
MATÍ: De dimarts a dijous, 9.30-13.30h

Pels cursos i tallers dels matins es dema-
na inscripció prèvia, i es demanarà una 
aportació entre 40-60€ per despeses 
de la casa en funció de les possibilitats 
econòmiques del participant.

Tertúlies d’actualitat - Lluís Fla-
quer / Dimarts de 12h-13.30h, 
un cop al mes d’octubre a juny 
/ Espai per a la tertúlia sobre els temes 
més actuals que diàriament ens arriben pels 
mitjans de comunicació, per entendre què és 
el que passa al món i dotar-nos d’opinió.

Acostant cultures – MigraStu-
dium / Dimecres de 10.30h-12h, 
un cop al mes d’octubre a juny / 
Escoltant testimonis convidats proposem un 
acostament de cultures i realitats diferents, 
complementant-los amb un breu documental 
per incitar a fer preguntes i al diàleg.

Transmissió de la fe als infants 
– Francesc Roma sj / Dimarts de 
10.30h a 12h,  del 26 d’octubre 
al 30 de novembre / Taller dedicat 
especialment a catequistes sobre l’educació 
en la fe. És un taller obert també per a pares, 
mares, avis i avies que vulguin aprendre a 
transmetre la fe als més petits.

Reiki – Milós Gonzàlez / Dimarts 
d’11h a 12.30h, del 19 d’octubre 
al 7 de desembre / Conèixer aquesta 
antiga ciència basada en la connexió de les 
energies i canalització a través de les mans, 
que pot ajudar-nos en tot tipus de proble-
mes, ja siguin físics o emocionals.

Taller de pregària – Francesc Pe-
ris, sj i Asun Puche / Dimarts de 
12h a 13.30h, del 19 d’octubre al 
7 de desembre / Especialment per a jo-
ves o que tracten amb joves, el taller ofereix 
eines corporals i psicològiques per a progres-
sar en la vida espiritual, mitjançant exercicis 
d’alliberament per pregar amb l’ajuda del cos 
i en l’observació de les emocions.

Ioga – Alfons Sequeira / Di-
mecres d’11h a 12h, del 13 
d’octubre a l’1 de desembre (1r 
trim.), del 2 de febrer al 23 de 
març (2n trim.) i del 27 d’abril al 

15 de juny (3r trim.) / Harmonitzar cos, 
ment i esperit; la relaxació i escolta del cos 
col·labora en la millora de la concentració, 
relaxació i forma física.

Entendre’s amb els ordinadors 
/ Dijous de 10h a 11.30 del 14 
d’octubre al 2 de desembre / 
Iniciació a la informàtica per aprendre a fer 
servir l’ordinador i navegar per Internet. No 
requereix cap coneixement previ.

Introducció a la filosofía – Anna 
Ortín / Dijous d’11h a 12.30 del 
13 d’Octubre al 2 de Desembre 
(1r trim) i del 3 de febrer al 24 de 
març (2n trim) / Sense necessitat de 
coneixements previs, per tots aquells que tin-
guin curiositat per la història del pensament. 
Recorregut general per les etapes i principals 
autors de la filosofia occidental, incitant al 
diàleg i la reflexió.

El teu temps amb música – Fran-
cesc Padrosa sj / Dijous d’11.30h 
a 13.30h, del 14 d’octubre al 2 
de desembre (1r trim.), del 3 de 
febrer al 24 de març (2n trim.) i del 
28 d’abril al 16 de juny (3r trim.) / 
Un espai tranquil per a dedicar-se a un ma-
teix acompanyat per música clàssica. L’escolta 
de l’audició, amb una breu introducció 
teòrica prèvia, és ideal per la interiorització 
personal, lectura o altres activitats que acom-
panyin la dedicació a un mateix.

Aula oberta d’informàtica / 
Dimarts de 10.00h a 11.30h, de 
l’1 de febrer al 22 de març (1r 
trim.) i del 26 d’abril al 14 de juny 
(2n trim.) / Espai amb la possibilitat de 
poder anar aclarint els dubtes i ampliant els 
coneixements informàtics i d’Internet.

Serveix Déu pel món d’avui? – 
Tere Iribarren, rscj / Dimecres 
de 10.30h a 12h, del 2 de febrer 
al 23 de març / Taller per pares, 
professors, avis i gent adulta amb l’objectiu 
de repensar i renovar la imatge que tenim de 
Déu, respondre preguntes, trencar esquemes 
i revisar actituds per a una millor comprensió 
i transmissió de la fe. En col.laboració amb el 
centre d’estudis Cristianisme i Justícia.

Taller d’oració i vida – Dolo-
res Pujol / Dijous de 10.30h 
a 12.30h, del febrer al maig / 
Aprendre des de la practica a pregar de 
manera ordenada, variada i progressiva, u: des 
dels primers passos fins a les profunditats de 
la contemplació utilitzant la metodologia del 
Padre Larrañaga, caputxí.

Lectura de texts de filosofia 
– Anna Ortín / Dijous d’11h a 
12.30 del 28 d’abril al 16 de juny 
/ Lectura de texts d’autors de la filosofia 
occidentals, incitant al diàleg i la reflexió.

TARDES: De dilluns a divendres de 17h a 
22h, i dissabtes de 18h a 21.30h.

Només podem confiar en 
un Déu que no existeix: una 
introducció a la visió creient 
de l’existència - Josep Cobo / 
Dijous 28 octubre, 4 novembre, 
11 novembre i 18 novembre de 
21h a 22.30h / En un món on Déu 
no es dóna per descomptat, on la creença 
típicament religiosa es qualificada d’infantil, en 
quins termes encara és possible donar raó 
de la pròpia Fe? És possible confessar que 
el Crucificat és Déu i no semblar un fanàtic? 
Podem esperar honestament la “resurrecció 
dels morts”? Dirigit a joves i universitaris. 
Entrada lliure. Organitza Joves Loiola.

La immigració - Lluisa Geronès 
d’AKAN / Entre octubre i nov-
embre / Seminari de CVX Berchmans.

Educació de la intel·ligència es-
piritual - Dr. Francesc Torralba 
/ 3 de novembre a les 21h / Con-
ferència sobre l’educació de la intel·ligència 
espiritual amb el Dr. Francesc Torralba 
Rosselló, director de la Càtedra Ethos de 
la Universitat Ramon Llull. Conferències 20 
anys del Casal Loiola.

La vocació cristiana / 24 de no-
vembre a les 21h / Conferència orga-
nitzada per Universitaris Loiola. Conferències 
20 anys del Casal Loiola.

Taller sobre Família i Espiritua-
litat Ignasiana / Dijous 20 de 
gener, 17 de febrer i 17 de març 
de 21h a 23h / Dirigit a joves parelles, 
matrimonis i pares i mares de família. Oferir 
eines que ens ajudin a treballar la interioritat 
de les persones, la comunicació i el mutu 
acompanyament, el creixement en l’amor, la 
maduració en les diferents etapes de la vida 
familiar des de la pedagogia i l’espiritualitat 
ignasiana. Organitza CVX La Vinya.

“No tenim altre temps!” - J.M. 
Rambla sj i Santi Torres sj / 
Dijous 10, 17 i 24 de febrer de 
21.30h a 23.30h / Són veritablement 
tan difícils per la vida cristiana els temps 
que vivim? Què és el que els fa complicats? 
Tractarem d’analitzar les circumstàncies 
que marquen el seguiment del Crist en el 
món actual, quins són els reptes que hem 
d’afrontar i on hem de cercar respostes pràc-
tiques. En col·laboració amb CiJ, organitza 
Fòrum Joves.

Tres punts de Llum (3a edició) / 
Dimarts 15 febrer, 8 de març, 22 
de març de 21h a 23h / Tres punts 
de llum amb testimonis de diferents estils de 
vida cristians: des de la política, el món social 
i l’empresa. Entrada lliure amb confirmació 
d’assistència. Organitza Fòrum Joves

Introducció a la figura de Jesús 
- Jesús Renau sj / Dimecres 30 
de març, 6 d’abril i 13 d’abril 
i matí de dissabte 16 d’abril / 
Seminari d’introducció a la figura de Jesús 
en tres sessions de dimecres a les 21h dirigit 
exclusivament a joves en àmbit universitari 
que es preguntin sobre la figura de Jesús en 
clau històrica i vivencial.

Seminari Cristianisme i Vida 
Professional / 3r trimestre / Pro-
posta del grup de CIJ de joves professionals 
dirigit a gent als últims anys de carrera i 
primers de la vida professional.

Els vespres ens calen / vespres 
de Juliol, setmanal / Sessions de 
temàtiques independents per a debatre, 
viure, escoltar i sentir a la frescor dels 
vespres d’estiu.

Eines ignasianes per viure el dia 
a dia - Francesc Padrosa sj i Je-
sús Renau sj / Tot l’any / Francesc 
Padrosa sj i Jesús Renau sj, consiliaris del 
Casal, han elaborat un itinerari per a grups 
i comunitats de 5 sessions a través del qual 
conèixer a fons l’espiritualitat ignasiana i com 
aquesta ens pot ajudar a viure el dia a dia.

Oasis a la ciutat - Moments de 
Pau / De dilluns a divendres 
de les 19h a 21h / Espai diari obert i 
adequat amb música de fons i un petit text, 
per a que hi passis quan vulguis i l’estona 
que vulguis.

Curs de Preparació al Matrimoni 
(CPM) / Grups diferents per a 
cada trimestre / Dirigit a parelles que 
s’estan plantejant l’opció del matrimoni o 
bé volen sentir-se acompanyades i dialogar 
en els primers passos de construcció del 
projecte de parella.

Curs de formació permanent de 
Tornar a Creure / Tot l’any

Catecumenat Matrimoni i 
Familia - Ignasi Salvat sj / Primer 
curs: 18 octubre, 15 novembre, 
17 gener, 21 febrer, 21 març i 18 
abril. Segon curs:  11 octubre, 8 no-
vembre, 10 gener, 14 febrer, 14 
març. / Es treballarà amb metodologia de 
seminari sobre el material que es repartirà 
als participants per tal que el treballin i el 
posin en comú a la sessió conjunta. Totes les 
sessions són de 21h a 22.30h.

Oferta d’exercicis espirituals a 
la vida quotidiana i acompanya-
ment espiritual / Tot l’any

Ioga – Alfons Sequeira / 8 ses-
sions per trimestre, dijous de 
20h a 21h / Harmonitzar cos, ment i es-
perit; la relaxació i escolta del cos col·labora 
en la millora de la concentració, relaxació i 
forma física. Requereix inscripció.

Dansa Contemplativa - Jor-
di Martí i Laia de Ahumada 
/ Dimecres 6 d’octubre, 3 de 
novembe, 1 de desembre, 12 de 
gener, 2 de febrer, 2 de març, 
6 d’abril, 4 de maig i 1 de juny 
de 19.30h a 21h / Pregària des de 
l’expressió corporal. Obert a tothom sense 
necessitat de coneixement previ.

“Ser, jugar i viure per servir” - 
Marcos Rosales / Dimarts 19, 
26 d’ocubtre i 1, 9 de novembre 
de 19.30h a 21h / Viatge a través del 
descobriment de nosaltres mateixos, de les 
nostres emocions, de la convivència grupal 
per connectar des del cor i poder servir amb 
llibertat, mitjançant risoteràpia, relaxació i 
dinàmiques. 

Meditació trascendental - Enric 
Seguí sj / Dimecres 10 novem-
bre, 15 desembre, 12 gener, 9 
febrer, 16 març, 6 abril i 11 maig  
a les 19h / Integració de la persona a 
través de la relaxació profunda
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Obertura del Casal 6 de Setembre
Vacances de Nadal del 23 de Desembre al 9 de Gener
Vacances Setmana Santa del 19 al 25 d’Abril
Tanquem el Casal del 1 al 31 d’Agost.

Dissabte 16 d’Octubre, 19.30h - eucaristia d’inauguració del curs 2010-11
Dimecres 8 de Desembre, 12h - immaculada
Dimecres 15 de Desembre, 21h - penitencial d’advent
Divendres 24 Desembre, 23.30h - missa del Gall
Dimecres 2 de Febrer, 20h - missa Candelera
Dimecres 9 de Març, 21h - dimecres de Cendra
Dimecres 6 d’Abril, 21h - penitencial de Quaresma
Dissabte 30 d’Abril, 19.30h - eucaristia de Pasqua del Casal
Dissabte 18 de Juny, 19.30h - última eucaristia del curs

Eucaristia comunitàries - cada dissabte a les 19.30h (inici: dissabte 18 de Setembre)
Eucaristies Manresanet: 13 de març de 11h a 13h i el 5 de juny de 11h a 13h

CIM: esplai per a nens i nenes entre 9 i 17 anys (Inici: dissabte 16 d’Octubre, 17h)

Joves Loiola:   grups de confirmació (Inici: 4 d’Octubre)
                    grups d’ESO (Inici: jornada 24h el 15 d’Octubre)

Universitaris Loiola: grups d’universitaris per aprofundir en la fe (Inici: 6 d’Octubre, 21h)

Seminari de filosofia i teologia: reflexió filosòfica i teològica per universitaris (dijous,21h)

Espai ignasià: grups de joves professionals en recerca

CVX: comunitats de vida cristiana per compartir la fe 
        (Berchmans, Fòrum Joves, Fòrum Adults i La Vinya)

Tornar a Creure: acompanyament a persones que tornen a la fe

Acompanyament i exercicis espirituals
Pasqua jove i familiar
Borsa de Voluntariat  - Promoció, demandes i ofertes
Casal Arrupe -  casa a Sant Cugat del Vallès ideal per trobades de joves, universitaris i 
professionals d’un dia o cap de setmana

Grup de Teatre
Coral ICI i coral Casp - Assaig  el dijous al vespre
Punt de venda llibreria Claret

Espais per a reunir-te amb la teva comunitat
Biblioteca i sales per estudiar
Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques

CALENDARI GENERAL

PRINCIPALS CELEBRACIONS

GRUPS I COMUNITATS

SERVEIS DELS QUE POTS GAUDIR


