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 Aquest mes 
  
Benvolguts/des, 
  
Ja és aquí. Finalment ho hem aconseguit. El Casal Loiola compta ja amb una nova web: www.casalloiola.org . Hi 
trobareu informació actualitzada setmanalment de les novetats del Casal, una agenda completa per no perdre’s res, la 
possibilitat de consultar l’últim Loiola Express i molta més informació que anirem actualitzant de mica en mica. 

Des d’aquí agrair fortament al nostre amic Francesc Bassas per l’esforç realitzat. 
  
I és també el moment d’anunciar la primera data que donarà el tret de sortida a les celebracions del XXè Aniversari 
del Casal Loiola. El dia 6 de Març a les 19.30h celebrarem una eucaristia concelebrada per Lluís Magriñà, 
provincial dels jesuïtes de Catalunya, en que volem convidar especialment a tota la gent que ha passat pel Casal al 
llarg d’aquests vint anys.  
  
Us hi esperem a tots, feu córrer la veu! 
 
 
   
 La foto del mes 

  
 

 

No es tracta d’una foto, sinó del nou portal web del Casal Loiola!! El Casal Loiola té nova pàgina web! Hi podeu 
entrar i començar a navegar a www.casalloiola.org.  

 

 

 

 



 No t'ho pots perdre 
    

 3 Punts de Llum – Les diferents religions: una aposta pel diàleg 
interreligiós 
  
Tres conferencies i una pregaria interreligiosa guiada per Xavier Melloni per 
aprofundir en el coneixement i la vivència de tres de les religions majoritàries.  
  
4 de Febrer: l’ Islam amb Yaratullah Monturiol, experta en feminisme 
islàmic, escriptora dels llibres "Islam y derechos humanos" i "Dones a l’ Islam". 
  

25 de Febrer: el Judaisme amb Jai Anguita rabí i director de la comunitat jueva progressista Bet Shalom 
de Barcelona. 
  
18 de Març: el Budisme amb Ven Thubten Wangchen monjo budista tibetà president de la fundació Casa 
del Tibet de Barcelona. 
  
25 de Març: pregària interreligiosa amb els tres ponents i Xavier Melloni, jesuïta i expert en diàleg 
interreligiós.  
  

Totes les sessions són en dijous de 21h a 23h. 
Obert a tothom amb entrada gratuïta. Es demana confirmació d’assistència. 

  

Nous grups de confirmació  
Primera setmana de Febrer 
  
Comencen nous grups de confirmació aquest febrer. Durant un any s’aniran 

trobant al Casal Loiola nois i noies de les escoles de Sant Ignasi, Casp, SEK i Sagrat Cor Diputació.  
L’objectiu: aprofundir en la fe cristiana per veure si el camí de Jesús de compromís amb el món és també el 
meu camí. 
  
Si tens 16 o 17 anys i fas 1er de Batxillerat, sigui quina sigui la teva escola, encara ets a temps d’afegir-te a les 
trobades setmanals! 

  

XXè Aniversari del Casal Loiola 
6 de Març a les 19.30h 
   
 
Hem reservat el 6 de Març (19.30h) per a fer una eucaristia ben especial 
concelebrada per Lluís Magriñà sj, provincial dels jesuïtes de Catalunya, en que 
convidarem amics de tota la vida. 
  

Serà l’acte principal de la celebració d'un any en que, en un dels moments més dolços del Casal, puguem 
també reflexionar quin paper ha de jugar el Casal durant els següents 10 anys com a espai de creixement 
humà i espiritual a la ciutat de Barcelona. 
  
Us esperem a tots! 

  

Converses amb Teodor Suau  
Dijous 11 i 25 de febrer de 21:30h a 23:00h 
  
Dos últimes sessions del seminari: “Converses amb TEODOR SUAU” 
autor del llibre amb el mateix títol. Organitza CVX Berchmans. 
  
Obert a tothom. Es demana confirmació d’assistència, inscripcions a 
info@casalloiola.org o be trucant a 93 415 64 34. 

  



 

Curs d’Introducció a la Filosofia (finalitzen inscripcions) 
  
Aquest dijous 4 de Febrer al matí d’11h a 12h comença el nou curs d’Introducció a la filosofia en que Anna 
Ortin, de forma amena i divulgativa, ens farà un recorregut general per les etapes i els diferents autors dins la 
historia d’aquesta apassionant matèria. 
Encara sou a temps també d’apuntar-vos als nous cursos del Taller d’Oració i Vida i d’Expressió Artística. 

  
Més informació a la web del Casal fent clic aquí 
  
Apunta’t a la Pasqua! 
De l’1 al 4 d’Abril 
Tot i que encara no hem entrat a Quaresma la Pasqua no trigarà a arribar. Cal doncs ja pensar que farem i tenir 
en compte les oportunitats que se’ns ofereixen per viure-la de forma intensa. 
De moment fem ressò de la Pasqua Familiar a Guardia de Tremp (organitza Forum Joves) de la que podeu 
trobar més informació fent clic aquí.  
Ben aviat anirem rebent informació de la Pasqua d’Hostalets (organitza Berchmans) i la Pasqua Jove. 
  
Tupper Mistyk 
Properes sessions 11 de Febrer, 11 de març i 15 abril 
Xavier Morlans presenta la fe catòlica a un petit grup, d’una manera molt actual. Les sessions estan adreçades a 
persones entre 30 i 45 anys..! (aprox.) que volen iniciar-se o re-iniciarse a la fe cristiana, i es faran en un 
domicili particular molt cèntric de Barcelona ciutat. Si estàs interessat envia un mail a 
tornaracreurebcn@gmail.com. 

    
 
 Anota a la teva agenda 
(per falta d’espai a l’agenda només apareixeran algunes activitats destacades i obertes a tothom, pot consultar 
l’agenda completa al web fent clic aquí) 
  
Febrer 
1a setmana 
02/02/10 - a les 11.00h –  Curs d’expressió Artística (Pintura) 
                 - a les 19. 30h – Missa de la candelera      
03/02/10 - a les 21.30h – CPM (Curs de Preparació al Matrimoni – Inici Curs 2n Trimestre) 
04/02/10 - a les 11.00h – Introducció a la Filosofia 

     - a les 11.00h –  Curs d’expressió Artística (Pintura) 
     - a les 21.00h – 3 Punts de Llum: l’ ISLAM 

05/02/10 - a les 17.00h – Inici Confirmacions 1er Batxillerat 
2a setmana 
09/02/10 - a les 11.00h – Curs d’expressió Artística (Pintura) 

     - a les 21.30h – Màster Mystik  
                 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
10/02/10 - a les 19.00h – Relaxament Psicosomàtic amb Enric Seguí, sj  
11/02/10 - a les 10.00h – Taller d'Oració i Vida (inici segon quatrimestre) 

     - a les 11.00h –  Curs d’expressió Artística (Pintura)              
                 - a les 11.00h – Introducció a la Filosofia 
                 - a les 20.00h – Conferència Dr. Modolell  (T.A.C) 
14/02/10 - a les 11.00h – Eucaristia MANRESANET  
3a setmana 
15/02/10 - a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni i Família 
16/02/10 - a les 11.00h – Curs d’expressió Artística (Pintura) 

     - a les 20.30h – Formació Permanent: "La dignitat i el desenvolupament de la persona i dels pobles" 
17/02/10 - a les 21.00h – Celebració del Dimecres de Cendra 
18/02/10 - a les 10.00h – Taller d'Oració i Vida 

     - a les 11.00h – Curs d’expressió Artística (Pintura) 
                 - a les 11.00h – Introducció a la Filosofia 
19/02/10 - de div. a diss. – Skaneja’t: grup de la ESO 
20/02/10 - a les 10.00h – Trobada d’experiències al SUD 
                 - a les 17.00h – Esplai CIM 



4a setmana 
23/02/10 - a les 11.00h – Curs d’expressió Artística (Pintura) 

     - a les 19.30h – Dansa Contemplativa amb Victoria Hernandez 
                 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
                 - a les 21.30h – Màster Mystik 
25/02/10 - a les 10.00h – Taller d'Oració i Vida 

     - a les 11.00h – Curs d’expressió Artística (Pintura) 
     - a les 11.00h – Introducció a la Filosofia 
     - a les 21.00h – 3 Punts de Llum: el JUDAISME 

                 - a les 21.30h – Que passà de Cafarnaüm a Jerusalem? – converses amb l’autor 
27/02/10 - a les 10.00h – VOLPA 
  
  
Març 
1a setmana 
06/03/10 - a les 19.30h – Eucaristia inici celebracions del XXè Aniversari Casal Loiola 
2a setmana 
09/03/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
                 - a les 21.30h – Màster Mystik 
10/03/10 - a les 19.00h – Relaxament Psicosomàtic amb Enric Seguí, sj 
11/03/10 - a les 21.30h – Tupper Mystik 
13/03/10 - a les 10.00h – VOLPA 
14/03/10 - a les 11.00h – Eucaristia MANRESANET  
3a setmana 
15/03/10 - a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni i Família 
18/03/10 - a les 21.00h – 3 Punts de Llum: el BUDISME 
20/03/10 - a les 18.00h – VOLUNTARIAT  ESO 
                 - a les 17.00h – Esplai CIM 
4a setmana 
23/03/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
                 - a les 21.30h – Màster Mystik 
24/01/10 - a les 21.00h – Celebració penitencial de Quaresma 
25/03/10 - a les 21.00h – 3 Punts de Llum: Pregària Interreligiosa 
26/03/10 - matí – Assemblea Anual dels A.A. de l’ICI 
   
 
 La nostra llibreria.... “El desig essencial” de Xavier Melloni 
  

Coincidint amb el seminari de “Tres punts de Llum” aprofitem per fer la ressenya d’aquest llibre de 
Xavier Melloni que podreu adquirir al Casal els mateixos dies: 
  
Ens descobrim travessats de desitjos, amb un anhel permanent de quelcom més. Desitjos de tota 
forma i espècie, lluminosos i obscurs, assolibles i impossibles, àgils i obsessius, permesos i 
prohibits, atàvics i subtils, sempre nous, sempre antics. Desitjos que, en aparent dispersió, són 
expressió d’una única passió: viure. L’impuls de la vida desplegant-se en nosaltres i expressant-se 
a través nostre. 
  
La respiració, la gana i la set, l’amor, el poder, la bellesa, la tecnologia, el coneixement, la crida 

personal i la pregària són els àmbits en què l’autor desplega la seva particular antropologia del desig, entès com un 
anhel, un èxtasi que ens condueix fora de nosaltres mateixos vers un bé sempre més gran que aspira a la unió amb 
l’Ésser total. El Desig essencial no apunta a l’eliminació o la repressió del desig, sinó al seu continu 
transcendiment. 
   
Us recordem que podeu adquirir llibres a la llibreria de l’entrada del Casal o encarregar els que necessiteu per a 
vosaltres o el vostre grup a secretaria 
     
 
 
 
 
 



 Qui és qui? – Lluís Jordà, saxofonista de les misses del Casal, monitor del CIM i membre de Joves 
Loiola  
  

Qui ets i a que et dediques?  
  
Em dic Lluís Jordà, tinc 16 anys i sóc estudiant de 1r de Batxillerat de l’escola Sant 
Ignasi - Sarrià. 
  
Què fas al Casal Loiola?  
  
Participo a les eucaristies de cada dissabte al grup de músics, com a saxofonista, i 
en tot allò en què pugui ajudar. A més, sóc monitor de l’esplai CIM, de la tanda de 
Mitjans, que són els nois i noies de 8 a 10 anys. Actualment estic començant la 

Catequesi de Confirmació, tot preparant-me amb altres companys per fer-la d’aquí a un any a la meva escola.  
  
Que és el que et fa vibrar? 
  
Aquest aire de Pau i Fe que es respira per tot el Casal. Allò que m’omple de debò és trobar cada cop que vinc aquest 
espai on voler compartir experiències de Fe amb tothom no vol dir ser un il�lús. Si per algun motiu no puc venir en 
tota la setmana noto que em falta alguna cosa. 
  
Un somni pel Casal? 
  
Que continuï. Que aquest lloc on ja fa un temps vaig trobar una nova manera de viure la Fe en comunitat pugui 
portar la mateixa formació espiritual a molts més joves, afegint-me també jo a la causa. Que no pari la festa! 
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 
  
Les bones estones contribuint al bon clima de la missa amb els nostres instruments, i en concret, aquesta darrera 
Missa del Gall. Érem bastants tocant, i vam aprofitar per acabar la celebració tocant una versió amb més ritme del 
Santa Nit, a la qual s’hi van afegir alguns. Va estar molt bé!   
  
Serveis permanents dels que pots gaudir...  
  
Missa del Casal -  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 Ignasià – 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 dissabte 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. 
  


