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ACTIVITATS  
(de setembre 2021 a juliol de 2022)  
 
 

➢ Dissabte 18 de setembre: 1a missa del curs  

Misses setmanals durant el curs fins el 25 de juny (darrera missa) 

 

➢ Dimecres 29 de setembre a les 19h: 1a missa de la CVX Fòrum Adults  

Les misses les fan cada darrer dimecres de mes 

 

➢ Dimecres 13 d’octubre a les 20:30h 

Inici del curs pels joves de MAG+S. Trobades setmanals, els dimecres 

 

➢ Dilluns 25 d’octubre a les 17:30h – Inici del Tu Pots (Xarxa 

d’acompanyament Educatiu). Durant el curs es troben dilluns i dimecres 

 

➢ Dimarts 2 de novembre a les 19:30h - Inici del curs de ioga 

 S’ofereix ioga els dimarts i els dijous a les 19:30h durant el curs 

 

➢ Dijous 4 de novembre a les 19:30h  

Xerrada: “Afganistan, 20 anys 

d’esperança...trencada” 
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➢ Dissabte 6 de novembre a les 11:30h a l’església del Sagrat Cor (Casp, 27) 

Pregària Contemplativa: vers una Comunitat Casal Loiola  

(veure-la al YouTube) 

 

➢ Dissabte 13 de novembre a les 16:45h 

Reunió del grup de Discerniment Comunitat Casal Loiola 

 

➢ De divendres 19 de novembre de les 17h i fins les 22h, i dissabte 20 de 

novembre de les 10h i fins les 21h - RIU Market al Casal Loiola 

 

➢ Diumenge 21 de novembre a les 19h - Pregària estil TAIZÉ  

➢ Dimecres 1 de desembre a les 21h - Celebració de la Penitencial d’Advent 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXA1Frju4mg
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➢ Dimecres 8 de desembre a les 12h - Celebració de la Immaculada  

 

➢ Dijous 9 de desembre i fins el dissabte 29 de gener 

Recollida de sacs de dormir i roba d’abric per a Santa Lluïsa Marillac 

 

➢ Divendres 24 de desembre a les 17:30h – Missa del Pollet 

 

➢ Divendres 24 de desembre a les 23:30h – Missa del Gall 

 

➢ Dimarts 26 de gener a les 20h – Jornada de portes obertes al Casal Loiola 

 

➢ Dissabte 26 de febrer a les 16:45h 

Reunió del grup de Discerniment Comunitat Casal Loiola 

 

➢ Dimecres 2 de març a les 21h – Celebració del Dimecres de Cendra 
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➢ Dissabte 5 de març a les 18h 

Xerrada: “Canvi climàtic i Amazonia, una relació inseparable”  

(veure-la al YouTube) 

 

 

➢ Dissabte 19 de març a les 19:30h – Missa per la Pau 

 

 

 

https://youtu.be/InN4IMOsQRQ
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➢ Del diumenge 20 de març al diumenge 27 de març 

Setmana comunitària i de convivència de 5è de MAG+S al Casal Loiola 

 

➢ Dilluns 28 de març a les 21h – Celebració de la Penitencial de Quaresma

 

➢  

➢ Dissabte 2 d’abril a les 16:45h 

Reunió del grup de Discerniment Comunitat Casal Loiola 

 

➢ Dissabte 9 d’abril a les 19:30h 

Benedicció de Rams 
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➢ Dijous 21 d’abril a les 19:30h  

Presentació del llibre “"El misterio del pergamino florentino” 

 

 

 

➢ Dissabte 23 d’abril de 17h a 20:30h  

Venda de roses solidàries de l’esplai Monmacor 
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➢ Dissabte 30 d’abril a les 17:30h  

Xerrada – col·loqui: “ D’Iñigo a Sant Ignasi, el camí de l’home a la santedat” 

i lectura dramatitzada “Yo” (veure-la al YouTube) 

 

 

➢ Dissabte 30 d’abril a les 19:30h – Celebració de la Pasqua 

 

➢ Diumenge 8 de maig a les 10h – Recés de Parelles al Casal Loiola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4UyGOnA794
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➢ Dissabte 28 de maig a les 16:45h  

Reunió del grup de Discerniment Comunitat Casal Loiola 

 

➢ Divendres 3 de juny a les 20:30h – Concert “Jesuitas Acústico” 

 

➢ Dimecres 8 de juny a les 21h – Xerrada “Mirada endavant” 

 

 

➢ Dissabte 11 de juny a les 16:45h  

Reunió del grup de Discerniment Comunitat Casal Loiola 

 

➢ Durant tot l’any tenim actives dues campanyes: 

• Recollida de roba per a Formació i Treball  

• Recollida de taps per la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral 

 

https://www.formacioitreball.org/
https://fcpc.cat/
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CVX BERCHMANS 
 

La CVX Berchmans som una comunitat d’unes 50 persones que ens distribuïm en 

3 grups (35 persones) que habitualment ens trobem cada 15 dies els dijous de 

21h a 23h al Casal. I un quart grup de persones que no participen de la vida dels 

grups petits però si de les trobades,  recessos, Eucaristies (una al trimestre 

normalment, sol ser la darrera sessió) i les diades (reunions en dijous on 

treballem tota la comunitat junta). El curs l'endeguem amb una sortida de cap de 

setmana. El segon trimestre fem un recés de cap de setmana. El darrer dia del 

curs és una trobada normalment d'un dia on avaluem el curs i plantegem les 

intuïcions i les línies de treball del proper curs, que més elaborades i concretades 

per La Pastoral acabem de decidir en la trobada de principi  de curs.  

 

Ens acompanyen en el nostre caminar comunitari La Pastoral, formada per 4 

persones elegides per la comunitat cada tres anys i un consiliari que és un jesuïta 

de l'equip de consiliaris del Casal. La seva funció és vetllar per la vida espiritual i 

material de la comunitat, de les relacions de la comunitat amb el Casal, altres 

comunitats, projectes i propostes que ens arriben com a comunitat. 

 

Bona part del curs passat hem estat discernint sobre els reptes de futur que se'ns 

han plantejat com a comunitat. El futur del Casal Loiola i les seves comunitats. 

L'actualització dels diferents àmbits de missió que fem com a comunitat i si 

s'escau obrir nous camins i per això potser cal tancar-ne d'altres. En aquest 

moment estem col·laborant al pis de Calàbria de la Xarxa d'Hospitalitat,  en 

col·laboració amb MIGRASTUDIUM i les altres CVX catalanes. El projecte Sants 

que portem amb persones de les  CVX del Casal i persones de la diòcesi. 

Acompanyar espiritualment a grups i persones, aspecte tant propi de la nostra 
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espiritualitat. Col·laborem en la Pastoral de joves del Casal que de fet ha estat la 

nostra missió principal des de fa un grapat d'anys. 

 

I ja per acabar i no fer-nos pesats compartir amb vosaltres una eucaristia molt 

entranyable per tots. Arran de l'aniversari del casament d'una de les parelles de 

la comunitat vam celebrar tots els aniversaris de casament de les parelles de la 

comunitat que no havíem pogut celebrar. La fotografia és del moment en que les 

parelles de la comunitat llegeixen una benedicció per tot el temps viscut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la celebració de la CVX Berchmans pels aniversaris de casament 
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CVX FÒRUM JOVES 
 

Comencem el curs com 4 grups, amb un total de 42 persones. 

Durant el curs 4 persones deixen el seu grup por motius personals. 

La major part dels grups es reuneixen quinzenalment i les reunions son ja 

presencials, tot i que algun grup manté el format híbrid, combinant les reunions 

presencials amb les telemàtiques. També hi ha un grup que ha decidit no fer 

revisió de vida i dedicar totes les reunions a fer pregaria. 

Aquest curs ha estat un curs intens en discerniments comunitaris: 

• Hem participat del Discerniment Comunitari per una comunitat Casal 

Loiola, amb els altres grups i comunitats del Casal Loiola 

• Hem participat del Discerniment Comunitari pel pis d’hospitalitat del 

carrer Calàbria, amb les altres 6 CVX de Catalunya 

• Hem participat en la preparació del “Documento Marco para la Misión 

Comunitaria”, junt amb les 37 CVX d’Espanya 

• I finalment, dos dels 4 grups han fet un discerniment amb les persones 

del seu grup per decidir el seu futur com a grup i la seva vinculació amb 

la comunitat 

 

Per tant, podem dir que ha estat un curs marcat per la pregària, la revisió i 

l’examen, l’escolta de l’Esperit i l’escolta de l’altre. 

Fruit de tots aquests discerniments acabem el curs:  

• amb un conveni que ha signat CVX-Catalunya en nom de totes les CVX de 

Catalunya per col·laborar amb MigraStudium en la gestió d’un pis 

d’hospitalitat al carrer de Calàbria de Barcelona  

• esperant conèixer com es concreten les conclusions del discerniment per 

una Comunitat Casal Loiola 
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• reduïts a una comunitat de 18 persones, per la marxa de dos dels nostres 

grups cap a la nova CCL.  

 

PELEGRINS 
 

El grup està format per vuit persones (quatre matrimonis): Jordi Oliva, Isabel 

Pouplana, Fernando Jiménez, Conchita Nácher, Xavier Sagrera, Ana M Rodríguez, 

Luis Bellafont i Rosa Peralta. 

Les nostres situacions personals i espirituals i el compartir fratern de les nostres 

vides, ens van fer veure que el Senyor ens cridava a constituir-nos com un nou 

Grup per ajudar-nos mútuament en el seguiment de Crist, pobre i humil, des de 

la pregària i el compartir seré i confiat de les nostres vides. Ens sentim cridats a 

ser amics en el Senyor i a seguir peregrinant units. 

I aquest pelegrinatge el volem fer tot seguint el mestratge d’Ignasi de Loiola i des 

del Casal Loiola, compartint i recolzant una missió evangelitzadora oberta al món 

i dirigida al creixement personal i espiritual de tothom, i especialment dels joves.   

 Foto del grup Pelegrins 
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CVX LA VINYA – GALILEA 
 

Comunitat de Vida Cristiana on els laics i laiques que hi formen part 

comparteixen i revisen les seves missions personals des de l'espiritualitat 

ignasiana, preguen en comú i comparteixen la seva vida espiritual. 

Mantenen un fort sentiment de comunitat, d’acompanyar i ser acompanyats. 

Consiliari: Jesús Renau SJ 

Número de persones: 20 

A finals de setembre un grup de 7 joves del Casal, que han fet un discerniment, 

expressen la seva voluntat d’incorporar-se a la comunitat CVX La Vinya-Galilea. 

Es comença un nou camí i es va avançant. 

 

S’han fet tres tipus de trobades durant el curs: 

• Setmanalment els dijous de 19:30h a 21 h, han estat telemàtiques (la 

meitat dels membres de la comunitat viuen fora de Barcelona) per fer 

pregària sobre l’Evangeli del dia i compartir les mocions de la setmana. Es 

finalitza amb una pregària que prepara una persona de la comunitat. 

• Unes altres trobades són presencials al Casal, quinzenals, han estat els 

dimarts de 20:30h a 22 h. Són estones de pregària i de compartir vida. 

• Les altres trobades, els dissabtes de 10h a 17h, han estat presencials, 

generalment el 3r dissasbte de mes al Casal Loiola. Es celebra l’Eucaristia, 

on el Jesús Renau SJ, el consiliari, hi participa. 

  

Les trobades dels dissabtes s’han dedicat a: 

• Preparació i organització del curs 

• Discerniment sobre el Projecte “Pis d’Hospitalitat Calàbria” 
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• DMMC (Documento Marco Misión Comunitaria) que proposa CVX-E 

• Missatge del Sant Pare en la Solemnitat de Nadal 

• Missatge del Sant Pare per la celebració de la 55a Jornada Mundial de la 

Pau. 

• Al Sínode dels Bisbes sobre la Sinodalitat "Per una Església sinodal: 

comunió, participació i missió". (2 dissabtes) 

• Compartir la mirada de futur que té cadascú del Casal Loiola. 

• Contemplant i escoltant el món d’avui 

• Avaluació del curs, el 2 de juliol, al Monestir Sant Pere de les Puel·les. 

 

A més: 

➢ S’ha fet un recés a l’Advent i un altre a la Quaresma. 

➢ Al desembre es fa el recés d’Advent: “Les paraules de Maria”. 

➢ El 9 i 10 d’abril es fa un recés al Centre Internacional d’Espiritualitat 

Ignasiana de Manresa. El tema és “Ferides lluminoses a l’Església, ferides 

lluminoses personals”, David Guindulain SJ és qui guia. Dissabte es 

participa a l’acollida dels peregrins que han fet el Camí ignasià (2 d’ells 

membres de la comunitat) i a l’Eucaristia.  Diumenge es fa la visita guiada 

del santuari i es participa a l’Eucaristia de Diumenge de Rams. Ambdós 

dies hi ha estones per a pregària personal i per compartir. 

➢ Diumenge 12 de desembre es fa, al Casal, la celebració de l’Eucaristia 

d’agraïment del grup de Joves que s’ha incorporat a la comunitat. 

➢ “Celebrem la vida!”, festa pròpia i convocada -des de fa anys- per a 

celebrar el que han viscut al llarg del darrer any, tot donant gràcies a Déu. 

S’ha fet el 21 de maig.  
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➢ A les reunions telemàtiques dels dijous un dia va participar el president de 

CVX-C, Carles Ribalta, per conèixer la vida de la comunitat. 

➢ Per a tractar el discerniment del pis d’hospitalitat a Calàbria es va fer una 

reunió telemàtica amb Carles Marcet SJ. 

➢ Dos membres de la comunitat han participat en el discerniment “Vers una 

comunitat Casal Loiola”, que s’inicià el 2 d’abril. 

➢ Alguns membres de la comunitat són a l’Equip de Família CVX-C, Equip 

Formació CX-C i Equip Migracions CX-C. Un d'ells és l'enllaç amb CVX-E. 

 

ESPAI IGNASIÀ 
 

La comunitat està formada per quatre grups. Dos que es reuneixen de forma 

setmanal, un de forma quinzenal i un quart online. 

Consta de 39 adults (d’entre 27 i 35 anys) i 5 acompanyants 

 

Activitats 

1. Sessions de vida comunitària 

Ens reunim els dilluns de 20:30h  a 22:30h.  Els quatre grups inicien la 

sessió de forma conjunta amb una oració. 

2. Recés anual en clau d’Exercicis Espirituals 

Del 5 al 7 de novembre de 2021 a la Cova de Manresa. Vam ser 25 

participants acompanyats pel Llorenç Puig SJ. 

3. Formació 

Cada trimestre tenim una sessió de formació amb algun expert: 

• Perdó i reconciliació | Maite Valls RJM | 10 gener 2022 

• Discerniment vocacional | Fonfo Alonso-Lasheras SJ | 7 febrer 2022 
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• Sacraments segle XXI | Enric Puiggròs SJ | 7 març 2022 

• Amics en el senyor. Fer comunitat | Llorenç Puig SJ | 23 maig 2022 

 

4. Pis d’acollida MigraStudium 

Des del mes d’abril la comunitat acompanya i sufraga les despeses d’un pis 

d’acollida de la fundació MigraStudium on s’acullen a tres nois que estan a 

la fase final abans de la regularització. 

 

5. Acte Penitencial (28 març 2022) 

La comunitat s’encarrega d’organitzar la sessió penitencial en el marc de la 

Quaresma que des del Casal s’ofereix tant a la resta de comunitats i grups 

com persones que hi vulguin participar i no estiguin vinculades al Casal. 

 

ESPLAI CIM 
 

El Cim és un centre d’esplai cristià i ignasià que desenvolupa la seva activitat, 

principalment, al Casal Loiola. Format per infants des de primària fins a 

batxillerat, i per un equip de monitors i monitores universitaris, principalment, 

gaudeix de l’educació en el lleure, que entenem com a eina de transformació 

social. Durant el curs 2021-2022 ha celebrat els 15 anys des de la seva fundació, 

una data certament assenyalada. 

 

Activitats de curs 

L’activitat ordinària del curs 2021-2022 ha estat similar a la que se solia fer abans 

de la pandèmia sanitària de la Covid-19. De fet, ha estat l’any de la represa de 

les activitats, cosa que ha suposat una millora en el nombre d’activitats, en la 

qualitat de les mateixes, així com en la motivació dels infants i de l’equip de 



 

 

 

 

 

19 

 

monitors i monitores. Així, hem reprès amb total normalitat les tardes d’esplai, 

que solem fer uns tres dissabtes al mes d’esplai al Casal Loiola, de 17:00h a 

19:00h. 

Més enllà de les tardes d’esplai, també hem incorporat com a activitat regular, 

els dies sencers d’esplai. Són dos dissabtes al llarg del curs on, per grups d’edat, 

fem una activitat que dura tot el dia, des del matí, i fins al vespre. 

Tradicionalment es fa alguna excursió, o es passa el dia a un parc públic de la 

ciutat de Barcelona, etc. 

Durant quatre caps de setmana del curs hem fet les excursions de cap de 

setmana. Es 

tracta de sortides (dues per grups d’edat, i dues de tota l’entitat), que fem a una 

casa de colònies. Durant el cap de setmana fem activitats, dinàmiques, 

caminades, etc. 

Més enllà d’això, la feina de preparació de les activitats i dinàmiques l’hem seguit 

fent en diferents formats, en línia i presencial al Casal Loiola, per part de l’equip 

de monitors i monitores, així com la feina de les comissions logístiques de 

l’entitat. 

Enguany, amb motiu de la celebració del 15è aniversari de l’entitat, vam 

organitzar una festa de celebració en una casa de colònies durant un dissabte 

d’abril, en què van assistir-hi els infants, joves i monitors actuals, les famílies, així 

com infants i monitors que han estat a l’esplai al llarg de la seva història, i altres 

convidats. 
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Participants 

L’Esplai Cim està format per uns 165 infants, repartits en diferents grups d’edat 

d’unes 30 persones. En aquest sentit, ens trobem amb els equips de Petits (2014-

2013), Mitjans (2012-2011), Grans (2010-2009), Canteranos (2008-2007), 

Ramblers (2006-2005) i Premonitors (2004). L’equip de Joves, és a dir, de 

monitors i monitores, malgrat no tots amb infants a càrrec, està format per una 

quarantena de joves. 

El coordinador de l’entitat del curs 2021-2022 ha sigut el Joan Abel Yuste, i els 

responsables de cadascun dels grups d’edat l’Ignacio Flaquer, la Marta Jaumà, la 

Txell Puiggròs, el Juan Mogas, la Carme Gausa i la Cecilia Mogas. 

Durant el curs, després que el consiliari de l’entitat, el Jaume Flaquer SJ, fos 

destinat a Granada, hem estat duent a terme un procés per buscar un nou 

consiliari per l’entitat. 

Finalment, i en conversa i col·laboració amb Jesuïtes Catalunya, tenim una nova 

consiliària, la Inés Losada, que s’ha incorporat a final de curs. 

 

Activitats d’estiu 

Habitualment l’esplai fa dues activitats d’estiu: les colònies i els campaments. 

Pel que fa a les colònies, és l’activitat de la tanda dels Petits que, del 9 al 16 de 

juliol hem estat a la casa de colònies Pare Artigues, a Planoles (Ripollès). 

Pel que fa als campaments, que és l’activitat d’estiu de la resta de grups d’edat, 

del 17 al 31 de juliol hem estat a Tavascan (Pallars Sobirà). 

Tal com ha passat al llarg del curs, les activitats d’estiu han pogut recuperar el 

seu ritme habitual després de la pandèmia. 
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FAMÍLIES IGNASIANES REUNIDES (FIRE) 
 

Som un grup de 10 famílies que ens reunim quinzenalment els diumenges a la 

tarda al Casal acompanyats pel Joaquin i Astrid.  

Mentre els adults fem una estona de pregària i revisió de vida, els nostres fills (29 

en total) juguen plegats i en acabar la reunió s'uneixen a nosaltres per pregar el 

pare nostre tots junts. El repte que tenim per davant és com transmetre i 

compartir la fe als nostres fills. 

Gran part de les famílies que formem el grup fa mes de 20 anys que compartim 

la nostra fe en grups del Casal Loiola. 

      

 

Foto de les famílies que componen el grup FIRE 
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GALOFRINS 
 

El formem 12 persones, 5 matrimonis i dues persones més . Tots nosaltres jubilats 

i per tant passem dels 70 anys, però amb empenta  i il·lusió. 

 

Hem anat trampejant amb reunions presencials, en un inici dividint el grup en 

dos nuclis més petits i reunint-nos a la casa d’algú de nosaltres. Un cop al mes i 

segons estava la situació del entorn ho fèiem on-line tots junts. El fil conductor 

va ser a partir del llibre d’en Tolentino “La petita teologia  de la lentitud”.  Cada 

trobada la portava una parella i escollia els capítols i plantejava alguna qüestió 

per reflexionar i compartir. Vam procurar compartir les Eucaristies dominicals de 

Casp amb el P. Roma SJ, substituint les eucaristies del Casal (a partir que van obrir 

ja ens vam tornar a incorporar al Casal). 

 

Vam anar-nos reincorporant amb certa prudència  a les activitats de voluntariat 

que cadascun dels membres porta a terme ( Centre Heure, Wad ras, Càrites..). 

 

Al juny vam poder fer un recés presencial amb en Pere Borràs SJ que va ser una 

bona manera de tancar el curs i inspirar el nou amb el lema “Donar esperança al 

futur”. 
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GERMANOR 
 

Número de membres: 43. Assistents habituals unes 2/3 parts 

Edats: des de 65 a 85 aprox. 

Consiliari: Francesc Roma SJ 

 

Les restriccions de la pandèmia, que encara s’han fet sentir aquest any, ens han 

obligat a fer encara alguns canvis en la nostra vida comunitària d’aquest curs.  

 

Activitats 

Reunions mensuals comunitàries els Tercers Diumenges (TD)  

Cada mes al 3r pis del Casal Loiola de 10h a 14h. En aquestes trobades s’han anat 

treballant els 7 temes presentats en un llibret pel nostre consiliari al principi de 

curs. El títol del llibre d’aquest any ha estat “Quan Jesús ens pregunta”. 

Les reunions han consistit en una breu introducció-pregària, una exposició del 

tema per part del Francesc Roma, un treball en grups petits i una Eucaristia final. 

Per problemes de pandèmia la trobada del mes de gener la vam haver de fer 

telemàtica tal com les havíem fet el curs anterior.  

Un TD es va dedicar a una jornada testimonial. Així, el mes d’octubre vam acollir 

el Marcos Recolons SJ que ens va apropar a les seves vivències a Bolívia.  

El TD de juny, després de la trobada del mes, vam gaudir d’un dinar comunitari 

de comiat del curs. 

 

Recessos de cap de setmana  

Dels dos recessos que cada any fem al novembre i al febrer, només vam poder 

fer el de novembre, ja que per problemes de pandèmia vam haver de convertir 
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el recés de febrer en unes jornades de dissabte i diumenge telemàtiques i semi 

presencials.   

Pel recés de novembre ens vam trobar a l’Espai d’Interioritat Francesc Palau, 

c/Bellesguard, 11 de Barcelona, des de divendres a les 18:30h fins diumenge, 

després d’una Eucaristia final, a mitja tarda.  

 

Reunions mensuals per grups 

Per aprofundir en el tema del mes i per comentar el llibre del José Antonio Pagola 

sobre l’evangeli de Joan. 

 

Pregària comunitària cada 1r divendres de mes 

La vam fer cadascú a casa seva units per un text comú ofert pel nostre consiliari. 

No ens vam animar encara a tornar al format anterior a la pandèmia, que ens 

aplegava a tots presencialment.  

 

Bon dia, Germanor 

Es va enviar diàriament a tots els membres de Germanor un breu text meditatiu 

o de pregària tots els dies d’Advent i Quaresma, redactat per diverses persones 

de la Comunitat. Es va enviar per WhatsApp amb el nom de Bon dia, Germanor. 

 

Reunions mensuals de la Coordinadora de Germanor 

Al carrer Roger de Llúria, 13. Per tractar temes comunitaris i organitzar trobades 

del TD, recessos i altres. 

 

Excursió de final de curs 

El 13 de maig vam anar a Manresa a visitar els murals del Marko Rupnik SJ amb 

el guiatge del Lluís Magriñà SJ. Després vam fer una pregària comunitària a 
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l’oratori Montserrat, un dinar a un restaurant de Marganell i a la tarda vam visitar 

la casa Freixa de Terrassa. 

 

Comunitat Casal Loiola 

A partir del moment que una representant de Germanor va integrar-se en el grup 

de discerniment de la futura CCL es va anar informant breument cada mes a la 

comunitat d’aquestes reunions.  

Vam assistir a la pregària inicial comunitària de tots els grups del Casal el 6 

d’octubre per posar en mans de Déu el treball futur de discerniment i demanar 

la seva llum. I el 19 de març a l’eucaristia per la pau amb motiu de la guerra 

d’Ucraïna. 

 

Setmana Santa 

Un petit grup de Germanor vam viure els dies de Setmana Santa al monestir de 

Sant Daniel de Girona, amb la companyia del Santi Thió SJ  

 

INTERMAG+S 
 

Són grups de revisió de vida i fe formats per joves en edats entre 22 i 30 anys. En 

els darrers anys ha estat habitual que neixi una comunitat nova cada curs, de 

manera que els joves que acaben la seva etapa de Grups MAG+S segueixen 

mantenint un espai setmanal de trobada passant a ser d’InterMAG+S. Així, les 

comunitats solen ser formades per joves de la mateixa generació, tot i que en el 

transcurs de la vida dels grups la seva composició pot anar fent-se més 

heterogènia. Cada grup funciona de manera totalment autònoma (es procura 

que tinguin un acompanyant de grup), i actualment no existeix una figura de 
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consiliari general dels grups tot i que existeix la intenció de trobar-la. Els grups 

estan en contacte a través de la Taula Jove del Casal Loiola 

 

InterMAG+S 94 
 

Nombre d’integrants: 6 persones  

Activitats regulars 

Trobades cada dimarts al vespre de 20:30h a 22h. Trobades en un dels oratoris o 

sales grans del Casal Loiola. 

 

Estructura 

Mensualment, entre dos integrants del grup preparen les sessions d’aquell mes. 

Les parelles es fan a l’atzar. A banda, per a les activitats puntuals com ara 

recessos, es creava una comissió extraordinària per organitzar-ho. 

L’acompanyant del grup va ser l’Enric Puiggròs SJ, qui va assistir a algunes 

sessions prèviament calendaritzades. Un membre del grup va assistir a les 

trobades de la Taula Jove del Casal Loiola representant a la comunitat. Un 

membre del grup va assistir a les trobades del grup de Discerniment al voltant de 

la Comunitat Casal Loiola. 

 

Activitats extraordinàries 

• Es van organitzar dos caps de setmana de convivència en comunitat i un 

recés (així, cada trimestre hi va haver una activitat). 

• Trobada lúdica de totes les comunitats InterMAG+S a una casa particular 

(18 de juny 2022). 

• Anada a Taizé en comunitat per Setmana Santa. 

• Activitats de voluntariat conjunt (Projecte Sostre). 
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Altres observacions 

El focus de treball van ser els elements importants de l’espiritualitat ignasiana, 

com ara els conceptes de consolació i desolació i el seu recorregut espiritual. 

També són presents els verbs ignasians, com ara l’agrair. Es va treballar durant 

l’inici de curs una sèrie de sessions al voltant de la Pau. Com a grup, van fer un 

procés de consciència del compromís amb la comunitat. Així, es comença a 

compartir més des del diàleg espiritual i amb més profunditat en el recorregut 

vital (quines són les ferides i la direcció vital). 

 

InterMAG+S 96 
 

Nombre d’integrants: entre 14 i 16 persones 

Activitats regulars 

Trobades cada dimecres al vespre (21–22:30h). Trobades en un dels oratoris o 

sales grans del Casal Loiola. 

Vam realitzar 4 tipus de sessions que es van alternant en un cicle: 

1) Taller Bíblic i estudi de l’Evangeli (acompanyat per un jesuïta) 

2) Oració comunitària 

3) Compartir vida 

4) “Dia Random” (es busca quelcom diferent que ens vingui de gust fer, com 

ara assistir a alguna xerrada, portar algun testimoni, o fins i tot quelcom 

més lúdic) 

 

Estructura 

Cada sessió va ser preparada per algun/a integrant del grup. L’acompanyant del 

grup va ser el Raul Saiz SJ, qui va assistir a algunes sessions prèviament 

calendaritzades. Un membre del grup va assistir a les trobades de la Taula Jove 
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del Casal Loiola representant a la comunitat. Un membre del grup va assistir a les 

trobades del grup de Discerniment al voltant de la Comunitat Casal Loiola. 

 

Activitats extraordinàries 

• 1 sortida lúdica de cap de setmana a la muntanya. 

• Trobada lúdica de totes les comunitats InterMAG+S a una casa particular 

(18 de juny 2022). 

• Alguns membres van ser part de la Pasqua Jove. 

• Alguns membres van assistir als recessos organitzats per MAG+S 

Catalunya. 

 

InterMAG+S 97 
 

Nombre d’integrants: entre 10 i 12 persones. 

Activitats regulars 

Trobades cada dijous al vespre (21–22:30h). Trobades a la capella del 2n pis del 

Casal Loiola. Les sessions de formació es van realitzar al c/ Roger de Llúria 13. 

Vam realitzar 4 tipus de sessions que es van alternant en un cicle: 

1) Fets de vida 

2) Formació 

3) Pregària comunitària 

4) Format lliure 

 

Estructura 

Hi ha una persona responsable de la coordinació del grup i el repartiment de la 

preparació de les sessions. Hi ha dues persones responsables de la comunicació 

habitual amb el Casal Loiola. L’acompanyant del grup va ser el Pitti Djida Alain SJ, 
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qui va assistir a algunes sessions prèviament calendaritzades. Dos membres del 

grup van assistir a les trobades de la Taula Jove del Casal Loiola representant a la 

comunitat. 

 

Activitats extraordinàries 

• 1 cap de setmana de convivència en comunitat a l’inici de curs per 

planificar l’any. 

• 1 recés a meitat de curs. 

• Trobada lúdica de totes les comunitats InterMAG+S a una casa particular 

(18 de juny 2022). 

• Altres activitats lúdiques (excursions, sopars...). 

 

Altres observacions 

Durant l’any es va compartir amb la resta de comunitats InterMAG+S la inquietud 

de fer més activitats conjuntes entre els diferents grups. També es va plantejar la 

possibilitat que hi hagi alguna figura de consiliari que pugui vetllar en general per 

la dinàmica de les comunitats. 

 

 

 

InterMAG+S 98 
 

Nombre d’integrants: 13 persones 

Activitats regulars 

Trobades cada dimecres al vespre (21–23h). Trobades en algun oratori o sala gran 

del Casal Loiola. 
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Estructura 

La preparació de les sessions i l’organització en general es va anar realitzant 

conjuntament, segons les necessitats detectades a cada moment. L’acompanyant 

del grup va ser l’Oriol Prado, qui va assistir a algunes sessions prèviament 

calendaritzades. Un membre del grup va assistir a les trobades de la Taula Jove 

del Casal Loiola representant a la comunitat. 

Activitats extraordinàries 

• Trobada lúdica de totes les comunitats InterMAG+S a una casa particular 

(18 de juny 2022). 

• Alguns membres van ser part de la Pasqua Jove. 

Altres observacions 

Va ser el primer any de la comunitat.   

 

POST-CPM 
 

Vàries parelles que havien fet el Curs de Preparació al Matrimoni (CPM) al Casal 

demanaven continuar compartint vivències i experiències amb  altres 

matrimonis. Així es va decidir endegar els grups de POST-CPM. 

Al març de 2022, dos grups de 6 matrimonis van començar, coordinats cadascun 

d’ells per dues parelles. La dinàmica és similar a la que es fa servir en el CPM. Es 

proposa un tema que cada persona treballa individualment, després es comenta 

amb la parella i finalment es posen en comú les idees, sentiments i experiències 

amb el grup. Les sessions grupals es celebren un cop al mes i les dinàmiques són 

molt participades i enriquidores per a tothom.  

Pel curs 2022-2023 s’han previst 9 sessions que es celebren el tercer dijous de 

cada mes de 21h a 22:30h. 
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TALLER DE VIDA COMUNITÀRIA  
 

Grup d'acollida que ja ha esdevingut un grup estable dintre de la comunitat. 

El grup es diu "En camí". 

Som un grup format per unes 10 persones que ens reunim generalment un 

divendres cada 15 dies al Casal. També ens trobem un dissabte al trimestre abans 

de la missa del casal amb la intenció de fer la nostra reunió i després anar a 

missa a les 19:30h.  

La nostra intenció és endinsar-nos col·lectivament cada cop més en 

l'espiritualitat ignasiana i anar acompanyant-nos mútuament en aquest camí. 

També pretenem aquest any fer algun recés com a grup a Manresa. 

Els guies del grup són: l'Eulàlia Gratovil i el Carles Berenguer 

 

VOLUNTARIATS 
 

AMB TU (Xarxa d’Acompanyament a Gent Gran) 
 

És un projecte que es crea l’any 2012 arrel de la detecció de moltes persones 

grans que viuen en soledat i, en conseqüència, de la necessitat que hi ha de que 

es sentin acompanyades. 

 

A qui va dirigit 

A persones grans que viuen soles; els hi cal companyia i mantenir relacions 

socials. Així reduïm la percepció de la soledat que viuen. 

Són persones que viuen al barri de l'Esquerra de l'Eixample i solen ser derivades 

pels Serveis Socials de l'Esquerra de l'Eixample i del CAP Casanova. 

 

 



 

 

 

 

 

32 

 

Objectiu 

L’objectiu principal consisteix en oferir suport afectiu a les persones ateses i a la 

vegada crear nous vincles de relació.  

 

Com ho fem 

Oferint visites domiciliàries i, quan s’escau, acompanyant a visites facultatives, 

proves mèdiques o tràmits burocràtics. 

En les visites al domicili el voluntariat es compromet a realitzar una visita 

setmanal a la persona gran que li ha estat confiada per l’equip de coordinació.  

Cada voluntari s’adapta sempre a les necessitats que té la persona acompanyada; 

freqüentment s’aprofita per a sortir a fer un passeig.  

La missió i el compromís del voluntariat és acompanyar, respectar, escoltar, 

dialogar, ser pròxim i empàtic, amb una actitud alegre i confortant, atenent i 

responent al que la persona acompanyada necessita.   

 

 Anem amb tu 

Tot i que són serveis esporàdics, hi ha persones que no tenen la possibilitat que 

algú els acompanyi a fer una visita sanitària, ja sigui al metge, al CAP, a fer-se una 

prova mèdica, una gestió burocràtica etc.  

En aquest cas, prèvia sol·licitud per part de la Treballadora Social que atén 

aquesta persona, un voluntari/voluntària la va a buscar, l’acompanya tota l’estona 

al llarg de la visita i la retorna al seu domicili.  

 

Persones ateses 

Actualment estem atenent a 25 ancians i hi ha 3 en llista d’espera. 

Són 4 homes i 21 dones. 

La mitjana d’edat és de 88 anys, en un marge que va de 68 a 99 anys. 
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Tots viuen a l’Esquerra de l’Eixample.  

   

Voluntaris/Voluntàries 

Enguany 27 voluntaris han realitzat visites a domicili.  

S’ha acompanyat a realitzar proves mèdiques, gestions burocràtiques,...a 

diverses persones, ja siguin voluntaris que van als domicilis o bé voluntaris que 

la seva disponibilitat és només per acompanyar-los en aquestes situacions.  

 

Atencions que s’han ofert 

Al llarg de l’any s’han fet 1.056 visites a domicili i 36 acompanyaments a visites 

mèdiques, proves, etc. 

 

Trobada anual de voluntaris 

El 26 de maig es va realitzar la trobada de voluntaris. És l’ocasió per a que es 

coneguin, comparteixin experiències, per valorar i avaluar el projecte, proposar 

millores, etc.  

 

Col·laboració 

L’Amb Tu forma part de la Xarxa Cesca (Xarxa Comunitària d’Economia Social i de  

Cures), on el veïnat, els col·lectius, entitats i serveis de l’Esquerra de l’Eixample 

treballen i aprenen col·lectivament.  

Participem en les diverses reunions i activitats de la Comissió de Cures que es 

realitzen al llarg de l’any. 
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TU POTS (Xarxa d’Acompanyament Educatiu) 
 

La Xarxa d’Acompanyament Educatiu “Tu Pots!” és un projecte educatiu en 

xarxa impulsat pel Casal Loiola, el Centre Obert Eixample  i el Centre de Serveis 

Socials Antiga Esquerra Eixample. 

 

És un projecte en xarxa que neix l’any 2012 arrel de la detecció de la necessitat 

d’acompanyament educatiu a infants i joves del Districte de l’Eixample els quals 

la seva situació socioeconòmica no els permet accedir a un suport educatiu fora 

de l’horari escolar, fet que es veu agreujat per la manca de recursos al territori. 

 

Dos dies a la setmana, per la tarda, un grup de voluntaris/es i professionals donen 

suport a diferents grups d’infants, adolescents i joves, en matèria d’estudi i en 

l’aprenentatge de les àrees instrumentals de matemàtiques, llengua catalana, 

llengua castellana i anglès. Es treballa la cultura de l’esforç, els hàbits, les normes 

i els valors d’una forma personalitzada, distesa i lúdica, que motivi als infants i 

joves i que els ajudi a concentrar-se i trobar motivacions per a fer els deures i 

assolir l’èxit d’estudi i escolar. 

El curs va començar el passat 25 d’octubre al Casal Loiola. Solen ocupar totes les 

aules del 2n pis i el 3r pis. 

 

Dies i horaris: s’ha mantingut els dilluns i dimecres de 17:30h a 19h.  

Usuaris: Han participat 28 nois/es (16 de primària i 12 de secundària) derivats 

dels Serveis Socials de l’Antiga i nova esquerra de l’Eixample, de l’Equip 
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17
11

A l u m n e s  p e r  g è n e r e

Nens

Nenes

d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP) de l’Eixample i d’altres 

Serveis Socials (Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc). 

L’assistència ha estat molt regular, sense absències significatives.  
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A l u m n e s  p e r  c i c l e  d ' e s t u d i s

Secundària

Primària

1 1 1

3

6

4

N ú m .  d ' a l u m n e s  d e  p r i m à r i a

1r

2n

3r

4t

5è

6è

8

4

N ú m .  d ' a l u m n e s  d e  l a  E S O

1r

2n

11

7

1

3

3

3

P r o c e d è n c i a  a l u m n e s

CSS Antiga Esquerra CSS Dreta de l'Eixample

CSS Fort Pienc CSS Nova Esquerra

CSS Sagrada Família EAP B-47 Eixample
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Voluntaris/Voluntàries 

 

Han participat 39 joves de tres escoles: 

 

Sant Ignasi-Sarrià 

10 els dilluns 

9 els dimecres 

Sagrat Cor 

9 els dilluns 

9 els dimecres 

Infant Jesús 

2 els dimecres

 

L’assistència ha estat, en general, molt bona i la valoració de la seva tasca 

també bona en general. S’ha fet un bon seguiment amb els coordinadors de 

les escoles, especialment en els casos d’usuaris amb moltes dificultat. 
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2

D i s t r i b u c i ó  v o l u n t a r i s  p e r  e s c o l a

Sant Ignasi

Sagrat Cor

Infant Jesus
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80%

12%
8%

C u m p l i m e n t  e x p e c t a t i v e s  s o b r e  e l  v o l u n t a r i a t  

Millor de l'esperat

Diferent de l'esperat

Igual a l'esperat

Resultats de l’enquesta feta als alumnes de les escoles de la valoració del 

seu servei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% dels alumnes recomanaven aquesta acció social a altres joves. 

 

Algunes de les seves reflexions van ser: 

Joves amb alumnes de secundària 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Lo más relevante de mi experiencia 

no solo ha sido poder ayudar a niños 

que llevaban flojos los estudios, si no 

también transmitir valores a niños 

más pequeños y servirles de ejemplo.” 

“He aprendido que hay veces que los demás van antes que uno mismo y que al 

final ayudar se trata de aportar algo a alguien por muy pequeño que sea y ser 

consistente y dedicado con ello. Así pues, lo que hemos hecho en el Casal Loiola 

para mi es esto, priorizar, una vez a la semana, el cuidado de los demás dejando 

de lado por un rato nuestras propias preocupaciones o deberes.” 
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Joves amb alumnes de primària 

    | 

    | 

    | 

    | 

    | 

 

 

 

Voluntaris adults: 7 entre dilluns i dimecres  

Durant l’època d’exàmens dels voluntaris derivats per escoles hem comptat 

amb voluntaris adults que han vingut alguns dies, puntualment. 

També hem tingut la col·laboració d’un jove estudiant d’intercanvi de la 

Universitat de Boston amb Pompeu Fabra, durant els últims mesos del curs. 

 

Coordinació: L’equip coordinador consta de 8 persones. Una d’elles 

s’encarrega els dilluns i els dimecres de fer el seguiment d’assistència dels 

usuaris i organitza entrevistes amb els pares. Les altres 6 s’encarreguen de 

fer el seguiment del reforç i contactar amb les escoles. 3 d’elles ho fan els 

dilluns i les altres 3 els dimecres. I per últim hi ha 1 persona de secretaria 

del Casal Loiola que fa trucades, convoca entrevistes, fa el seguiment de 

cobraments i despeses a més de portar el llistat d’assistència dels alumnes. 

 

 

 

 

“Creo que este voluntariado me ha ayudado 

a aprender a escuchar más y a trabajar la 

empatía. También he trabajado mucho la 

paciencia, ya que no estoy acostumbrada a 

tratar con niños pequeños en una clase. Es 

una experiencia muy enriquecedora 

personalmente porque entregas tu esfuerzo 

y ayuda para ayudar al alumno. “ 

“El voluntariado ha hecho que cambie mi 

manera de ver las cosas drásticamente. 

Sabía que iba a enseñar a niños y niñas, 

pero no que iba a aprender yo de ellos y 

crecer como persona. Me ha hecho abrir 

los ojos y reflexionar, empezar a mirar hacia 

los demás y aprender a tener paciencia y 

empatizar.” 
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Seguiment amb pares i serveis socials 

Aquest curs s’han tornat a poder fer les entrevistes amb els pares de cara a 

fer el seguiment personal mitjançant les notes per veure el progrés dels 

alumnes.  

 

Material i Economia 

Pel que fa a les quotes, un 44% dels usuaris ha pagat alguna quota. 

 

TOTAL 

Ingressos 

Qüotes:    175,00 € 

TOTAL 

Despeses 
150,97€ SALDO 173,67€ 

Abonament 

Tickets Ajunt. Bcn 

149,64€ 

 

 

 
Foto de voluntaris i usuaris del TuPots moments abans de realitzar l’activitat 
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Foto de voluntaris i usuaris del TuPots durant l’activitat 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

AMB EL SUPORT DE 
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LA NOSTRA XARXA 
 

 
 
 
 
 
 


