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 Aquest mes 

  
Bon Any 2011, 
  
Esperem hagueu passat un Bon Nadal i una bona entrada d’any. Una mostra que ha sigut així ve a continuació. 

  
La Campanya de Nadal va acabar amb el trasllat dels 800 kgs d’aliments i les 80 joguines a Bellvitge. I, amb 
l’anada a Bellvitge d’uns quants joves del Casal per ajudar a embolicar els regals i veure la realitat de la campanya 

amb la mirada dels que ho reben (podeu mirar l’escrit sobre això que es va publicar a la web). Moltes gràcies a cada 
un@ per la vostra important participació! Entre tots/es la Campanya de Nadal és possible! Gràcies! 
  

Molts ens vam trobar a la Missa del Gall. Va ser una celebració ben viscuda i participada (vam ser més de 330 
persones) que va acabar amb una mica de cava i torrons.  

També, un grup de monitors del CIM van pintar part del primer pis del Casal (un altre grup de l’ESO ha continuat la 
pintada i els d’Espai Ignasià ho faran en breu). Us ho agraïm molt!!.  
  

A més, un grupet dels U.L. i de l’E.I. van anar a la trobada de Taizé a Rotterdam (a la web hi ha un escrit). 
  
Per acabar, comentar-vos que ja s’han obert les inscripcions a les moltes i noves activitats que oferim aquest 

trimestre. Hi ha molts cursos nous!!, estigueu atents!! no us quedeu sense plaça ... (a la web està el tríptic). 
  
Quanta vida al voltant del Casal!! 

Gràcies a cada un@!! 

    

 La foto del mes 

  

 

../../Anys%20passats/Loiola%20Express%202009-2010/www.casalloiola.org/sites/default/files/loiola_express.pdf
../../Anys%20passats/Loiola%20Express%202009-2010/www.casalloiola.org


En aquestes fotos podeu veure una mica part del que ha sigut aquest Nadal al Casal. Una és de la 
Campanya de Nadal solidària amb Bellvitge, una altra de la Missa del Gall tan viscuda, una de la pintada al 

casal per part dels monitors del CIM i una de l’estada d’un grup de l’espai ignasià i universitaris loiola a la 
trobada de Taizé a Rotterdam. 

 No t'ho pots perdre 

    

Estació d’Enllaç – Divendres 21 de Gener a les 22h al 
Casal Loiola 

  
Cridats! Amb clau de clown 
  
Un cop més aquesta trobada de joves de Barcelona fa parada al Casal Loiola.  
  

                            T’esperem!!! 
  
Per a joves de totes les edats. Més informació a: www.delejovebcn.com  

  

Eucaristia amb el bisbe Sebastià Taltavull  
Dissabte 22 de Gener a les 19.30h al Casal Loiola 

  
El dissabte 22 de Gener s’ha convidat a presidir l’Eucaristia del Casal al bisbe auxiliar de 
la diòcesi de Barcelona, Mn. Sebastià Taltavull. 

 
Després de l’Eucaristia hi haurà una tertúlia amb ell i tots aquells que us hi vulgueu quedar.  

  
  

Nous cursos al Casal !! 
   
Aquest segon trimestre oferim nous cursos i continuem d’altres.  
Tots han estat especialment pensats per tu.  
  

Vine a apuntar-te! Ja hem obert les inscripcions. 
  

Tríptic Segon Trimestre Casal Loiola  

  

  

Flash Mobs / Happening amb la Carmen Jalón 

  
Coreografies senzilles ballades en grup, iniciades per una persona i en les que 

progressivament es van afegint les altres persones espontàniament. 

  
Divendres de 19 a 20h (28 Gener, 4, 11 i 18 de Febrer)  

  
Cal inscriure’s a la secretaria abans del 21 de gener. 

  

Tertúlies d’Actualitat amb Lluís Flaquer 

Dimarts de 12 a 13.30h, mensual (8 de febrer). 
Espai de tertúlia sobre els temes i notícies més actuals. A través del debat i la recerca d’informació s’intentarà 
entendre què és el que passa pel món. 

  

http://www.casalloiola.org/sites/default/files/triptic.pdf


Musicoteràpia amb Concepció Domingo 

Dimarts 1,8, 15, 22 de Febrer de 10 a 11h. 
Descobrir i experimentar una altra manera de transmetre informació, sensacions i sentiments, a través de la 

música, els sons, els ritmes i molt poques paraules. 
   

Coral Gospel 
Dimecres de 19 a 20h 
Assajos. 
  

Oasi a la Ciutat 

De dilluns a divendres de les 19 a 21h. 
Espai diari ambientat amb música i amb textos que ajuden a la pregària per a que hi passis quan desitgis. 
  

Curs de Preparació al Matrimoni  
A partir del dilluns 7 de Febrer a les 21.30h  
Curs de preparació al matrimoni. Acompanyats per l’Ignasi Salvat sj i un matrimoni. Està dividit en 8 trobades 
setmanals. 
  
Més informació trucant al 93 415 64 34 o bé per e-mail a info@casalloiola.org 

   
  

 Anota a la teva agenda 

(per falta d’espai a l’agenda només apareixen activitats destacades del mes i d’interès i obertes per a 
tothom) 
  
Gener 
2a setmana 
11/01/11 - a les 12.00h – TERTÚLIES D’ACTUALITAT amb Lluís Flaquer. 
12/01/11 - a les 19.00h – Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj. 

             - a les 21.00h – Catecumenat Família amb Ignasi Salvat sj. 
15/01/11 - a les 10.00h – Inici del curs de VOLPA. 

     - a les 12.00h – Voluntariat ESO. 
                 - a les 17.00h – Esplai CIM. 
3a setmana 
18/01/11 - a les 20.00h – Formació Permanent T.A.C. 
19/01/11 - a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni amb Ignasi Salvat sj. 
20/01/11 – a les 21.00h – Taller sobre FAMÍLIA I ESPIRITUALITAT IGNASIANA. 
21/01/11 – a les 22.00h – ESTACIÓ D’ENLLAÇ al CASAL LOIOLA. 
22/01/11 - a les 17.00h – Esplai CIM. 

-       a les 19.30h – Eucaristia amb el Sr. BISBE TALTAVULL. 
4a setmana 
25/01/11 - a les 21.30h – Màster Mystik II. 
27/01/11 - a les 21.30h – Màster Mystik I. 
29/01/11 - a les 10.00h – VOLPA. 
  
Febrer 
1a setmana 
01/02/11 - a les 10.00h – Aula Oberta d’INFORMÀTICA. Inici de Trimestre. 

     - a les 10.00h – MUSICOTERÀPIA amb Concepció Domingo (1, 8, 15 i 22 de febrer). 
02/02/11 - a les 10.30h – SERVEIX DÉU PEL MÓN D’AVUI? Amb Tere Iribarren rscj . 

(Del 2 de febrer al 9 de març, els dimecres) 
     - a les 11.00h – Ioga. Inici del 2n trimestre. 
     - a les 20.00h – Eucaristia de la Candelera. 
     - a les 11.30h – EL TEU TEMPS AMB MÚSICA. Inici del 2n Trimestre. 

03/02/11  - a les 10.30h – Taller d’ORACIÓ I VIDA amb Dolors Pujol rscj (Del 3 de febrer al 26 de maig, els dijous). 
      - a les 11.00h – Introducció a la FILOSOFIA. Inici del 2n Trimestre. 
      - a les 20.00h – TERTÚLIES ACOSTANT CULTURES amb MigraStudium. 

04/02/11 - a les 19.00h – FLASH MOBS / HAPPENINGS. 
05/02/11  - a les 17.00h – Esplai CIM. 
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      - a les 18.00h – Inici de classes de GUITARRA CLÀSSICA I MODERNA. 
2a setmana 
07/02/11  - a les 21.30h – Inici del CURS DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI (CPM). 
08/02/11  - a les 12.00h – TERTÚLIES D’ACTUALITAT amb Lluís Flaquer 

       - a les 20.00h – RISOTERÀPIA amb Marco Rosales. 
09/02/11 - a les 19.00h – Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj. 

      - a les 19.15h – Inici de classes de GUITARRA CLÀSSICA I MODERNA. 
10/02/11 - a les 21.30h – NO TENIM ALTRE TEMPS! Amb J.M. Rambla sj i Santi Torres sj. 
12/02/11  - a les 17.00h – Esplai CIM. 
3a setmana 
15/02/11  - a les 21.00h – 3 PUNTS DE LLUM: 3 vides amb vocació de servei: política, social i empresarial. 
16/02/11  - a les 21.00h – CATECUMENAT MATRIMONI. 
17/02/11  - a les 21.00h – Taller sobre família i espiritualitat ignasiana. 

      - a les 21.30h – No tenim altre temps! Amb J.M. Rambla sj i Santi Torres sj. 
19/02/11  - a les 17.00h – Esplai CIM. 
4a setmana 
22/02/11  - a les 17.00h – EDUCACIÓ DE LA INTERIORITAT amb Lluís Ylla i Ana Alonso. 
24/02/11 - a les 21.30h – No tenim altre temps! Amb J.M. Rambla sj i Santi Torres sj. 
  
  

L’OASI A LA CIUTAT ÉS CADA DIA DE 19h a 21h (a l’Oratori del 2n pis)  

  

   

 La nostra llibreria....  
  
Us recordem que podeu adquirir llibres amb descompte a la llibreria 

de l’entrada del Casal o encarregar els que necessiteu per vosaltres o 
pel vostre grup. 
  

  

  

     

 Qui és qui? – Milós, membre de Fòrum Joves  
  

  
Qui ets i a què et dediques?  

  
Sóc la Milós, una “forumita” un xic artista a través de la música i la pintura 
naïf.  

  
Des de fa 5 anys estic en un projecte d’immigració en una casa d’acollida a 

Girona ciutat. Em trasllado en autobús adaptat i estic convivint a la casa 
Darakan i treballant en el projecte que l’associació Àkan té, durant 5 dies a 

la setmana. Després torno a Barcelona amb la meva família durant dos dies 
i torno a marxar.... 

  

Realment has renunciat a moltes coses...però paga la pena... sobretot quan veus que pots ajudar 
als altres amb tot allò que Déu t’ha donat que és molt!!!!...com diu Ignasi: “Déu ens ho ha donat, 

no és nostre, a Déu ho tornem...”  
  

Què fas al Casal Loiola?  
  
Fa un temps també em dedico a fer Reiki. El Reiki és l’Energia Universal que pels cristians és 

l’Amor de Déu. La persona que ho fa esdevé canal d’aquesta Energia Universal per a ajudar d’una 
manera o altra a persones en diferents situacions de vida: malaltia, fracàs, dubte, dol... Tanmateix 



es pot fer reiki a: esdeveniments, objectes, aliments, animals... El curs que acaba dintre de 3 
setmanes ha anat molt bé i està començant a donar els seus fruits. 

  
Què és el que et fa vibrar? 

  
El somriure d’un infant, la Coral Àkan cantant “Els miserables”, i el poder compartir la vida amb 

persones que ho han perdut tot i lluiten per sortir-se’n...aquesta és una gran lliçó de vida. 
  
Un somni pel Casal?  

  
Que el Casal esdevingui la Casa de tots...Una Casa de Déu on puguem viure a fons els valors més 

alts de l’existència...Un lloc on tothom pugui trobar acolliment i aixopluc, siguis qui siguis i vinguis 
d’on vinguis. 

Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal?  

  
Mai oblidaré que en el Casal va ser ell lloc on vaig començar a exposar la pintura per primer cop i 

com tot el grup de Fòrum Joves em va ajudar a fer-ho possible. Com diem en reiki 
"Namaste"...que vol dir "Gràcies".Gràcies al Casal,a Fòrum Joves, a la Companyia i sobretot a 

Ignasi de Loiola per haver-me ajudat des de l' espiritualitat ignasiana a trobar allò que dóna sentit 
a la meva vida. 
  

  

Serveis permanents dels que pots gaudir...  
  
Eucaristia -  cada dissabte a les 19.30 h - pensada i preparada pels joves i dirigida a tothom qui 

vulgui! 
Tiberiades -  cada dijous a les 20.30 h  - grup de pregària a partir de l’evangeli 
Acompanyament espiritual – cal trucar per demanar hora   

Espai Ignasi` – grups de joves professionals en recerca 

Universitaris Loiola – grups per aprofundir en la fe 

Joves Loiola – per a nois i noies de ESO i Batxillerat 
CAPM- Servei de preparació al matrimoni per parelles 

CVX- comunitats de vida cristiana per compartir la fe 

CIM- esplai per a nens i nenes entre 8 i 14 anys    
Tornar a Creure – acompanyament a persones que tornen a la fe 

IOGA – nous llenguatges d’espiritualitat al Casal 
  

Espais per a reunir-te amb la teva comunitat 
Biblioteca i sales per estudiar 

Lloc de trobada per a celebracions 

matins: dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h 

tardes: dilluns a divendres de 17h a 22h  

  
Per a més informació envieu un mail a: info@casalloiola.org o bé truqueu al 93 415 64 34 

  
 Casal Loiola - Balmes, 138 - 08008 Barcelona - 93 415 64 34 - info@casalloiola.org 

  
Aquest correu electrònic s'envia des del Casal Loiola. Si vols deixar de rebre'l, contesta'ns amb l'assumpte 
"Baixa". 
Si coneixes algú que podria estar interessat en rebre el Casal Loiola Digital, reenvia-li. 
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