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 Aquest mes 

  
Benvolguts/des, 
  
Ja som al Maig. Es tracta d’un dels mesos més actius de l’any, la primavera esclata i culminen 
molts dels projectes que hem iniciat aquest curs. Al Casal aquest mes tindrem l’últim dissabte 

de l’esplai CIM o l’últim dia de Dansa Contemplativa. 
Tot i això ens atrevim a començar nous projectes, com el curs “De la universitat al món del 

treball” que trobareu referenciat en aquest Loiola Express. 
Comencem també aquest mes obres al Casal Loiola. Petites modificacions que s’emmarquen 

dins un projecte més gran per anar fent del Casal Loiola cada cop més un espai acollidor i que acompanyi a les 

persones en els seus processos personals. 
  
Ens veiem pel Casal! 
  

 

 La foto del mes 
 

  
La fotografia d’aquest mes és la del grup de 3er d’Universitaris Loiola que aquesta setmana ha decidit fer una 
experiència de vida comunitària al Casal. Durant set dies han compartit pregària, àpats i revisió del dia vivint al 

Casal Loiola i anant a les seves feines i estudis per a poder viure de forma més intensa l’esperit comunitari. Podeu 
llegir el text que han escrit com a conclusió de la seva experiència aquí. 
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 No t'ho pots perdre 

    

On és la solidaritat? Turisme i voluntariat al sud  
Dijous 06 de Maig a les 20.00h 

  
Les tres entitats de solidaritat del Casal Loiola: APROPAR, VOLPA i EnxarTxad han 

programat una taula rodona on es posaran a debat els nous models de turisme solidari 
tant de moda últimament. 
  

A través de testimonis i dels responsables de les organitzacions veurem quins model de voluntariat al Sud 

existeixen en aquests moments i quan té sentit utilitzar l’adjectiu “solidari”. 
  
L’acte tindrà lloc el dijous 6 de Maig de 20.00h. Tots hi sou convidats! 
   

 Aquest acte està emmarcat en les celebracions del 20è Aniversari del Casal Loiola.  

  

Eucaristia + cants de Gospel 
Dissabte 15 de Maig a les 19.30h 

  
El grup de Gospel de la comunitat cristiana del Clot vindrà amb la seva música a 
acompanyar-nos en la nostra eucaristia setmanal. Després d’aquesta podrem gaudir 

d'alguns cants més d'aquesta coral familiar que integren més de 30 cantaires. 
  
Aquest acte està emmarcat en les celebracions del 20è Aniversari del Casal 
Loiola. 

  

De la Universitat al món del treball 
Dilluns 31 de Maig, 7 i 14 de Juny a les 21h 
  
Amb Mireia Poch, experta en creixement personal i membre del Casal Loiola, farem un 

seminari de tres dies per a potenciar l’auto-coneixement i afrontar millor els 
canvis. 
  

Dirigit principalment a universitaris i joves professionals. 
  
Cal inscripció previa trucant al 93 415 64 34 o bé enviant un mail a info@casalloiola.org 

  

Estiu pels altres 

Propostes de voluntariat a l’estiu 
  
Engeguem un espai a la nostra pàgina web on anirem recollint les propostes que arriben 

a la nostra Borsa de Voluntariat d’experiències d’estiu pels altres. 
  
Hi trobareu els camps de treballs organitzats des del Casal i moltes altres 

experiències que de ben segur us permetran gaudir de l’estiu entregant-vos i donant el 
millor de vosaltres. 
  
Podeu veure aquest espai que anirem actualitzant aquí: http://www.casalloiola.org/content/estiu-pels-altres 

  
i recordeu: 

  

Pregàries de Taizé - Tots els divendres a les 21.45h fins el 21 de Maig 

Risoteràpia amb Marco Rosales – Dimarts 11 de Maig a les 19.30h 

  
 

http://www.casalloiola.org/content/estiu-pels-altres


 Atenció! 
  
A partir de la segona quinzena de Maig comencem obres al Casal Loiola. Aquestes no duraran més de dues 
setmanes i afectaran la planta baixa i el primer pis. Tenen l’objectiu d’eliminar el lluernari de la terrassa per a poder 

aprofitar bé aquesta i de millorar l’espai de la biblioteca a l’altell. Aquestes obres poden afectar els espais habituals 
d’algunes activitats. Disculpeu d’avançat les molèsties que puguin ocasionar. 
  

 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) 
  
Maig 
2a setmana 
04/05/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
                 - a les 21.30h – Màster Mystik 
05/05/10 - a les 19.00h – Relaxament Psicosomàtic amb Enric Seguí, sj 
06/05/10 - a les 20.00h – TAULA RODONA amb VOLPA, ENXARTXAD i APROPAR 
07/05/10 - a les 21.15h – Pregària Estil Taizé 
08/05/10 - a les 17.00h – Esplai CIM – Trobada MCEC 
09/05/10 - a les 11.00h – Eucaristia MANRESANET  
3a setmana 
11/05/10 - a les 19.30h – Risoteràpia 
13/05/10 - a les 21.30h – Tupper Mystik 
14/05/10 - a les 21.15h – Pregària Estil Taizé 
15/05/10 - a les 10.00h – VOLPA 

     - a les 17.00h – Esplai CIM 
                 - a les 19.30h – Missa + Cants Gospel 
4a setmana 
18/05/10 - a les 20.00h – Formació Permanent T.A.C 
                 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 

     - a les 21.30h – Màster Mystik 
20/05/10 - a les 21.00h – Vetlla Pentecosta T.A.C 
21/05/10 - a les 21.15h – Pregària Estil Taizé 
22/05/10 - a les 10.00h – VOLPA 
5a setmana 
23/05/10 – Tot el dia – Celebració de la 2a Pasqua (El CASAL romandrà tancat) 
27/05/10 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa 
29/05/10 - a les 17.00h – Esplai CIM – últim dissabte de l’any! 
6a setmana 
31/05/10 - a les 21.00h – ”De la Universitat al món del treball” amb Mireia Poch 
   
Juny 
1a setmana 
01/06/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
                 - a les 21.30h – Màster Mystik 
2a setmana 
07/06/10 - a les 21.00h – ”De la Universitat al món del treball” amb Mireia Poch 
08/06/10 - a les 19.30h – Risoteràpia 
09/05/10 - a les 11.00h – Eucaristia MANRESANET – última del curs 
3a setmana 
14/06/10 - a les 21.00h – ”De la Universitat al món del treball” amb Mireia Poch 
15/06/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
                 - a les 21.30h – Màster Mystik 
18/06/10 - a les 20.00h – Concert DUM 
19/06/10 - a les 10.00h – VOLPA 
5a setmana 
29/06/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 

 
 

 

 
  

http://www.casalloiola.org/content/agenda


La nostra llibreria.... “El primer anúncio” – Xavier Morlans 

Xavier Morlans, prevere diocesà, és un bon conegut de la casa. Ja fa dos anys que alguns grups de “Tornar a Creure” 
moviment liderat per ell i un grup de laics d’anunci explícit de la fe, es troben al Casal Loiola. 

Justament aquest és el tema del seu darrer llibre que aquí us presentem: 
  
"La situación creciente de secularización y descristianización en los países de antigua cristiandad 
urge a pastores, catequistas y fieles laicos a reinventar y activar metodologías pastorales que 

tengan como finalidad suscitar un primer interés por la persona de Jesucristo, y que puedan dar 

pie, en un segundo momento, a la incorporación de los interesados en un itinerario de 
(re)iniciación cristiana." 
  
Us recordem que tant aquest llibre com d’altres els podeu adquirir 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? – Irene Azcoitia, membre de l’Espai Ignasià. 

  
Qui ets i a que et dediques?  

Em dic Irene Azcoitia Gallissà i tinc 26 anys. Des de fa un any i mig 
estic casada amb el Josep Barba. Sóc geòloga i treballo en una 

empresa pública d’enginyeria. La meva feina consisteix, a grans 
trets, a analitzar la perillositat geològica del territori català davant 

diferents tipus de fenòmens com caiguda de pedres, esllavissades, 
inundacions o esfondraments, per poder fer una ordenació 

urbanística més coherent. 

Què fas al Casal Loiola?  

Des de fa tres anys m’he reincorporat al Casal (abans havia vingut 
a preparar-me per la confirmació) on hi tinc la meva comunitat, 

l’Espai Ignasià. A part del meu grup, procuro gaudir de la multitud 
d’ofertes que té el Casal. 

Que és el que et fa vibrar? 

En aquests moments hi ha una cosa que em fa vibrar molt, la definició i construcció d’Espai Ignasià. Sota aquest nom 
ens reunim una bona colla de joves professionals i en aquests moments estem fent un treball interior i de comunitat 

per tal trobar (encara no sabem ben bé què) unes bases, un camí sobre el qual seguir caminant. 

Un somni pel Casal? 

Que segueixi sent un lloc de trobada, de referència, un lloc on poder marxar i tornar i trobar-te les portes sempre 

obertes. 

Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 

Recordo que mentre acabava la carrera i feia un màster, el Casal Loiola va ser la meva biblioteca. Era una sensació 
maca el fet d’estar estudiant des del matí, amb el Casal buit, i a la tarda es començava a omplir de gent, de vida. 
  

Serveis permanents dels que pots gaudir...  
  
Missa del Casal -  cada dissabte a les 19.30 h - pensada i preparada pels joves i oberta a tothom qui hi vulgui venir! 
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  - 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 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 Loiola Express, reenvia-li. 
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