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AFABAR (Grup Suport de l’Associació de Famílies d’Acollida de Bcn)
El Grup de Suport és un espai de trobada i suport de les famílies que es troben en alguna
fase del procés d’acolliment familiar (estan pendents d’acollir, ja són famílies d’acollida o
l’acolliment ha finalitzat), en què es comparteixen experiències, preocupacions, inquietuds
sobre l’acolliment familiar, així com es porten a terme xerrades o tallers formatius entorn
alguna temàtica del seu interès. Se solen reunir una vegada al mes, els divendres de 19h a
21h.
Número de persones: de 10 a 25 persones
Programació del curs:
11 d’Octubre: Trobada de famílies ordinària.
8 de Novembre (xerrada): “Què en fem de les emocions? (l’educació emocional des de
casa!)”
13 de Desembre: Trobada de famílies ordinària.
17 de Gener (xerrada): "Viure entre dues famílies. L'acolliment des d'una mirada sistèmica.”
14 de Febrer: Trobada de famílies ordinària.

BETÀNIA
Grup de revisió de vida on l’eix vertebrador és compartir la vida, les coses que van passant,
posant més focus en el cor que no pas en la raó. Fer-ho des de la pregària diària, usant les
eines que ofereix l'espiritualitat ignasiana i partint de l'evangeli. Les sessions van
principalment acompanyades de punts per pregar a casa.
Amb l'estat d'alarma ja no s'ha generat material extra per a pregar durant la setmana, si no
que s'han aprofitat els diferents materials de les xarxes segons ajuda a cadascú en cada
moment (jesuitescat, serjesuita, magiscat i rezandovoy)
Acompanyant: Josep Mª Bullich, sj (fins al febrer)
Número de persones: 12 (inclòs l’acompanyant)
Programació del curs: es reuneixen dimarts alterns de 20:30h a 22h. Els dies que s’han
reunit són 17 setembre, 8 i 22 octubre, 5 i 19 de novembre, 3 i 17 desembre, 14 i 28 gener,
11 i 25 febrer, 10 de març i des de finals de març, quan es va decretar l'estat d'alarma, s'ha
passat a fer les sessions a través de videotrucada cada dimarts.
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Centre Preparació al Matrimoni (CPM)
Són matrimonis que s’organitzen dintre d’una federació per a fer reflexionar a les parelles
que volen emprendre el seu camí d’amor sobre tots (o quasi tots) els temes que consideren
bàsics per fer que el seu projecte duri per sempre. Dintre de la societat actual, tan diversa, el
CPM inclou a totes les parelles que volen construir el seu projecte d’amor, tant les que volen
seguir el seu projecte amb l’ajuda de Déu, com aquelles altres que volen, amb tot el rigor,
crear el seu compromís particular.
Durant l’any ofereixen un curs per a cada trimestre d’una durada de 7 sessions. Aquestes
sessions solen ser els dilluns de 21:30h a 23:30h.
Equip: Actualment el formen 5 matrimonis
Consiliària: Marga Bofarull, rscj
Número de persones que han participat: 40 persones. És a dir, 20 parelles han rebut o
rebran aquesta formació.
Programació del curs:
1r Trimestre: del 17 d’octubre al 18 de novembre 2019: van participar 6 parelles
2n Trimestre: del 20 de febrer al 2 de març 2020: van participar 10 parelles dividides en dos
grups
3r Trimestre: no es va poder portar a terme degut a l’estat d’alarma i s’ha hagut de posposar
al setembre amb una durada de 5 sessions, del dia 7 de setembre al 5 d’octubre.
Participaran 4 parelles.

CIM
Esplai fundat l'any 2007 per un grup de joves amb la inquietud de formar a infants i joves en
el lleure. El CIM es troba distribuït en cinc grans grups d'edat, les tandes: Premonitors,
Canteranos, Grans, Mitjans i Petits, segons l'edat dels infants.
El nom de CIM fa referència al punt més elevat d'una muntanya. Amb el nom volen
expressar que no es conformem amb respostes còmodes o inèrcies convencionals, sinó que
volen educar en aquells valors 'elevats', fruits de la convivència gratuïta, sovint oblidada pel
ritme vertiginós de la nostra societat, i vers els quals volen orientar el seu caminar. En el CIM
volen viure el temps d'oci creativament, com un moment privilegiat de compartir i créixer,
per això volen crear un àmbit educatiu que ajudi en el seu camí. Volen avançar per fer el
CIM, i en ell se n’adonen que és el camí en què creixen.
Responsables: Pepe Sitges i Esteban Mogas
Consiliari: Jaume Flaquer, sj
Número de persones: 210 (170 nens, 40 joves)
Programació del curs:
Inauguració del curs: 5 d’octubre
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Esplai: 26 d’octubre; 9 i 23 de novembre; 14 de desembre; 11 i 25 de gener; 1, 15, 22 i 29 de
febrer. L’esplai va haver d’interrompre la seva activitat una vegada es va declarar l’estat
d’alarma el 14 de març.
Excursions: 19, 20 d’octubre (per tandes); 30 de novembre i 1 de desembre (general).
Colònies: del 4 a l’11 de juliol amb les degudes mesures de seguretat.
Campaments: del 12 al 26 de juliol amb les degudes mesures de seguretat.

Coral de la Comunitat de Casp
La coral comunitat de Casp neix de la inquietud del seu mestre Victor Borràs i Duran. Tant ell
com la majoria dels membres de la coral, formem part de la Comunitat de Vida Cristiana de
Casp. La comunitat de Casp fou creada el 1976, pels pares dels alumnes del col·legi jesuïtes
de Casp, que aquell any feien la primera comunió. La Coral i la seva música són testimoni
d'uns seguidors de Jesucrist, que fan dels seus cants una manera de pregar.
La Coral ha ofert concerts i ha acompanyat amb el seus cants la celebració de l'Eucaristia a
diferents esglésies de Catalunya, Alacant i Andorra.
Número de persones: 25 (24 cantaires i un director)
Programació del curs: Assagen cada dijous de 19h a 21h.

Coral de l’I.C.I (Institut Comercial de la Immaculada)
Coral dels antics alumnes de l’Institut Comercial de la Immaculada que durant un període de
temps, des del 1927 fins a mitjans de s.XX se situava precisament on ara hi és el Casal Loiola.
Aquesta coral porta ja uns anys, més de 10, assajant al Casal i ara per ara la coral es compon
de les vídues, familiar i amistats, la majoria dones. Té un marcat caràcter lúdic i social ja que
durant el curs fan dos concerts oberts, sobretot, a les famílies i amics dels cantaires.
Número de persones: 13 (12 cantaires i un director)
Programació del curs: Assagen cada dijous de 19h a 21h i tenen normalment dos concerts
durant el curs:
Al Nadal, celebrat el dijous 19 de desembre, a les 19:30h. Es van cantar 9 cançons, la meitat
d'elles van ser nadales. Va haver-hi 3 cantaires que no van poder assistir per motius diversos.
Pel que fa al públic, hi hagué una assistència d'unes 50 persones, familiars i amistats de les
cantaires. Després de l'actuació, van cantar conjuntament amb el públic unes quantes
nadales tradicionals i, per acabar, van celebrar el Nadal amb un piscolabis.
L’altre per Sant Joan (fi de curs) que no s’ha pogut dur a terme per la Covid-19.
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CVX Berchmans
Comunitat de Vida Cristiana, formada per 49 seglars professionals amb compromís personal,
espiritualitat ignasiana, origen de fa més de cent anys com Congregació de l'escola de Casp.
Fundadora i corresponsable del Casal Loiola junt amb CVX Fòrum Adults-Congregació , CVX
Fòrum Joves i la Companyia de Jesús, des del curs 1989-1990.
Actualment són tres grups, que tenen reunions, diades, recessos i sortides regulars.
Coordinada pel grup de Pastoral, amb un Fons Comú de solidaritat i servei al tercer i quart
món.
Una pràctica habitual de la comunitat és cada tres cursos barregen els grups i aquest curs
tocava. Llavors la primera part del curs l’hem dedicat a posar al dia la nostra situació
personal en el nou grup. A continuació hem treballat la «Casa comuna» a partir d’una
xerrada del Llorenç Puig, la tasca que ens va proposar i l’avaluació dels canvis als que ens
havíem compromès en aquest aspecte dos cursos enrere. Ja en el segon trimestre hem
treballat el tema de «l’Escolta activa» tal com s’havia proposat des del Casal que no vam
poder acabar per l’inici del confinament.
En l’etapa del confinament el contingut de les reunions ha girat al voltant del que s’estava
vivint tant a nivell material com espiritual. Seguir i compartir l’experiència de les persones
que van haver de treballar durant el confinament. L’oferta d’eines de pregària, eucaristies de
jesuites.esp i jesuites.cat, A casa amb Déu des de la Cova, pregàries de Taize, misses des de
Santa Marta a Roma, els punts de preparació de la Setmana Santa...ens van ajudar a
continuar la vida comunitària. També vam celebrar una eucaristia comunitària virtual que va
presidir el Silvestre Falguera acompanyat del Llorenç Puig i l’Antonio Ordoñez des de la
comunitat de Llúria. L’avaluació del curs: primer dels grups i després de la comunitat van ser
les darreres reunions virtuals.
Una eucaristia presencial a l'església de Casp en la que també ens va acompanyar el Joaqui
Salord que aquells dies estava a Barcelona va tancar el curs 19 – 20.
L’acompanyament i cura dels grups i de les persones de la comunitat la fan els membres de
la Pastoral, que estan repartits en els grups de la comunitat.
Enguany l’experiència del confinament i el canvi que la pandèmia ens ha portat serien els
trets diferencials d’aquest curs. Les reunions virtuals han permès la participació de la vida de
grup de persones que habitualment no podien i hem après una nova manera de viure la
comunitat i la presència del Senyor en les nostres vides.
Consiliari: Silvestre Falguera, sj
Organització:
Els responsables de la CVX Berchmans (la Pastoral) durant aquest curs han estat la Marta
Carnicer, l'Anna Arbonés, en Toni Parellada i l’Altagràcia Torrens. A final de curs hem tingut
la renovació de dues persones de la Pastoral: la Marta Carnicer i l’Anna Arbonés que seran
substituïdes per la Conxita Costa i la Montse Guitert
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CVX Fòrum Joves
Comunitat de Vida Cristiana de laics professionals amb compromís personal i espiritualitat
ignasiana. Té el seu origen, fa més de trenta anys, gràcies a CVX Fòrum Adults i a Joan Martí
Tusquets, s.j. Actualment són nou grups, que tenen reunions regulars, trobades
comunitàries, que celebren la Pasqua familiar, oberta a tothom i que senten com a missió
comunitària el desenvolupament del Casal Loiola, com a centre de referència per viure la fe
a Barcelona.
La Comunitat està formada per 3 grup. Tots els grups disposen de guia.
Consiliari: Silvestre Falguera, sj
Composició dels grups:
GRUP 7: El formen 14 persones. Són 7 matrimonis. Es reuneix els divendres, cada 3
setmanes, en un espai de les Religioses del Sagrat Cor. Guia: Blanca Sivate, rscj
GRUP 12: El formen 16 persones en el que hi ha 6 matrimonis. Aquest curs una
persona ha deixat el grup, i ha patit la defunció d’un dels seus membres. Es reuneix
quinzenalment al Casal Loiola alternant divendres vespre i diumenge tarda. Guia:
Montse Massó, cm
GRUP 18: El formen 10 persones en el que hi ha 3 matrimonis. Aquest curs una
persona ha deixat el grup i s’han incorporat 3 persones noves. 2 d’elles ja havien
participat de la Comunitat fa uns anys. Es reuneix quinzenalment al Casal Loiola.
Guia: Silvestre Falguera, sj

Camps d’acció i missió: Com a CVX Fòrum Joves la nostra missió comú es col·laborar amb el
Casal Loiola, però individualment les persones de la comunitat participen activament en
diferents camps de missió:
CVX
CASAL LOIOLA

DIÒCESIS
PARRÒQUIA

ALTRES

Formació
Família
Litúrgia
AMB TU
Patronat
Guies Grups
Acollida
Litúrgia
Catequesis Comunió
Catequesis Confirmació
Consell Pastoral
CPM
Càritas
CPM
Cristianisme i Justícia
Fundació Migra Studium
Sant Egidi
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1
1
1
3
4
4
4
1
4
1
1
1
6
2
1
1
1
1

Programació del curs:
A) Activitats comunitàries:
4 octubre: Eucaristia d’inici de Curs
24 novembre: Tancament de la ASSAMBLEA COMUNITARIA que es celebra cada 4
anys, amb l’elecció del nou Consell (detall composició nou Consell en Document
adjunt) I la creació d’un grup de treball per liderar el projecte anomenat “Comunitat
Casal Loiola”.
14 gener: Registre davant Notari de les noves Normes Internes
31 gener : Mor d’infart Carlos Azara, membre del Grup 12
7 febrer: Celebració Eucaistia Comunitària i trobada de tota la Comunitat al 5è pis.
Presentació del lema del curs: Joves i Salats
Novembre – Maig: Presentació del projecte “Comunitat Casal Loiola” a diferents
comunitats i grups del Casal (La Vinya, Berchmans, Espai Ignasià, Germanor, Fòrum
2012) per convidar-los a desenvolupar el projecte amb nosaltres.
13 març: s’inicia el confinament per l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària de
la Covid19. S’anul·len totes les reunions de grup i activitats comunitàries previstes.
26 març: es crea un Xat Comunitari de whatsapp per compartir experiències de vida i
espiritualitat durant el confinament entre els 3 grups de la Comunitat. Els grups
passen a reunir-se virtualment, amb diferents ritmes, segons les necessitats i
possibilitats de cada grup. El Consell també continua reunint-se via telemàtica. Es
promou la participació en diferents iniciatives organitzades durant la Quaresma i la
Pasqua, tant per la família Ignasiana, com per les plataformes de CVX. Tenen
participació rellevant:
- Pregària virtual amb motiu del dia Mundial de les CVX (Lleida, 28 març)
- Eucaristia Comunitària amb Berchmans (2 d’abril)
- Recés a la ciutat (Manresa, Setmana Santa)
- Eucaristies Comunitàries tots els dissabtes a les 19:30 (Lleida)
6 abril: neix la Madeleine, neta del Lluís Bellafont i la Rosa Peralta que es
converteixen en els primers avis de la Comunitat.
1 juny: pregària Comunitària via Zoom
5 juliol: Eucaristia Comunitària de tancament de curs a l’església de Casp
B) Participació en activitats fora de la Comunitat:
14-16 febrer: Participació en el “Congreso de Laicos” convocat per la Conferència
Episcopal Espanyola a Madrid.
Febrer: Imma Valls participa a la trobada de guies de CVX Espanya que es fa a Madrid
i es nomenada Delegada de Formació per CVX-E.
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CVX La Vinya – Galilea
Comunitat de Vida Cristiana on els laics que hi formen part treballen en la revisió de les
seves missions personals des de l'espiritualitat ignasiana, i en camí de concretar el Projecte
Apostòlic Comunitari.
Consiliari: Jesús Renau, sj
Número de persones: 14 (inclòs l’acompanyant)
Programació del curs:
Reunions de grup: Se solen reunir al Casal Loiola els tercers diumenge de mes de 10h
a 17h. A partir de l’estat d’alarma ho han fet telemàticament. L’inici de curs va ser el
dissabte 14 setembre a la casa de les Escolàpies (Arenys de Mar). Després han anat
reunint-se els dies: diumenge 13 d’octubre, diumenge 17 de novembre, diumenge 15
de desembre, dilluns 30 de desembre per fer un berenar de Nadal, diumenge 19
gener, del 8 al 9 de febrer per fer un Recés de les comunitats, diumenge 16 de febrer,
diumenge 15 de març, dissabte 28 de març pel Dia Mundial CVX, diumenge 19 d’abril
per la Celebració de la Vida, diumenge 17 maig, diumenge 21 de juny, diumenge 5 de
juliol per fer l’avaluació del curs.
Calendari de pregàries: A l’oratori del 2n pis, els primers dimarts de mes de 17:45h a
18:45h. A partir de l’estat d’alarma ho han fet telemàticament: 1 d’octubre, 5 de
novembre, 3de desembre, 4 de febrer, 3 de març, 5 de maig i 2 de juny.
Participació a les eucaristies comunitàries del Casal Loiola (dissabtes a les 19:30h)
dels dies: 19 d’octubre, 16 de novembre, 21 de desembre, 18 de gener i 15 de febrer.

EnxarTxad
El grup EnxarTxad forma part de les experiències Sentido Sur Magis del Casal Loiola. Som de

diferents generacions. Som una associació amb la missió-visió de:
1. Compartir la vida i la fe entre joves Magis i del Txad
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2. Facilitar el finançament dels estudis de joves del Txad amb la fi que puguin fer un
canvi positiu en la seva comunitat (mèdic, social, econòmic, legal, etc.).
Acompanyants: Llorenç Puig, sj; Alexis Bueno, sj; Juanjo Aguilar, sj; Carlos Maza, sj
Número de persones: 14 (acompanyants inclosos)
Programació del curs:
L'equip de comissions es reuneix trimestralment. La Junta amb Comissions es reuneix
anualment, al mes de gener.
Formen part de les experiències "Sentido SUR" de Mag+s. Uns 40 dies l'any (juliol-agost) un
grup de joves amb dos dels acompanyants fan l'experiència al Txad, a Sarh concretament.
Com a esdeveniment fan anualment el MerTxadillo al mes de novembre.
Contacte: enxartxad@gmail.com
Vídeo explicació: EnxarTxad

Espai Ignasià
Espai Ignasià és una de les comunitats joves del Casal, d’entre 28 i 35 anys, amb diferents
moments vitals, que desitgen viure la fe en comunitat i fa anys que caminem junts.
L'espiritualitat Ignasiana, el discerniment en comunitat, la pregària, la missió i el servei són
els pilars bàsics. Formen part de la comunitat 4 grups de reflexió i compartir la vida; es
reuneixen setmanalment cada dilluns de 20:30h a 22:30h tot començant amb un moment de
pregària comunitari i seguint amb la dinàmica de reflexió i/o revisió de vida que
correspongui per grups, amb la col·laboració d'un acompanyant.
Acompanyants: Altagràcia Torrens, Miryam Nadal, Joan Tortajada, Glòria Díaz, Myriam
Maymó
Consiliària: Altagràcia Torrens
Número de persones: 34 persones
Programació del curs:
Trobada d’inici de curs.
Recés a Manresa. Va ser en clau d’inciació dels exercicis.
Missa de Nadal
Durant el confinament els grups han continuat trobant-se telemàticament inclús durant la
Setmana Santa.
Organització:
Equip de Coordinació: es reuneix 1 cop al mes i tracten temes generals de funcionament de
la comunitat.
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Comissió de Pastoral: es reuneix 1 cop al trimestre i fan una proposta de contingut per les
sessions i coordinen que vagi arribant el material o si ha de venir algun formador.
Comissió d’Acollida: canalitzen totes les incorporacions a la Comunitat. Fan entrevistes
d’acollida. Les incorporacions solen ser al setembre, gener i passat Setmana Santa.

Participació de les activitats del Casal Loiola:
Dintre de la comunitat hi ha qui són catequistes de confirmació i fins i tot coordinador
d’aquest projecte, altres són monitors de Magis. N’hi ha que formen part de l’equip de
litúrgia, músics. Hi ha una representant al Patronat.

Famílies Ignasianes Reunides (FIRE)
Som un grup de famílies amb fills que compartim la nostra fe. Estem oberts a acollir a tots
aquells que vulguin compartir la fe en família.
Ens trobem quinzenalment, els diumenges de 17:15 hores a 19 hores. Programem les dates
de les sessions trimestralment i cada sessió la prepara i lidera una parella o persona. El
contingut de les sessions gira en torn a compartir la fe i la vida, a través de diferents
dinàmiques: pregària a partir de l’evangeli, fets de vida, lectura d’un text i preguntes entorn
temes que ens preocupen, eucaristies.
Durant la sessió els nens mes petits juguen vigilats pels nens mes grans o per cangurs. Al
final de la sessió tots els nens s’uneixen al grup per pregar junts el pare nostre.
De cara al curs vinent es planteja que els nens de 6-7-8 anys puguin començar a fer una
estona de “catequesis” mentre els adults fem la sessió, acompanyats per algun dels adults.
Acompanyants: Astrid Cordón i Joaquim Menacho
Número de persones: 18 persones

Fòrum 2012
Grups de revisió de vida i fe on la formació, la solidaritat i els recessos són l’estructura que
vertebra el seu dia a dia. La formació és individual a elecció de cadascun dels seus membres,
tot i que s’intenta aprofitar l’oferta
que arriba d’entitats com CiJ, entre
d’altres.
El grup se’n sent responsable i
s’implica de manera activa en el
projecte de La Posada (vinculat al
Voluntariat del Casal Loiola) tant en
l’organització com en la participació
de les diferents propostes que es
fan durant el curs. Així mateix,
11

diferents membres del grup estan estretament vinculats al Voluntariat Loiola la qual cosa
comporta que sovint es trasllada al grup propostes solidàries per tal de fer-ne difusió i,
alhora, poder-s’hi implicar.
A més, com a grup, s’intenta fer un recés propi. El curs passat es va celebrar durant el cap
de setmana del 4 i 5 de maig de 2019 a la Casa d’Espiritualitat del Miracle (Solsonès). Per a
aquest curs, les dates previstes queden fixades, si Déu vol i es pot, els dies 16, 17 i 18
d’octubre.
Responsables: Miguel Ángel Moll i Yolanda Gimenez
Acompanyant: No en tenen malgrat ho han sol·licitat. En algunes ocasions, demanen
col·laboracions i ajudes a persones vinculades a la Companyia, sigui per tractar temes a les
sessions o bé per acompanyar als recessos.
Número de persones: 17 persones
Programació del curs:
(en cursiva, trobades telemàtiques)
20 de setembre: definir el fil conductor de l'any. Les Benaurances i l'Alegria de l'Evangeli.
11 d'octubre: Els pobres d'esperit
29 de novembre: Els mansos
13 de desembre: Els qui ploren. Presentació proposta nou marc Casal Loiola.
17 de gener: Els qui tenen fam i set de justícia
28 de febrer: Conclusió de les Benaurances. Replantejament del fil conductor després de la
Posada de Les Avellanes: proposta de treballar el document dels Jesuïtes de Contemplació
de la realitat.
6 de març: Sessió especial sobre Física i Déu
5 d’abril: Trobada (Diumenge de Rams)
8, 9, 11 d’abril: Trobada. Compartir punts del Recés des de casa de Jesuïtes.cat
18 d’abril: Trobada abans de l’Eucaristia de Pasqua des de Lleida
25 d’abril: Trobada abans de l’Eucaristia de Pasqua des de Lleida
Participació en trobades generals:
8 de desembre: Posada a la Fundació Adsis (participació de 7 membres del grup)
7-9 de febrer: Posada a Les Avellanes (participació de 15 membres del grup)
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Galofrins
Grup de revisió i vida de matrimonis.
Es reuneixen els divendres a les 19h
cada quinze dies. No tenen a dia
d’avui
consiliari.
Assisteixen
normalment i amb regularitat als actes
organitzats pel Casal Loiola.
Número de persones: 12 persones, és
a dir, 6 matrimonis.

Germanor
Grup de cristianes i cristians, amb històries personals diferents. El nostre objectiu és ser
fidels a la paraula, els criteris i les actituds que Jesús viuria en el món d’avui. Moguts pel seu
Esperit, volem ser sensibles als canvis de la societat, respectuosos amb la diversitat de
persones i carismes i oberts a les necessitats dels que ens envolten, mantenint l’essencial de
l’Evangeli en el marc de l’Església, signe del Regne de Déu. Compartint i vivint la nostra fe i la
nostra vida amb aquells i aquelles que ja fan camí o volen fer-lo en el si de la nostra
Comunitat, desitgem anar madurant i creixent a la llum del missatge de Jesús. Germanor va
néixer fa més de cent anys al recer del barri de la Sagrada Família amb un perfil
d’espiritualitat ignasiana. Des d’aleshores ha mantingut i vol seguir mantenint actualment
aquesta identitat com un grup més del Casal Loiola. Una bona part dels membres fixes estan
distribuïts per grups, que es reuneixen una vegada al mes en alguna casa particular els dies
previs a la reunió corresponent del mes. En aquesta reunió treballen el tema de cada mes
del llibret (entregat pel consiliari a principi de curs i on desenvolupa els diferents temes a
tractar durant el curs), que prèviament ha estat preparat individualment.
Consiliari: Francesc Roma, sj
Número de persones: 58 membres fixes i 14 simpatitzants. Aquests últims només acudeixen
a actes puntuals, per motius diversos
Programació del curs i activitats:
La trobada comunitària general és cada 3r diumenge de mes de 10h a 14h al 3r pis del Casal.
Les seves reunions tenen la següent estructura:
Benvinguda i pregària inicial
Comentari del tema del dia per part del consiliari
Reunions per grups aleatoris en les diverses sales del mateix pis
Breu cafè i descans
Eucaristia
13

Cada trobada es organitzada en una reunió prèvia al tercer diumenge per un dels grups fixes
de Germanor amb el suport del consiliari.
Dues vegades a l’any, al mes de novembre i al de febrer, tenen un recés de divendres a la
tarda fins diumenge a la tarda. Darrerament van a la Casa d’espiritualitat Francesc Palau que
hi ha a Sarrià. En aquests recessos tracten més àmpliament el tema que correspon a aquell
mes del llibret del consiliari. Hi participen uns 30-35 membres habitualment.
Els primers divendres de mes de 19h a 20h i a la capella de Sant Ignasi (c/ Roger de LLúria,
13) s’apleguen uns quants per una pregària comunitària que porta el mateix grup que
organitzarà el proper tercer diumenge.
Per Setmana Santa un grup més reduït de membres s’apleguen en alguna casa
d’espiritualitat per viure en comunitat aquells dies. Fins fa dos anys havien anat a la casa de
santa Elena de Solius on els acompanyava en Santi Thió, sj ja que el Francesc Roma,sj estava
enfeinat a l’església de Casp. Per problemes de desplaçament i de l’encariment de la casa el
curs passat es va anar al monestir de sant Gregori de Girona. Aquest any s’ha hagut de
suspendre.
Una vintena de membres de Germanor s’han organitzat en dos grups espontanis en els que
mensualment comenten algun llibre d’espiritualitat. N’han llegit algun del Francesc Torralba
i ara estan treballant el llibre del Pagola sobre l’evangeli de sant Joan. Abans ja van tractar el
de sant Lluc.
Una part dels membres de Germanor acudeixen tots els caps de setmana de l’any (dissabte i
diumenge) al menjador social La Sobretaula de Càritas, a la Parròquia de la Medalla
Miraculosa, on distribueixen el sopar als usuaris que hi acudeixen.
A finals de curs, normalment al mes de juny, s’organitza una sortida de dia o de cap de
setmana amb finalitat lúdica. Aquest any no la podran fer degut a la crisi per la Covid-19.
Organització:
Tota la activitat de Germanor està animada per un grup de voluntaris en una Coordinadora
formada per 10 membres, que, juntament amb el consiliari, es reuneix cada dilluns després
del tercer diumenge a Llúria, 13. En aquesta reunió avaluen la trobada comunitària anterior,
programem la següent i totes les activitats corresponents al mes pròxim.
Es distribueixen les diverses tasques i la relació amb el Casal Loiola.
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Grup de famílies
Durant aquest curs 2019-2020 no s’han pogut portar a terme ni trobades ni els recessos que
se solen tenir per Advent i per Quaresma. El d’Advent es va haver d’anul·lar perquè el
Consiliari no es trobava bé i el de Quaresma no es va poder portar a terme per la pandèmia
que ens va assolar. En tot cas, aquest darrer, el de Quaresma es va poder fer entrega via
telemàtica de tots els materials a tothom que hi havia a la base de dades del grup de famílies
perquè poguessin treballar-ho des de casa amb el confinament.
Responsables: Anna Gasch, Bernat Mullerat, Esther Ribas, Eulàlia Serra, Juan Mezo, Pablo
Baurier, Moncho Bernal, Roser Peiró.
Consiliari: Josemi Colina, sj
Número de persones: 316 persones que actualment reben aquest material i se les convida a
participar d’aquests recessos. És un grup obert. Tothom qui vulgui participar pot posar-se en
contacte a través del mail: families@casalloiola.org.

Grup InterMagis’93 (Martini)
El grup Martini forma part de les comunitats InterMagis actuals del Casal Loiola. Són la
generació de l’any 1993. És un grup de revisió de vida i fe.
Acompanyant: Casilda Santamaría
Número de persones: 7
Programació del curs i activitats:
Es reuneixen cada dilluns al Casal Loiola.
Sessions de revisió de vida, pregària conjunta i examen ignasià.
Una vegada al mes, la sessió és conjunta amb el grup InterMagis ’94, i consisteix en diàleg i
formació al voltant de temes de la fe cristiana. Aquestes sessions són preparades i
moderades per l’acompanyant.
Varen fer un recés conjunt amb el grup InterMagis ’94 els dies 15 i 16 de febrer de 2020.

Grup InterMagis’94
El grup UL94 forma part de les comunitats InterMagis actuals del Casal Loiola. Són la
generació de l’any 1994. És un grup de revisió de vida i fe.
Acompanyant: Casilda Santamaría
Número de persones: 13
Programació del curs i activitats:
Es reuneixen cada dilluns al Casal Loiola a les 21h.
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Sessions de revisió de vida, pregària conjunta i
examen ignasià.
Una vegada al mes, la sessió és conjunta amb el
grup InterMagis ’93, i consisteix en diàleg i
formació al voltant de temes de la fe cristiana.
Aquestes sessions són preparades i moderades
per l’acompanyant.
Varen fer un recés conjunt amb el grup
InterMagis ’93 els dies 15 i 16 de febrer de 2020.
La programació la fan trimestral. Aquest any han fet blocs: 1r trimestre – Compromís; 2n
trimestre - Déu en el dia a dia; 3r trimestre - Diàleg interreligiós. Cada sessió la prepara una
persona del grup.

Grup InterMagis’96 (MAGIS VIDA 96)
L’objectiu d’aquest grup de fe és compartir la vida en clau Ignasiana. Ho fan els dijous de 21h
a 22:30h al Casal Loiola.
La seva metodologia segueix un cicle de 4 tipus de sessions diferents que són vida, pregària,
evangeli i lliure. El dia de vida comparteixen en profunditat com estan i quin moment vital
estan vivint. El dia de pregària organitzen oracions de diferents tipus i seguint diferents
metodologies. El dia d'evangeli treballen l’evangeli de la setmana tot enfocant-se més en la
part de formació teològica.
El dia lliure fan activitats alternatives, dinàmiques diferents preparades per ells o per algú
extern o activitats fora del Casal que els ajuden a seguir creixent en la fe i la comunitat.
Fins ara no han trobat l’acompanyant definitiu i els ha fet aquesta funció l’Antonio Ordóñez,
sj, amb qui van compartir els moments de comunitat durant la Pasqua d’aquest any. La idea
és que l’acompanyant es reuneixi amb ells un cop al mes, coincidint amb l’estudi de
l'evangeli.
Durant el confinament han anat reunint-se mitjançant videoconferències seguint el calendari
de sessions previstes.
Acompanyant: Antonio Ordóñez. sj
Número de persones: 13

Joves Loiola
El Projecte Joves Loiola es defineix com un espai de vivència de la fe per a adolescents i
joves: una comunitat cristiana juvenil on els alumnes de diferents escoles puguin viure i
formar la seva fe durant una etapa de la seva vida, seguint la inspiració de la tradició
ignasiana.
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Es tracta del conjunt d’iniciatives dirigides als joves d’entre 14 a 18 anys per tal d’ajudar-los a
créixer tot oferint-los experiències de servei, formació, expressió i celebració de la fe.
El projecte Joves Loiola està conformat en l’actualitat per dues activitats concretes:
1) Voluntariats de I’ESO (Servir +): destinat a joves de 3r i 4t de l’ESO, té per objectius
desvetllar i desenvolupar el sentit de justícia i de servei, tot provocant respostes
concretes a través d’experiències de voluntariat en realitats desfavorides i d’atenció
abastable per a la seva edat. L’activitat es concreta en que una vegada al mes fan
voluntariat en residències de gent gran i en centres de persones amb diversitat
funcional.
Responsables: Blanca Vich, Irene Casado
Monitors: compta amb 14 monitors/es oficials i altres persones que han passat pel
Casal a donar suport en els dies que s’han apuntat més joves.
Número de participants: Hi han participat entre 90 i 60 joves de diferents escoles,
destacant la participació d’un grup de l’escola de Lleida a la darrera trobada.
Programació de les jornades de voluntariat:
La jornada consisteix en passar el dia en el casal fent les següents activitats
organitzades pels monitors, que prèviament s’hauran reunit per preparar-les la
setmana anterior.
• 13:00-14:00h - Acollida al Casal Loiola i Dinar
• 14:00-14:30h - Pregària
• 14:30-15:30h - Grups i Dinàmiques
• 15:30-16:00h - Anada a les Residències - T-10
• 16:00-18:00h - Voluntariat a les Residències
• 18:00-18:30h - Tornada al Casal Loiola
• 18:30-19:00h - Tancament MAGIS
• 19:00-19:30h - Berenar
• 19:30-20:30h – Eucaristia
Programació del curs: (en cursiva, dates cancel·lades a causa de la Covid19)
6 novembre - Benvinguts!
14 desembre - Festa de Nadal
25 gener
22 febrer
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21 març- 22 març- 24HORES
25 abril
23 maig
13 juny - Festa Final
Residències ateses:
Residències
Gent Gran
La Pau
Kristel Oro
Valldejuli
Dàlies
Fundació Alba
Masdéu
Madre Caterina
Fort Pienc
Betània
Sagrada Família
Natividad de Nuestra Señora

Persones Diversitat Funcional
Lourdes (Llar Montjuïc)
Joan Trias
Vigatans
Benedetti

Donada la situació d’excepcionalitat viscuda per la pandèmia, han hagut
d’interrompre l’activitat. Essent la gent gran i les persones de diversitats funcional
col·lectius de risc, dubten si podran reprendre aquest projecte el curs vinent. Per
tant, comencen a repensar altres possibilitats de voluntariat per oferir a les escoles
en el moment que es pugui.
Paral·lelament al naixement de nous projectes, per poder seguir donant continuïtat al
servei durant aquest temps de confinament volen seguir tenint contacte amb les
residències amb dues iniciatives per a les quals han contactat amb les escoles:
•
•

Enviar cartes a las residències més habituals, tant els monitors com els joves
de les escoles que habitualment hi solien participar en el voluntariat.
Fer un vídeo per enviar-lo a les residències per donar missatges d’ànims.

2) Confirmació: destinat a joves de 1r i 2n de Batxillerat i cicles per tal d’ajudar el jove
a reflexionar, madurar i optar pel compromís cristià en primera persona.
Responsables: Eduard Balcells, Jordi Gomà
Catequistes: compta amb 20 catequistes per als 8 grups de 2n any i 17 catequistes
per als 7 grups de 1r any que hi ha. En total són 37 catequistes.
Col·laboradors: Luis Jordà, Casilda Santamaría
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Programació:
24 de gener - Jornada de pre-confirmació (amb els dos bisbes auxiliars) al Casal
Loiola.
31 gener – Confirmacions a la Capella de Sant Ignasi (bisbe auxiliar Mons.Sergi Gordo)
1 de febrer – Confirmacions a l’Església del Sagrat Cor (bisbe auxiliar Mons.Antoni
Vadell)
Número de confirmants: 98 joves van realitzar el procés que va des d’octubre de
l’any 2018 i fins a gener de 2020 confirmant-se d’ells un total de 96. El número de
joves que van començar el passat octubre de 2019 i acabaran per confirmar-se al
gener del 2021 és de 83.
Escoles de procedència:
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
Jesuïtes Casp-Sagrat Cor de Jesús
JesuÏtes Gràcia- Kostka
Jesuïtes Sant Gervasi – Infant Jesús
OAK HOUSE SCHOOL
Benjamin Franklin
Coordinadores: Ángeles Fraga; Yolanda Gimenez
Consiliari: Antonio Ordóñez, sj.

Loiola’s Sound
Coral que neix al si del Casal Loiola producte de la inquietud per la música i el cant d’algunes
persones de grups i comunitats. L’activitat que porten a terme és lúdico-pedagògica, resultat
de qualitat, bon ambient, per a totes
les edats (principalment adults) amb
o sense formació/ experiència. I on
treballen estils variats, des del
clàssic, passant pel gòspel, jazz,
rock....
És una coral oberta i amb ànim
d’acollir a tota persona que tingui
ganes de passar-s’ho bé.
Número de persones:
cantaires i un director)

13

(12

Programació del curs: Assagen cada
dimecres de 18:30h a 20:30h i fan
dos concerts durant el curs: un per Nadal (el dissabte 21 de desembre, a les 20h). L’altre sol
ser a l’acabar el curs. Aquest any degut a la Covid19 no s’ha pogut dur a terme.
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Tornar a Creure
Grup diocesà que se centra en fer propostes de formació i de vivència per revitalitzar la fe, a
través sobretot de la pregària. Solen reunir-se quinzenalment els dijous de 19:30h a 21h.
Número de persones: s’han reunit una mitjana de 10-15 persones a cada trobada. Són un
grup d’unes 20 persones.
Programació del curs: Trobades des del 19 de setembre al 5 de març.

Twocats pel Gospel
Grup de música gospel que va néixer el mes de setembre de l’any 2000 a partir de la
inquietud i la il·lusió d’un grup d’amics.
Puntualment es van realitzant proves de
veu per a qualsevol persona que vulgui
unir-se a nosaltres i gaudir de la música
tot transmetent il·lusió i joia a tothom
que ens escolti.
Aquest curs ha estat, com no podia ser
d’altre manera, molt diferent als altres.
Amb el confinament, els assaigs
presencials van donar pas a assaigs
online que ens ha permès seguir-nos
veient i no perdre el to (mai més ben dit). Per aquest motiu, el nombre de concerts també ha
estat molt menor respecte els altres cursos.
Número de persones: 62 cantaires i 2 directors (Sònia Moreno i Enric Giné)
Programació del curs: Assagen cada dimarts de 21h a 23h.
Durant el 1r trimestre van realitzar un cap de setmana de treball, una activitat que
normalment fan cada any, perquè a més de la feina musical, estableixen lligams
personals.
Del 13 de desembre al 30 de desembre van fer 7 concerts inclosos a la campanya de
Nadal pels barris de Barcelona “la màgia del comerç”.
El 18 de gener van tenir fer el concert de Sant Antoni, dins dels actes de la festa
major del barri.
El 8 de març van fer un concert amb motiu del dia de la dona a l’església de Santa
Maria del Pi.
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