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 Loiola Express 
  Desembre 2010 
  
 Aquest mes 
  
Estimats/des companys/es de camí, 
  
S’acaba el primer trimestre del curs, ha començat l’Advent, s’acosta Nadal i comencen els preparatius 
interns i externs d’aquesta gran festa. 
Des del Casal volem facilitar aquesta preparació, el posar-nos en marxa amb: 
-          Celebracions litúrgiques pròpies d’aquest temps. 
-          Campanya de recollida de joguines i aliments per a les famílies més necessitades de Bellvitge. 
-          Venda de llibres com a aliment espiritual. 
Bon Advent!!  
  
 La foto del mes 

  

 

La capella petita del segon pis dedicada a l’Oasi a la Ciutat ha canviat de look. S’ha convertit en un lloc 
molt càlid i acollidor per fer pregària gràcies a l’Arantza i al Siscu. Veniu i ho viureu! 

 No t'ho pots perdre 
    

  
Compte amb el “Gospel al Casal” !! 
  
Atès l’ èxit i harmonia aconseguida al taller de 
Gospel, s’ha decidit per unanimitat continuar 
l’activitat per tal que el grup “Gospel al Casal” 
prengui cos. Per això, ara es torna a obrir la 
convocatòria per tots aquells despistats que 
encara s’ho estaven pensant. Ens trobarem tots 
els dimecres no festius a les 19h en 1ª 



convocatòria (exercicis) i a les 19:30 en 2ª convocatòria (comencen els cants), fins a les 21 h. La 
quota mensual total serà de 14 € per persona. Tothom serà molt ben rebut però ens manquen 
veus greus. Ah, i recordeu els avantatges de l’activitat: desestressant després de la feina o 
l’estudi, per a totes les edats (avis, pares, joves, fills,...), fa Comunitat, cant espiritual, es 
practica l'anglès, mireu les cares d'alegria.... Per confirmar la vostra assistència podeu enviar un 
mail al Siscu: info@casalloiola.org, amb assumpte "Gospel al Casal", indicant el vostre nom. 
  

  

  
CAMPANYA DE NADAL 
  
Iniciem la Campanya de recollida d’aliments i joguines noves de Nadal. Us 
animem a llegir la carta explicativa que hi ha a l’adjunt i que ens envien 
els voluntaris de la Borsa de Voluntariat del Casal i coordinadors de la 
campanya de Nadal (Altagràcia, Carles, Glòria, Maria, Pep, Yolanda). 
  
Hi ha 300 famílies de Bellvitge que esperen la nostra col.laboració ! 

   

PUNT DE VENDA de LLIBRES per NADAL al CASAL  
  
Regala llibres per Nadal gaudint del 10% de descompte!! 
Durant aquest mes de desembre el punt de venda de la llibreria 
Claret que tenim permanentment al Casal posarà en determinats 
moments una taula portada per voluntaris per facilitar-vos la compra. 
Aquests moments seran: 
  
Divendres 17 de desembre: de 19.30 a 21.30h. 
Dissabte 18 de desembre: de 16.30 a 19.30h i de 20.15 a 21.30h.  
  
En qualsevol altre moment podeu demanar els llibres que vulgueu al 
Siscu. Molt amablement us els facilitarà, o farà la comanda en cas 
que s'hagin esgotat. 
 
 

  
VOLUNTARIAT 
  
Es busquen voluntaris per la Taula del Punt de Venda de Llibres per a les mateixes dates 
i hores abans detallades. 
  
Qui pugui fer aquest servei, si us plau que li comuniqui al Siscu (info@casalloiola.org). 

   

Celebracions Litúrgiques d’Advent i Nadal 
  
Dimecres 8 de Desembre a les 12h – Missa Immaculada 
Els membres de les Congregacions celebren la seva festa més sonada i ens 
conviden a tots a celebrar amb ells l’eucaristia de la Immaculada. 
  
Dimecres 15 de Desembre a les 21h – Penitencial d’Advent 
L’advent és temps de preparar-se i calen moments de recolliment on puguem 
examinar-nos i reconèixer allà on hem fallat. Per a totes les comunitats, grups i 



amics del Casal 
  
Divendres 24 de Desembre a les 23.30h – Missa del Gall 
Un any més celebrarem el Nadal amb la Missa del Gall al Casal Loiola. Obrirem les portes i deixarem 
entrar la llum de l’estel amb tots els qui vulguin afegir-se a la festa i deixar-se afectar per ella. Tothom 
hi és convidat. 
  
Us recordem que dins l'eucaristia del 3r Diumenge d'Advent, el dissabte 11 de desembre, les 
Comunitats de Vida Cristiana  de Catalunya, CVX Catalunya celebren la seva tradicional eucaristia 
d'Advent..             
  
Cada dissabte a les 19.30 celebrem l’advent amb els millors cants i els millors símbols a l’eucaristia 
amb esperit més jove! 

  

  
 Casal Loiola al facebook 

    
EL CASAL LOIOLA A FACEBOOK 
  
Hem creat la identitat de Casal Loiola al Facebook per tal de poder 
mantenir-nos més informats i en relació. Si voleu donar-vos d’alta 
primer heu de registrar-vos com a membres del facebook i després 
heu de buscar-nos com a Casal Loiola. Restem conectats en xarxa! 

  
  
 Qui és qui? – Arantza Cadenas, membre de l’Espai Ignasià i coordinadora de matins al 
Casal Loiola 

  
Qui ets i a que et dediques?  
  
Sóc l'Arantza Cadenas Aran. Tinc 23 anys i aquest any, si tot va bé, acabaré 
el quart i últim curs de Disseny Gràfic. Des de l'any passat vaig a classe per 
les tardes, la qual cosa em dona disponibilitat per treballar als matins al 
Casal. Malgrat tot, això no acaba de respondre la pregunta, ja que són a 
moltes més coses a les que hi dedico el meu temps. Potser la meva dedicació 
real és la d’omplir-me l’agenda de coses a fer fins que no hi queda cap forat 
buit! 
  
Què fas al Casal Loiola?  

Força coses! A vegades faig broma dient que m'aniria bé tenir-hi una 
habitació amb un llit. Però la veritat és que el Casal per mi és una segona 
casa on hi tinc una gran família. Formo part d’un grup en el que compartim 
vida i fe. Fins ara estàvem a Universitaris Loiola i després d’un discerniment 
com a grup hem passat a formar part d’Espai Ignasià, la comunitat amb la 

que fem camí (i creixem) plegats. Al Casal també hi he trobat grans amistats. Em sento part també de la 
gran comunitat del Casal Loiola i hi participo d’activitats que s’ofereixen, així com d’algunes Eucaristies 
comunitàries dels dissabtes. 

Com ja he dit, en el Casal també hi treballo. Estic tres matins a la setmana coordinant les activitats que 
s’hi fan, i encarregant-me també d'altres tasques de les moltes que calen anar fent en el dia a dia del 
Casal. Alhora també intento donar un cop de mà en el que es demana en la mesura que puc!  

 
 
 



Que és el que et fa vibrar? 
  
El que em fa vibrar realment és la vida mateixa, amb tot el que comporta. Em fa vibrar aprendre, 
descobrir, conèixer, escoltar, estar atenta al que m'envolta, comprometre'm en projectes en els que hi 
crec, posar-me al servei dels altres... en definitiva: viure. 
  
Un somni pel Casal? 
  
Pel Casal somiaria que no deixés de créixer un sentiment profund de Comunitat entre totes les comunitats 
que formem aquest gran projecte, amb uns pilars i projectes comuns. I posats a somiar... somio en la 
possibilitat que la limitació de temps mai fos un impediment per dedicar hores al Casal, a la Comunitat i a 
les persones que el formen. 
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 

D'anècdotes se'n podrien explicar moltes! Potser la més original i poc usual va ser trobar-me entrant al 
Casal a primera hora i pensar que hi havia algú dutxant-se del soroll d’aigua que sentia. Vaig descartar 
aquesta hipòtesi al veure unes escales convertides en cascades, fent baixar aigua del primer pis a la planta 
baixa. També per les parets, portes i sostres. El millor de l'anècdota és que en poca estona ja érem unes 
quantes persones fent mans i mànigues per recollir (durant una bona estona) amb fregones, galledes, 
tovalloles... l’aigua que havia quedat per tota la casa.  

Una altra anècdota podria parlar del vídeo que amb el grup vam fer pel nostre comiat d’Universitaris Loiola 
i que, en penjar-lo al youtube, va tenir un munt de visites (ara gairebé ja arriba a les 600).  

  
 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) 
  
Desembre 
1a setmana 
01/12/10   - a les 19.30h – Dansa Contemplativa 
2a setmana 
07/12/10  - a les 19.30h – Taller de Pregària  
08/12/10  - a les 12.00h – Missa de la IMMACULADA  
11/12/10  - a les 17.00h – Esplai CIM 

- a les 19.30h – Celebració conjunta CVX Catalanes  
3a setmana 
14/12/10   - a les 12.00h – TERTÚLIES D’ACTUALITAT amb Lluís Flaquer 
15/12/10   - a les 19.00h – Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj 

- a les 21.00h – Penitencial d’Advent  
16/12/10   - a les 19.30h – Concert de Nadal de la Coral de l’ICI 

- a les 21.30h – Eucaristia de Nadal de CVX Bch 
17/12/10   - a les 21.00h – Concert DUM 
18/12/10   – tot el dia – VOLUNTARIAT ESO 

- a les 17.00h – Esplai CIM 
4a setmana 
21/12/10   - a les 20.30h – Formació Permanent T.A.C 
24/12/10   - a les 23.30h – Missa del Gall 
  

Del 23 de Desembre 2010 al 9 de Gener de 2011 el Casal Loiola romandrà tancat 

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 
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 
20/01/11    – a les 21.00h – Taller sobre FAMÍLIA I ESPIRITUALITAT IGNASIANA 
22/01/11   - a les 17.00h – Esplai CIM 
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 
  
L’OASI A LA CIUTAT ÉS CADA DIA DE 19h a 21h (a l’Oratori del 2n pis que darrerament se li 
han fet alguns canvis per ser més acollidor) 
  
  
Serveis permanents dels que pots gaudir...  
  
Eines ignasianes per viure el dia a dia – Itinerari per conèixer a fons l’espiritualitat ignasiana i com 
aquesta ens pot ajudar a viure el dia a dia. 
Eucaristia -  cada dissabte a les 19.30 h - pensada i preparada pels joves i dirigida a tothom qui vulgui! 
Oasis a la ciutat -  cada dia de 19h a 21h – espai obert i adequat amb música de fons i un petit text, per 
a que hi passis quan desitgis. 
Acompanyament i exercicis espirituals – cal trucar per demanar hora   
Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques. 
Borsa de voluntariat – promoció, demandes i ofertes. 
Punt de venda de llibreria Claret 
Grup de Teatre 
Coral ICI i Coral Casp – assaig el dijous al vespre. 
  
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. 
  
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. 
  


