
COMUNITATS I GRUPS

Joves Loiola és un espai de vivència i formació de la fe per a joves d’entre 
14 i 18 anys en grups de fe, voluntariat i preparació per a la confirmació.

Universitaris Loiola està dirigit a joves entre 18 i 23 anys. Es vol mostrar un 
Jesús present a la pròpia vida, treballant-ho en tres dimensions: experiència 
personal de la fe, vivència comunitària i implicació social.

Espai Ignasià és una comunitat de joves d’entre 24 i 30 anys per aprofundir, 
compartir, celebrar i viure la fe en comunitat. L’espiritualitat Ignasiana, el discer-
niment en comunitat, la pregària, la missió i el servei són els seus pilars bàsics.

CVX Fòrum Joves, laics professionals amb compromís personal i espiritualitat 
ignasiana. Senten com a missió comunitària el desenvolupament del Casal 
Loiola com a centre de referència per viure la fe a Barcelona.

CVX Berchmans, seglars de diferents condicions amb compromís personal 
i familiar, espiritualitat ignasiana, fons comú de solidaritat i servei al tercer i 
quart mons. Compromís compartit envers els joves.

Congregació mariana - CVX Fòrum adults és una CVX amb compromís 
personal i espiritualitat ignasiana. L’Eucaristia és l’eix central.

CVX La vinya, seglars professionals amb un projecte comunitari que es basa 
en ajudar a la vida familiar des de les eines de l’espiritualitat.

CVX Catalunya és una associació mundial de vocació personal, laica i 
d’espiritualitat ignasiana. A través del discerniment, els seus grups s’obren al 
servei del nostre món responent a les crides més urgents i universals.

Companyia de Jesús, també fundadora del CL junt amb les CVX, participa 
en el desenvolupament i orientació d’aquest amb els laics. Fan equip amb 
religioses i seglars pel servei d’acompanyament espiritual personal i de grups.

Tornar a creure ofereix un camí per revitalitzar la fe. 

Seminari de filosofia i teologia és un grup de reflexió per a universitaris.

Galogrins és un grup de revisió de vida de matrimonis. També es troben cada 
dilluns per fer pregària, oberta a tothom.

Grup germanor és un grup d’adults de revisió de la fe que els porta a com-
promisos personals i/o comunitaris.

L’Esplai CIM és una associació juvenil que transmet els valors cristians als 
nens/es d’entre 9 i 16 anys mitjançant activitats lúdiques.

El voluntariat Loiola és una borsa de voluntària que obre el Casal a les 
necessitats socials de Barcelona. www.casalloiola.org/borsa-de-voluntariat.

Enxartxad és una associació d’amistat i solidaritat amb el Txad (Àfrica). Or-
ganitza camps de treball cada estiu.

Volpa promociona la justícia mitjançant la formació de voluntaris/es amb interès 
en voluntariats de llarga durada a països del Sud. www.volpa.org 

Apropar és una ONG que neix per donar continuïtat a una experiència de 
cooperació internacional al Paraguay. www.apropar.org.

Loiola Gòspel cor, la coral de gòspel del Casal, i Twocats pel gòspel (www.
twocatspelgospel.com) assagen al Casal.  I també la Coral de Casp i la Coral I.C.I.

Casal Arrupe a Sant Cugat del Vallès per estades de grups, amb la finalitat de 
realitzar activitats d’aprofundiment humà i espiritual.

C/ Balmes, 138. 08008 Barcelona
       L5, L3 Diagonal,       Provença,       Bicing i       Autobús

93 415 64 34  / 93 415 69 70 
www.casalloiola.org / info@casalloiola.org

Matins: Dimarts a Dijous de 09.30h a 13.30h
Tardes: Dilluns a Divendres de 17.00h a 22.00h

Dissabtes de 17.00h a 21.00h

Centrat en l’espiritualitat ignasiana, 
“en tot estimar i servir”

Espai de creixement humà i espiritual 
per a una societat millor

Lloc de trobada de grups i comunitats 
per a joves, universitaris i professionals

Projecte de les cvx i 
la companyia de jesús

· Propostes de creixement humà i espiritual ·
· Seminaris, tallers i cursos · Xerrades ·

· Grups i comunitats · Celebracions litúrgiques ·

programació
2012-2013

3r trimestre



CREIXEMENT ESPIRITUAL

Relaxació psicosomàtica amb Enric Seguí

10 d’abril i 15 de maig, 19h / Integració de la persona a través de 
la relaxació profunda: aprendre a escoltar el cos en la meditació.

Curs de CPM amb equip de matrimonis

Dilluns del 8 d’abril al 27 de maig,  21.30-23.30h / Dirigit a parelles 
que es plantegen l’opció del matrimoni cristià o bé volen sentir-
se acompanyades en els primers passos del projecte de parella. 

Testimoni de la Índia 

6 d’abril, 17.15-19.15h / Testimoni amb l’experiència de Euge-
nia Morillo, membre del CIM, i la presentació de Lancy Dodem, 
membre de la Fundació Vicente Ferrer.

3 punts de llum: entitats socials

24 d’abril, 15 i 22 de maig, 20-22h / Punt de llum sobre el món 
de la immigració amb Fundació Benallar i Fundació Migrastudium. 
Punt de llum sobre el món de les addiccions i dels sense sostre 
(Arrels i Projecte home). Punt de llum al barri de l’Eixample amb 
Xavier Ballesteros (Director del Centre de Serveis Socials “Antiga 
Esquerra de l’eixample”) i els testimonis de Tu pots, AmbTu i Emaus.

L’experiència de Déu en la vida: l’Examen 
Ignasià amb Dario Mollà / Organitzat amb CiJ

Dissabte 18 de maig, 17-19h

L’Enneagrama, una eina per al creixement 
personal amb Josep Lluís Iriberri sj 

Dilluns del 29 d’abril al 3 de juny, 19.30-21h / Iniciació en aquesta 
eina per endinsar-se en el propi interior, i caminar en els camps de la 
psicologia i de l’espiritualitat. Auto-comprensió i auto-coneixement 
destacant els nostres dons i les nostres passions, allò que pertany 
a la nostra essència personal i allò que l’emmascara.

Curs Zaqueu 

Dimecres del 3 d’abril al 15 de maig, 19.30-20h / Curs en el que 
es tractaran diferents temàtiques cada dia: la Moral sexual amb 
Margarita Bofarull, rscj, l’anunci de l’essència de la fe cristiana amb 
mn Xavier Morlans, l’Església amb Núria Monteis, la pregària amb 
Jesús Renau sj, l’estudi d’evangeli amb Toni Montilla i l’espiritualitat 
ignasiana amb Joaquim Fernández-Díaz.

Curs d’interioritat amb Carmen Jalón 

31 de maig a la tarda / Aprendre a aprofundir en l’aplicació dels 
recursos per treballar la interioritat. Cultivar el món interior a 
través de l’art, la paraula, el cos i el silenci.

Pregària Septimania 

Dilluns, 20-21h, oratori 4t pis / Espai obert per compartir la 
pregària, molt centrada en el silenci i la interiorització.

Pregària profunda 

Segon divendres de mes, 19.15-20.15h / Espai obert per com-
partir la pregària.

CREIXEMENT HUMÀ

INSCRIPCIONS

Microfides i la banca ética amb Arola Ferrer

17 d’abril de 19.30h a 21h / Presentació de Microfides, una Fun-
dació de microfinances i desenvolupament. Es dedica a la inversió 
social, amb micro-crèdits en països empobrits. 

Iniciació a la pràctica de l’Atenció Plena (min-
dfulness) amb Olga Almató

Els dijous del 18 d’abril al 30 de maig, 19,30-20,45h / Entrena 
la teva ment i aprèn a relacionar-te amb el que està passant a la 
teva vida. Millora la capacitat d’atenció i concentració. Aprèn a 
gestionar les teves emocions, l’estrès i l’ansietat.

I si en parlem d’aquelles cartes? amb Pilar Rahola i 
José I. González Faus / Organitzat amb CiJ

8 de maig, 21.30h / Parlarem de la carta a La Vanguardia que va 
escriure la Pilar Rahola dirigida a José I. González Faus sota el 
lema “creients d’aquest Déu de llum, sou un exèrcit de bondat 

que tinta el món amb la pintura de l’amor” i de la seva resposta.

Taller Literari amb Raquel Molina

Dimecres del 17 d’abril al 19 de juny, 10.30-12h / Lectures de 
texts curts per a compartir el plaer de la lectura i enriquir-nos de 
les diferents visions i emocions dels participants del grup.

Taller d’escriptura creativa amb Susanna Camps

Dijous del 18 d’abril al 20 de juny, 10-11.30h / Destinat a gent 
gran, cada sessió tracta d’una temàtica amb la finalitat de ser un 
aprenentatge de l’escriptura.

Filosofia: autors europeus contemporanis amb 
Elvira Durán

Dimecres del 17 d’abril al 19 de juny, 10h a 11,30h / Per aquells 
que tinguin curiositat per la historia del pensament. Recorregut 
general pels autors europeus contemporanis.

Loiola Gòspel Cor

Dimecres, 19-21h / Un cor que canta amb el cor. Grup heterogeni, 
sense necessitat de coneixements previs. Canten, ballen, riuen, 
aprenen i senten al ritme de la música.

Aula oberta d’informàtica amb Carol González

Dimarts del 16 d’abril al 18 de juny, 11-12.30h / Espai amb la 
possibilitat de poder anar aclarint dubtes i ampliant els coneixe-
ments informàtics i d’Internet.

Reiki amb Milós González

A) Matins: els dimarts del 16 d’abril al 18 de juny, 11-12h

B) Tardes: els dimarts del 16 d’abril al 18 de juny, 19-20h

Hatha ioga amb Alfons Sequeira 

A) Matins: els dimecres del 17 d’abril al 19 de juny, 11-12h

B) Tardes: els dijous del 17 de gener al 21 de març, 20-21h

Cal formalitzar la inscripció prèviament i fer l’aportació 
econòmica. No es deixarà de fer cap activitat per qües-
tions econòmiques.

c/Balmes 138 / 93 415 64 34 / info@casalloiola.org
Matins: Dimarts a Dijous de 09.30h a 13.30h
Tardes: Dilluns a Divendres de 17.00h a 22.00h
Dissabtes de 17.00h a 21.00h

Acompanyament i Exercicis Espirituals.
Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques.
Espais per reunir-te amb el teu grup o comunitat.
Espais de pregària.
Borsa de voluntariat.
Biblioteca i sales per estudiar.

Punt de venda de la llibreria Claret.

Tots els dissabtes Eucaristia comunitària a les 19.30h 
(missacasalloiola.blogspot.com).

Els dimecres celebració de l’Eucaristia a les 19.15h.

SERVEIS QUE OFERIM

CELEBRACIONS LITURGIQUES


