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 Loiola Express 
  Març 2010 
  
 Aquest mes 
  
Benvolguts/des, 
  
Aquí teniu un Loiola Express ben especial. Arriba el dia de la celebració dels 20 anys de la casa. Aquest 6 de 
Març a les 19.30h el Casal es vesteix de gala per commemorar un projecte amb molta trajectòria i que agafa 
embranzida de cara al futur. 
  
Comencem una sèrie d’actes que anirem anunciant de mica en mica i que volen servir per donar a conèixer més el 
Casal i obrir-ne les portes. Anirem actualitzant tota la informació a la nova web del Casal 
(www.casalloiola.org) 
  
Inaugurarem també una senzilla exposició de fotografies (més de 100!) i documents que mostren moments 
quotidians de la historia del Casal. Quedarà instal�lada a la capella de la planta baixa per si la voleu venir a veure. 
  
Us esperem a tots a la celebració dels 20 anys! 
   
 La foto del mes 
  

 
Així ha quedat la pancarta dels 20 anys del Casal que hem posta a la porta d’entrada. Ens acompanyarà durant tot el 
que queda de curs! 

 

 

 



 No t'ho pots perdre 
    

 XXè Aniversari del Casal Loiola
Dissabte 6 de Març a les 19.30h
   
Tothom està 
celebrar aquesta efemèride tant especial.
  
Amb la participació del Provincial de la Companyia de Jesús, antics 
consiliaris/ies de la casa i de totes les comunitats, grups i entitats del Casal.
  

Hi haurà també la inauguració d'una senzilla exposició amb fotografies històriques i un piscolabis posterior.
  
Esperem trobar-nos el 6 de Març. 

  
  

Sopar de la fam 
Dissabte 13 de Març a les 19.30h
 
En plena Quaresma ens farem solidaris amb una associació germana. 
AKAN vindrà a explicar com està afectant la crisis a la realitat de la 
immigració i que 

  
Farem també un sopar auster (pa i formatge) després de l’eucaristia.
  
Veniu-hi tots! 

  

  
    - Pasqua Familiar a Guardia de Tremp
fent clic aquí. 
    - Pasqua d’Hostalets (organitza Berc
    - I la ja famosíssima Pasqua Jove de Raïmat
destacat en aquest article: CRIDA! (fent clic entreu a la pàgina web)
  
Per aquells que us quedeu a Barcelona una molt bona opció és la que organitza Cristianisme i Justicia, el Recés a 
la Ciutat. En trobareu tota la informació 

  

Anem a Terra Santa!
Peregrinació seguint les passes de Sant Ignasi
   
Una 
Casal: un viatge a Terra Santa seguint les passes de Sant Ignasi. 
Acompanyats per Francesc Padrosa es busca, no només fer un viatge 
cultural, sino viure una experiència profunda de fe igual q
fer fa 500 anys.
  
El 

informativa que servirà també per acabar de configurar el viatge que està previst fer pel pont 
Immaculada que ve (del 5 al 12 de Desembre).

  

XXè Aniversari del Casal Loiola 
Dissabte 6 de Març a les 19.30h 

Tothom està convidat a la eucaristia amb la que iniciem una agenda que vol 
celebrar aquesta efemèride tant especial. 

Amb la participació del Provincial de la Companyia de Jesús, antics 
consiliaris/ies de la casa i de totes les comunitats, grups i entitats del Casal.

Hi haurà també la inauguració d'una senzilla exposició amb fotografies històriques i un piscolabis posterior.

Sopar de la fam – Amb l’associació AKAN
Dissabte 13 de Març a les 19.30h 
  
En plena Quaresma ens farem solidaris amb una associació germana. 
AKAN vindrà a explicar com està afectant la crisis a la realitat de la 
immigració i que estan fent ells per a posar-hi remei.

un sopar auster (pa i formatge) després de l’eucaristia. 

Apunta’t a la Pasqua! 
De l’1 al 4 d’Abril 
La Pasqua és el moment més àlgid de la vida del cristià. És per això 
que des del Casal tenim moltes ofertes per viure
d’intensitat: 

Pasqua Familiar a Guardia de Tremp (organitza Fòrum Joves) de la que podeu trobar més informació 

(organitza Berchmans) tot un clàssic de fa anys. 
Pasqua Jove de Raïmat que arriba a la seva setena edició amb el lema que hem 

(fent clic entreu a la pàgina web) 

aquells que us quedeu a Barcelona una molt bona opció és la que organitza Cristianisme i Justicia, el Recés a 
la Ciutat. En trobareu tota la informació aquí 

Anem a Terra Santa! 
Peregrinació seguint les passes de Sant Ignasi

 
Una proposta especial emmarcada en les celebracions dels 20 anys del 
Casal: un viatge a Terra Santa seguint les passes de Sant Ignasi. 
Acompanyats per Francesc Padrosa es busca, no només fer un viatge 
cultural, sino viure una experiència profunda de fe igual q
fer fa 500 anys. 

El divendres 19 de Març a les 20h es farà una primera reunió 
que servirà també per acabar de configurar el viatge que està previst fer pel pont 

Immaculada que ve (del 5 al 12 de Desembre). 

convidat a la eucaristia amb la que iniciem una agenda que vol 

Amb la participació del Provincial de la Companyia de Jesús, antics 
consiliaris/ies de la casa i de totes les comunitats, grups i entitats del Casal. 

Hi haurà també la inauguració d'una senzilla exposició amb fotografies històriques i un piscolabis posterior. 

Amb l’associació AKAN 

En plena Quaresma ens farem solidaris amb una associació germana. 
AKAN vindrà a explicar com està afectant la crisis a la realitat de la 

hi remei. 

La Pasqua és el moment més àlgid de la vida del cristià. És per això 
que des del Casal tenim moltes ofertes per viure-la amb el màxim 

(organitza Fòrum Joves) de la que podeu trobar més informació 

que arriba a la seva setena edició amb el lema que hem 

aquells que us quedeu a Barcelona una molt bona opció és la que organitza Cristianisme i Justicia, el Recés a 

Peregrinació seguint les passes de Sant Ignasi 

proposta especial emmarcada en les celebracions dels 20 anys del 
Casal: un viatge a Terra Santa seguint les passes de Sant Ignasi. 
Acompanyats per Francesc Padrosa es busca, no només fer un viatge 
cultural, sino viure una experiència profunda de fe igual que Sant Ignasi va 

divendres 19 de Març a les 20h es farà una primera reunió 
que servirà també per acabar de configurar el viatge que està previst fer pel pont de la 



3 Punts de Llum – Les diferents religions: una aposta pel diàleg 
interreligiós 
  
Després de l’èxit i la qualitat de les dos primeres conferències no et pots perdre la 
segona part d’aquest cicle que conclou el mes de Març.  
  
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. 
  

    
 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) 
  
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 

     - a les 21.00h – Sopar de la FAM amb ÀKAN 
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 
19/03/10 - a les 20.00h – Reunió informativa “Anem a Terra Santa” 
20/03/10 - a les 10.00h – VOLPA  

     - a les 18.00h – VOLUNTARIAT  ESO 
                 - a les 17.00h – Esplai CIM 
4a setmana 
23/03/10 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa - obert a tothom!! 

     - 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 
  
Important! El Casal Loiola restarà tancat del dimarts 30 de Març al dilluns 5 d’Abril ambdós inclosos. 
  
Abril 
1a setmana 
01/04/10 al 05/04/10 –  PASQUA JOVE a RAÏMAT 
01/04/10 al 05/04/10 –  PASQUA FÒRUM JOVES a TREMP 
2a setmana 
06/04/10 - a les 21.30h – Màster Mystik 
07/04/10 - a les 19.00h – Relaxament Psicosomàtic 

- a les 21.30h – CPM (Curs de Preparació al Matrimoni – Inici nou grup) 
10/04/10 - a les 10.00h – VOLPA 
                 - a les 17.00h – Esplai CIM 
11/04/10 - a les 11.00h – CELEBRACIÓ DE LA PASQUA + MANRESANET  
3a setmana 
15/04/10 - a les 21.00h – Tupper Mystik 



4a setmana 
19/04/10 - a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni i Família
20/04/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA
                 - a les 21.30h – Màster Mystik
24/04/10 - a les 10.00h – VOLPA 
                 - a les 17.00h – Esplai CIM 
  
 No t’ho perdis! - Nova pàgina web de VOLPA
  

VOLPA, és una organització que té com a finalitat la promoció de la justícia mitjançant la formació i 
de voluntaris i voluntàries. Realitzen cursos de formació per a persones interessades en fer voluntariats de llarga 
durada en països del Sud. 
  
Des dels seus inicis VOLPA ha realitzat els seus cursos al Casal Loiola i hi té la seva seu.
  
Visiteu la seva nova pàgina web per estar al dia de totes les seves novetats:
     
 Qui és qui? – Anna Vernis, participa a la comissió del XXè Aniversari del Casal Loiola
  

Qui ets i a que et dediques?
  
Em dic Ana Vernis, estic casada amb el Pepe Sitges i som pares del Pablo, el 
Pepe i la Blanca. Soc professora de Física i Química a l'IES Galileo Galilei un 
petit centre de secundària amb molta immigració.

Què fas a

Estic al Casal des de sempre, vaig entrar en un grup quan feia primer de carrera 
i d'això fa uns quants anys. Estic en un grup de CVX, ajudo a l'organització de la 
Pasqua Familiar a Guàrdia de Tremp, soc delegada del meu grup al comitè 

Fòrum Joves, procuro participar en el que se'm demana. El nostre grup sempre ha fet coses al Casal, actualment 
organitzem les conferències dels 3 punts de llum. Cada dissabte procurem venir en família a l'Eucaristia del Casal.

Que és el que et fa vibrar? 

Em fa vibrar la fe què és respira al Casal, veure que més gent viu la fe com jo l'entenc.

Un somni pel Casal? 

Que el Casal passi a ser un edifici de referència pels creients de Barcelona, que tots els que formen part del Casal 
siguem tots una gran Comunitat, que puguem tirar endavant el projecte que Joan Marti Tusquets SJ va començar.

Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal

Al Casal m'han passat moltes coses, potser l’anècdota és que quan van començar, els grups teníem torns de neteja 
del Casal i havíem d'agafar "cangurs" que es cuidessin dels fills per venir a netejar!
  
Serveis permanents dels que pots gaudir... 
  
Missa del Casal -  cada dissabte a les 19.30 h
Silenci -  cada dijous a les 19.30 h  - grup de pregària amb silenci, música i lectura bíblica
Tiberiades -  cada dijous a les 20.30 h  
Acompanyament espiritual – cal trucar per demanar hora 
  

Catecumenat Matrimoni i Família 
Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
Màster Mystik 

Nova pàgina web de VOLPA 

VOLPA, és una organització que té com a finalitat la promoció de la justícia mitjançant la formació i 
de voluntaris i voluntàries. Realitzen cursos de formació per a persones interessades en fer voluntariats de llarga 

Des dels seus inicis VOLPA ha realitzat els seus cursos al Casal Loiola i hi té la seva seu. 

isiteu la seva nova pàgina web per estar al dia de totes les seves novetats: www.volpa.org

Anna Vernis, participa a la comissió del XXè Aniversari del Casal Loiola

Qui ets i a que et dediques?  

Em dic Ana Vernis, estic casada amb el Pepe Sitges i som pares del Pablo, el 
Pepe i la Blanca. Soc professora de Física i Química a l'IES Galileo Galilei un 
petit centre de secundària amb molta immigració. 

Què fas al Casal Loiola?  

Estic al Casal des de sempre, vaig entrar en un grup quan feia primer de carrera 
i d'això fa uns quants anys. Estic en un grup de CVX, ajudo a l'organització de la 
Pasqua Familiar a Guàrdia de Tremp, soc delegada del meu grup al comitè 

Fòrum Joves, procuro participar en el que se'm demana. El nostre grup sempre ha fet coses al Casal, actualment 
organitzem les conferències dels 3 punts de llum. Cada dissabte procurem venir en família a l'Eucaristia del Casal.

Em fa vibrar la fe què és respira al Casal, veure que més gent viu la fe com jo l'entenc. 

Que el Casal passi a ser un edifici de referència pels creients de Barcelona, que tots els que formen part del Casal 
tat, que puguem tirar endavant el projecte que Joan Marti Tusquets SJ va començar.

Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 

Al Casal m'han passat moltes coses, potser l’anècdota és que quan van començar, els grups teníem torns de neteja 
em d'agafar "cangurs" que es cuidessin dels fills per venir a netejar!  

Serveis permanents dels que pots gaudir...  

cada dissabte a les 19.30 h - pensada i preparada pels joves i oberta a tothom qui hi vulgui venir!
grup de pregària amb silenci, música i lectura bíblica

 - grup de pregària a partir de l’evangeli 
cal trucar per demanar hora   

No només el Casal 
fa anys. VOLPA 
també està 
d’aniversari. Fa 15 
anys. 
  

VOLPA, és una organització que té com a finalitat la promoció de la justícia mitjançant la formació i l'acompanyament 
de voluntaris i voluntàries. Realitzen cursos de formació per a persones interessades en fer voluntariats de llarga 

www.volpa.org 

Anna Vernis, participa a la comissió del XXè Aniversari del Casal Loiola 

Em dic Ana Vernis, estic casada amb el Pepe Sitges i som pares del Pablo, el 
Pepe i la Blanca. Soc professora de Física i Química a l'IES Galileo Galilei un 

Estic al Casal des de sempre, vaig entrar en un grup quan feia primer de carrera 
i d'això fa uns quants anys. Estic en un grup de CVX, ajudo a l'organització de la 
Pasqua Familiar a Guàrdia de Tremp, soc delegada del meu grup al comitè de 

Fòrum Joves, procuro participar en el que se'm demana. El nostre grup sempre ha fet coses al Casal, actualment 
organitzem les conferències dels 3 punts de llum. Cada dissabte procurem venir en família a l'Eucaristia del Casal. 

Que el Casal passi a ser un edifici de referència pels creients de Barcelona, que tots els que formen part del Casal 
tat, que puguem tirar endavant el projecte que Joan Marti Tusquets SJ va començar. 

Al Casal m'han passat moltes coses, potser l’anècdota és que quan van començar, els grups teníem torns de neteja 

pensada i preparada pels joves i oberta a tothom qui hi vulgui venir! 
grup de pregària amb silenci, música i lectura bíblica 



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 litúrgiques 
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. 
  


