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 Aquest mes 

  
Benvolguts/des, 
  
El curs va tocant a la seva fi... sembla mentida però els mesos passen ràpid, la calor arriba i ens plantem a l’estiu!  
Aquest mes de Juny és un mes de cloenda de moltes coses al Casal, ha estat un curs intens 

que mereix ser acomiadat amb calma. Alguns ja ho han fet, com el grup de 5è dels 
Universitaris Loiola, que ens han deixat un regal preciós en forma de vídeo que referenciem 

en aquest Loiola Express. Us convidem doncs a venir a l’última eucaristia del curs per tancar 
l’any com cal. 
  
És també un mes d’anar quallant els projectes que tenim per als mesos de vacances. Us 
recordem en aquest sentit les propostes d’Estiu pels altres que ja fa unes setmanes vam obrir a la web. 
  
A gaudir doncs del final de curs tal com es mereix. Que sigui també moment de revisió i avaluació de tot el que hem 

fet que ha donat molts fruits i molt bons!! 

 
Encara sortirà un darrer Loiola Express el mes vinent, però alguns possiblement ja  sereu fora i lluny de Barcelona. És 

per això que volem aprofitar l’avinentesa per donar-vos, des d’ara,  gràcies per la feina feta aquest curs en el Casal, i 
per a la gent que ve al Casal Loiola.  

 
Al mateix temps us desitgem un bon estiu, alguns dies de descans allà on esteu i us esperem a tothom, amb il·lusió 

renovada, el proper curs! 

 
Ben cordialment. 

 
Pere A. Cortiella          Xavi Casanovas 

President Consell CL         Coordinador CL 

  

 La foto del mes 
  

  
Aquí teniu una fotografia ben artística (en blanc i negre!) de la fantàstica eucaristia-gospel que vam tenir el passat 15 
de Maig al Casal. Es va viure una experiència inoblidable, on tothom va vibrar de valent i que va acabar amb una 

sessió improvisada de col·laboració dels musics del Casal amb la Coral de Gospel Clot. A veure si ens animem 
també al Casal a organitzar una Coral familiar de Gospel que amenitzi les nostres celebracions! Aquí 

queda la proposta! 

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


 No t'ho pots perdre 

    

Última eucaristia del curs del Casal  
Dissabte 19 de Juny a les 19.30h 

  
El curs s’acaba i les eucaristies del Casal també!  
  
Seguint el calendari escolar, el proper dissabte 19 de juny tindrem la 

última eucaristia del curs al Casal. Tindrem l’oportunitat de dir adéu a un 
curs ple d’emocions i sobretot a una eucaristia que ha guanyat en qualitat, 

participació i vivència compartida. 
  
Els més joves també tancaran el curs amb una festa final en l’habitual Post-Missa. 
  
Les eucaristies es reprendran el proper dissabte 18 de Setembre 

  

Eucaristia final Manresanet 

Diumenge 13 de Juny a les 11h 
  
Última eucaristia del curs de la xarxa Manresanet de laics i jesuïtes units 

per la missió. L’eucaristia tindrà un to especial de cloenda de curs i serà presidida pel pare provincial de la 
Companyia de Jesús, Lluís Magriñà sj.  
  
Tots i totes sou convidats a participar-hi.  
  
Més informació sobre la xarxa a: http://www.manresanet.cat 

  

Els vespres ens calen  
“Què implica ser cristià al món d’avui?” 

Dijous 8,15,22 i 29 de Juliol a les 20.30h 

  
Tercera edició d’una proposta jove i fresca per al mes de Juliol. De manera distesa i 

sense cap pretensió més que la de compartir i créixer plegats intentarem de 
descobrir “Que implica ser cristià al món d’avui?” com a consumidors, en el diàleg 

amb la ciència, en el quotidià, com a ciutadans,.... des de pel·lícules, teatre, xerrades i molt més. 
  
Deixa’t caure els dijous de Juliol pel Casal! 
  
Obert a tothom amb entrada lliure. 

  
i recordeu: 

  

Estiu pels altres – Propostes de voluntariat a l’estiu: www.casalloiola.org/content/estiu-pels-altres 

Risoteràpia amb Marco Rosales – Dimarts 8 de Juny a les 19.30h 

  
  

 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) 
  
Juny 
1a setmana 
01/06/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 

 - a les 21.30h – Màster Mystik 
03/06/10 – a les 21.00h – “Estil de Servir” Cloenda del curs CVX Fòrum Joves  

 - a les 21.00h – Cloenda del curs CVX Berchmans amb eucaristia i compartir experiències 
 - a les 21.30h – Tupper Mystik 

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


  
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 
13/06/10 - a les 11.00h – Eucaristia MANRESANET (Darrera celebració 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 
17/06/10 - a les 20.00h – Festa Fi de Curs “Tornar a Creure” 
 - a les 20.00h – Concert Fi de Curs de la Coral del ICI 
 - a les 21.00h – Última reunió del curs CVX Berchmans 

18/06/10 - a les 20.00h – Concert DUM 
19/06/10 - a les 10.00h – VOLPA 
 - a les 19.30h – Última Missa del curs al Casal 
  
Juliol 
2a setmana 
03/07/10 – tot el dia – Sortida d’avaluació del curs de CVX Berchmans al Centre Borja 
08/07/10 - a les 20.30h – “Els vespres ens calen” Què implica ser cristià al món d’avui? 
3a setmana 
13/07/10 - a les 21.00h – Grup de Teatre al CASAL LOIOLA 
15/07/10 - a les 20.30h – “Els vespres ens calen” Què implica ser cristià al món d’avui? 
17/07/10 – Inici del Camp de Treball Urbà al Casal Loiola (dirigit a Universitaris) 
4a setmana 
22/07/10 - a les 20.30h – “Els vespres ens calen” Què implica ser cristià al món d’avui? 
5a setmana 
29/07/10 - a les 20.30h – “Els vespres ens calen” Què implica ser cristià al món d’avui? 
  
  

Un Casal va ser el centre del món 
  
Aquest mes abandonem la nostra llibreria habitual del 

Loiola Express per adentrar-nos en les noves tecnologies.  
No volem promocionar un llibre sinó un vídeo, el 

magnificat “spot” que el grup de 5è d’universitaris ha 

realitzat com a comiat de la seva etapa pels UL.  
Una imitació boníssima de l’anunci d’Estrella això sí, 

substituint el Barça pel Casal Loiola, que és més que un 
Casal! 

  
Feu clic a la imatge per veure el vídeo. 

  
  
  

  

  

 Qui és qui? – Israel Molina, membre d’APROPAR, ONG que té la seva seu al Casal Loiola 

  
Qui ets i a que et dediques?  
  
Em dic Israel Molina, sóc metge i treballo a l'Hospital Vall Hebron on sóc el 
responsable de la Unitat de Patologia Importada i Salut Internacional. 
  
Què fas al Casal Loiola?  
  
Pertanyo a l'associació APROPAR, una petita ONG dedicada a la cooperació 

internacional i el desenvolupament social. Al Casal ens hi reunim i fem el curs de 
formació per als nostres voluntaris. 
  
Que és el que et fa vibrar? 
  



Entenc per la pregunta, que es refereix a allò que t'estimula, allò que et motiva no? Em fa vibrar doncs, una bona 

companyia, un bon llibre, la natura, i per sobre de tot, l’ésser humà, una espècie tant interessant com contradictòria.  
  
Un somni pel Casal? 
  
Que pugui donar acollida a iniciatives de tot tipus, que sigui un punt de trobada per a persones independentment de 

les seves creences i una plataforma de projectes per al desenvolupament de les persones. 
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 
  
No paro de trobar-me gent coneguda als diferents grups que es reuneixen al casal. Barcelona és un poble! 
  

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. 
  

mailto:info@casalloiola.org

