb un projecte comunitari que es basa 
en ajudar a la vida familiar des de les eines de l’espiritualitat.

CVX Catalunya és una associació mundial de vocació personal, laica i 
d’espiritualitat ignasiana. A través del discerniment, els seus grups s’obren 
al servei del nostre món responent a les crides més urgents i universals.

Companyia de Jesús, també fundadora del CL junt amb les CVX, par" cipa 
en el desenvolupament i orientació d’aquest amb els laics. Fan equip amb 
religioses i seglars pel servei d’acompanyament espiritual personal i de grups.

Tornar a creure ofereix un camí per revitalitzar la fe. 

Seminari de fi losofi a i teologia és un grup de refl exió per a universitaris.

Galogrins és un grup de revisió de vida de matrimonis. També es troben 
cada dilluns per fer pregària, oberta a tothom.

Grup germanor és un grup d’adults de revisió de la fe que els porta a 
compromisos personals i/o comunitaris.

L’Esplai CIM és una associació juvenil que transmet els valors cris" ans als 
nens/es d’entre 9 i 16 anys mitjançant ac" vitats lúdiques.

El voluntariat Loiola és una borsa de voluntària que obre el Casal a les 
necessitats socials de Barcelona. www.casalloiola.org/borsa-de-voluntariat.

Enxartxad és una associació d’amistat i solidaritat amb el Txad (Àfrica). 
Organitza camps de treball cada es" u.

Volpa promociona la jus$ cia mitjançant la formació de voluntaris/es amb 
interès en voluntariats de llarga durada a països del Sud. www.volpa.org 

Apropar és una ONG que neix per donar con" nuïtat a una experiència de 
cooperació internacional al Paraguay. www.apropar.org.

Loiola Gòspel cor, la coral de gòspel del Casal, i Twocats pel gòspel (www.
twocatspelgospel.com) assagen al Casal.  I també la Coral de Casp i la 
Coral I.C.I.

C/ Balmes, 138. 08008 Barcelona
       L5, L3 Diagonal,       Provença,       Bicing i       Autobús

934 156 434  / 934 156 970 
www.casalloiola.org / info@casalloiola.org

Ma" ns: Dimarts a Dijous de 9.30h a 13.30h
Tardes: Dilluns a Divendres de 17.00h a 22.00h

Dissabtes de 18.00h a 21.00h

                                                  

Centrat en l’espiritualitat ignasiana, 
“en tot es" mar i servir”

Espai de creixement humà i espiritual 
per a una societat millor

Lloc de trobada de grups i comunitats 
per a joves, universitaris i professionals

Projecte de les cvx i 
la companyia de jesús

· Propostes de creixement humà i espiritual ·
· Seminaris, tallers i cursos · Xerrades ·

· Grups i comunitats · Celebracions litúrgiques ·

programació
2013-2014

2n trimestre

INSCRIPCIONS

Cal formalitzar la inscripció prèviament i fer 

l’aportació econòmica. No es deixarà de fer 

cap ac" vitat per qües" ons econòmiques.



CREIXEMENT ESPIRITUAL

• Curs de preparació al matrimoni i la vida en parella (CPM)Dilluns 

3, 10, 17, 24 de feber i 3, 10, 17 de març de 21.30h a 23.30h  Dirigit 

a parelles que es plantegen l’opció del matrimoni cris" à o bé volen 

sen" r-se acompanyades en els primers passos del projecte de parella. 

• Taller d’acompanyament espiritual (2) amb Maite Valls.                      

Dimecres 15, 22, 29 de gener i 5 de febrer de 18.30 a 20.30h / 

Con" nuïtat del Taller realitzat el 1r trimestre. 

• L’Enneagrama, una eina per al creixement personal amb Josep 

Lluís Iriberri, sj. Dimecres 12, 19, 26 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 

19.30h a 21h / Iniciació en aquesta eina per endinsar-se en el propi 

interior i caminar en els camps de la psicologia i de l’espiritualitat. 

• No hay territorio comanche para Dios amb Javier Vitoria  Dijous 

20 de març de 19.30h a 21h / “«Territorio comanche» es allí donde 

Dios se convierte en Tes! go molesto, airado y literalmente furioso 

por lo que está pasando hoy en el mundo.” Organitzat conjuntament 

per CJ i CL.

• Recés al Casal Loiola amb Pere Borràs sj.  Dissabte 1 de març de 

10.30h a 19.30h, coincidint amb l’inici de l’eucaris" a comunitària/ 

Servir, contemplar i resis" r; tres dimensions de l’Espiritualitat Igna-

siana. Pistes de pregària, pregària personal i compar" da.

• On i com actua l’Esperit?  amb Victor Codina. Dimecres 12 de 

març de 19.30h a 21h. Organitzat conjuntament per CJ i CL 

• Pregària Sep! mània. Dilluns, 20-21h, oratori 4t pis / Pregària 
centrada en el silenci i la interiorització.

• Pregària Tiberíades. Dimecres, 20 -21h, oratori 2n pis / Espai 
obert per compar" r la pregària dominical. 

• Oració contempla! va. Segon divendres de mes, 19.15-20.15h, 
capella del 2n pis / Pregària en clau de meditació.

CREIXEMENT HUMÀ

• Taller: La pràc! ca de l’atenció plena - Mindfulness amb Olga 

Almató. Dijous del 16 de gener al 20 de febrer de 19.30h a 20.45h 

/ Entrenar la ment i aprendre a relacionar-se amb el què està pas-

sant a la nostra vida. Ges" onar la capacitat per resoldre difi cultats 

i confl ictes. Millora de l’empa" a.

• Taller: La pràc! ca de l’atenció plena - Mindfulness (2) amb Olga 

Almató. Dimarts del 14 de gener al 18 de febrer de 19.30h a 20.45h 

/ Con" nuïtat del 1r trimestre o per a qui prac" qui regularment.

• Sensibilitat i creació des del cos amb Hèctor Palacios. Dimarts, 

del 4 de febrer al 8 d’abril de 20.30h a 23h / Ens servirem dels 

sen" ts i del cos per a avivar la sensibilitat i la pròpia consciència, 

visquent amb atenció, intensitat i honestedat el moment present. 

Aquest camí porta cap a una major fl uïdesa i frescura, donant pas 

a una nova crea" vitat vital. S’u" litzen tècniques corporals i teatrals. 

Orientat a joves i adults joves.

• Presentació a càrrec de la Clara Duch y San"  Serrat dels tallers: 

Compendre i educar les nostres emocions. Els processos emocio-

nals. Les emocions adapta" ves i desadapta" ves.

Cors intel·ligents. Taller pràc" c. Dirigit a joves  entre 16 i 18 anys.  

L’objec" u és aprendre a percebre les nostres pròpies emocions i les 

dels demés, la manera com les expressem i com ens comuniquem 

amb elles./ Tots 2 el dimarts 4 de febrer a les 19h.

• Tes! monis d’altres con! nents: Txad amb Mariona Illa, Rocío 

Rayo i Blanca Torroba. Dissabte 15 de febrer de 17h a 19h / Ens 

explicaran de primera mà la seva experiència viscuda al Txad 

com a voluntàries dels projectes d’Enxartxad.

• Xerrada – Col·loqui: “Primavera Àrab, Orient Mitjà, l’Islam, 
revoltes en nom de Déu?”  amb Joan Roura (corresponsal TV3) 

i Jaume Flaquer sj. Dimecres 26 de febrer de 21.30h a 23.30h/

En Joan Roura, periodista de TV3 i en Jaume Flaquer sj, ens 

portaran a l’Orient Mitjà, en confl icte permanent,  per parlar-

nos del que hi ha al darrera de les càmeres de televisió, a micro 

tancat. Com pateix la població. El drama dels desplaçats. Líban, 

Egipte, Síria, Líbia, Irak. En nom d’Al-lah i en contraposició amb 

el cris" anisme, la fi gura de Jesús. La radicalitat de la religió. 

Organitzat conjuntament per CJ i CL.

• “Lluitem contra l’ansietat! Ni perfecte ni gratuït”.amb Eduard 

Fonts, psicòleg i teòleg. Dimecres 26 de març, 2i 9 d’abril de 

19.30h a 21h / Com fer front als propis dubtes i plantar cara a la 

vida? Com viure l’angoixa i no anar de víc" mes? Quins recursos 

tenim i podem usar? Parlarem dels enganys encoberts, de les 

trampes i malentesos psicosocials que vivim, i de com fer front 

a l’angoixa i a la frustració sense caure en receptes màgiques o 

solucions irreals. Organitzat conjuntament per CJ i CL.

• “In English, please!”  amb Roger Garcia. Dilluns i dimecres, de 

17.30h a 18.30h (nivell mig) i de 18.30h a 19.30 (nivell avançat). 

A par" r del 8 de gener / Per millorar les teves habilitats comuni-

ca" ves en anglès sense exàmens ni pressions, on la mo" vació, 

l’acompanyament i la incen" vació de l’ac" vitat intel·lectual i la 

sociabilitat entre persones són els objec" us generals.

• Hatha ioga amb Alfons Sequeira. A) Ma" ns: els dimecres del 

15 de gener al 18 de març, d’11 a 12h. B) Tardes: els dijous del 

16 de gener al 19 de març, 20-21h.

• Filosofi a: autors europeus contemporanis amb Elvira Durán. 

Dimecres, del 15 de gener al 19 de març de 10h a 11.30h

• Aula oberta d’informà! ca. Dimarts del 14 de gener al 18 de 

març. 2 grups, a escollir: de 10h a 11.30h ó d’11.45h a 13.15h 

 

• Taller d’escriptura crea! va amb Susanna Camps. Dimecres, 

del 15 de gener al 19 de març, 10-11.30h.

• Loiola Gòspel Cor. Dimecres, 19-21h / Un cor que canta amb el 

cor. Grup heterogeni, sense necessitat de coneixements previs. 

Canten, ballen, riuen, aprenen i senten al ritme de la música.

Acompanyament i Exercicis Espirituals.

Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques.

Espais per reunir-te amb el teu grup o comunitat.

Espais per fer dinàmiques i tutories (escoles).

Espais de pregària.

Borsa de voluntariat.

Biblioteca i sales per estudiar.

Punt de venda de la llibreria Claret.

Tots els dissabtes Eucaris! a comunitària a les 19.30h 

(missacasalloiola.blogspot.com).

Els dimecres celebració de l’Eucaris" a a les 19.15h.  Fòrum Vergés

Dimecres 5 de març a les 21h: DIMECRES de CENDRA.

Pasqua Jove a Raïmat - del dijous 17 al diumenge 20 d’abril

Pasqua a Hostalets de Balenyà - CVX Berchmans

SERVEIS QUE OFERIM

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES


