
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 confi rmació.

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 per aprofundir, compar" r, cele-
brar i viure la fe en comunitat. L’espiritualitat Ignasiana, el discerniment 
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 compar" t envers els joves.

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

CVX La vinya - Galilea, seglars professionals que revisen les seves missions 
personals des de l’espiritualitat ignasiana, i en camí de concretar el Projecte 
Apostòlic Comunitari.

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, par" cipa 
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. 

Estudi de l’evangeli és un grup de refl exió per a universitaris.

Catecumenat per adults.

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

Comunitat germanor és un grup d’adults de revisió de la fe que els porta 
a compromisos personals i/o comunitaris.

L’Esplai CIM és una associació juvenil que transmet els valors cris" ans als 
nens/es d’entre 9 i 16 anys mitjançant ac" vitats 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). 
Organitza camps de treball cada es" u.

Volpa promociona la jus$ cia 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 con" nuïtat 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 fi nalitat de
realitzar ac" vitats d’aprofundiment humà i espiritual.

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

934 156 434  / 934 156 970 
www.casalloiola.org / info@casalloiola.org

Ma" ns: Dimarts a Dijous de 9.30h a 13.30h
Tardes: Dilluns a Divendres de 17.00h a 22.00h

Dissabtes de 18.00h a 21.00h

                                                  

Centrat en l’espiritualitat ignasiana, 
“en tot es" mar 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
2013-2014

3r trimestre



CREIXEMENT ESPIRITUAL

• Curs de preparació al matrimoni i la vida en parella (CPM). 

Dilluns 28 d’abril, 5, 12, 19, 26 de maig i 2 de juny de 21.30h a 23.30h  Di-

rigit a parelles que es plantegen l’opció del matrimoni cris" à o bé volen 

sen" r-se acompanyades en les primeres passes del projecte de parella. 

• Curs Zaqueu. Dimecres 7, 14, 21, 28 de maig i 4 de juny a les 19h. 

Catecumenat per a pares.   

• Taller sobre “El Perdó: l’art de la sanació” amb Maite Valls. Di-

mecres 7, 14, 21 i 28 de maig de 18.30h a 20.30h. El perdó sempre 

ha estat un valor fonamental per a les relacions humanes, i per a 

poder desenvolupar-nos i creixer, però actualment és un dels valors 

dels quals el nostre món està més mancat i que més necessita.  

• No hay territorio comanche para Dios amb Javier Vitoria. Di-

lluns 26 de maig a les 19.30h. Organitzat conjuntament per CJ i CL.

• “El Discerniment” amb Darío Mollà, sj. Dissabte 26 d’abril a les 17h. 

Què és viure a la ignasiana a par" r del verb ELEGIR. El camp del dis-

cerniment dins del marc conceptual dels cinc verbs que ens proposa el 

Darío en un dels seus quaderns. Organitzat conjuntament per CJ i CL.

• Pasqua al  Casal Loiola. Celebració de la Pasqua per a tothom 

que vulgui  fer-ho en comunió fraterna amb totes les persones 

vinculades als diferents grups i comunitats del Casal.

 Dijous Sant · 17 d’abril

 19h - Celebració del Sopar del Senyor. 

 22h - Pregar amb Jesús

Divendres Sant · 18 d’abril

 17h - Celebració de la Passió i la mort del Senyor

 20h - Audició de la Passió segons Sant Mateu (J.S.Bach)

Dissabte Sant · Vetlla Pasqual · 19 d’abril

  22h - Celebració de la Resurrecció del Senyor

• Pregària Sep! mània. Dilluns, de 20h a 21h, oratori 4t pis / 
Pregària centrada en el silenci i la interiorització.

• Pregària Tiberíades. Dimecres, de 20h a 21h, oratori 2n pis / 
Espai obert per compar" r la pregària dominical. 

• Oració contempla! va. Segon divendres de mes, de 19.15h a  
20.15h, capella del 2n pis / Pregària en clau de meditació.

CREIXEMENT HUMÀ

• Taller: La pràc! ca de l’atenció plena - Mindfulness amb Olga 

Almató. Dijous, del 24 d’abril al 12 de juny de 19.30h a 20.45h / 

Entrenar la ment i aprendre a relacionar-se amb el que està pas-

sant a la nostra vida. Ges" onar la capacitat per resoldre difi cultats 

i confl ictes. Millora de l’empa" a.

• Taller: La pràc! ca de l’atenció plena - Mindfulness (2) amb 

Olga Almató. Dimarts, del 22 d’abril al 27 de maig de 19.30h a 

20.45h / Taller de  con" nuïtat o per a qui ho prac" qui regularment.

• Xerrada – Col·loqui amb Luis del Olmo, membre del patronat de 
la Fundació PROJECTE HOME i la veu inconfusible de la ràdio durant 

molts anys. Dijous 15 de maig a les 21.30h. En Luis del Olmo ens 

parlarà sobre els projectes de la Fundació en matèria de tracta-

ment i rehabilitació de les drogodependències i altres addiccions.

 

• INTERMÓN OXFAM amb Francesc Mateu, Director d’Oxfam 

Intermón a Catalunya. Dissabte 31 de maig a par" r de les 

17h / Aprofi tarem no només per parlar de tots els projec-

tes que en aquest moment té en marxa Intermón sinó tam-

bé de la inicia" va Trailwalker i la seva repercusió solidària.

• SOM ENERGIA  amb Quique Mar" nell. Dijous 29 de maig a les 20h. / 

Presentació de la coopera" va de producció i distribució d’energia  verda.

• Aula oberta d’anglés  amb Roger Garcia. Dilluns i dimecres, de 

17.30h a 18.30h (nivell mig) i de 18.30h a 19.30 (nivell avançat).  

Per millorar les teves habilitats comunica" ves en anglès sense 

exàmens ni pressions, on la mo" vació, l’acompanyament i la in-

cen" vació de l’ac" vitat intel·lectual i la sociabilitat entre persones 

són els objec" us generals.

• Hatha ioga amb Alfons Sequeira. A) Ma" ns: dimecres, del 23 

d’abril al 2 de juliol d’11h a 12h. B) Tardes: dijous, del 24 d’abril 

al 3 de juliol de 20h a 21h.

• Filosofi a: autors europeus contemporanis amb Elvira Durán. Di-

mecres, del 23 d’abril al 2 de juliol de 10h a 11.30h

• Aula oberta d’informà! ca. Per aprendre ofi mà" -

ca i a navegar per internet tot passant una bona estona. 

A) Dimarts de 10h a 11.30h - del 22 d’abril a l’1 de juliol 

B) Dimarts d’11.45h a 13.15h - del 22 d’abril a l’1 de juliol

C) Dijous d’11h a 12.30h - del 24 d’abril al 3 de juliol

  

• Taller d’escriptura crea! va amb Susanna Camps. Dimecres, del 

23 d’abril al 2 de juliol de 10h a 11.30h.

• Loiola Gòspel Cor. Dimecres de 19h a 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.

Cal formalitzar la inscripció prèviament i fer 
l’aportació econòmica. No es deixarà de fer 
cap ac" vitat per qües" ons econòmiques.

Acompanyament i Exercicis Espirituals.

Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques.

Espais per reunir-te amb el teu grup o comunitat.

Espais per fer dinàmiques i tutories (escoles).

Espais de pregària.

Borsa de voluntariat.

Biblioteca i sales per estudiar.

Punt de venda de la llibreria Claret.

Tots els dissabtes Eucaris! a comunitària a les 19.30h 

(missacasalloiola.blogspot.com).

Els dimecres celebració de l’Eucaris" a a les 19.15h.  Fòrum Vergés

Pasqua al Casal Loiola - del dijous 17 al dissabte 19 d’abril

Pasqua Jove a Raïmat - del dijous 17 al diumenge 20 d’abril

Pasqua a Hostalets | CVX Berchmans - del 17 al 20 d’abril

SERVEIS QUE OFERIM

CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

INSCRIPCIONS


