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1. Presentació
Estimats amics i amigues en la fe,
per escriure aquestes breus línies he fet una lectura recordatori de totes les pàgines que vénen a
continuació. Poder recordar a través d'elles la vida, l'entusiasme i l'entrega de tantes persones
m'omple d'emoció. Fa uns anys no hauríem pogut imaginar tanta energia i entusiasme en el
seguiment del nostre gran model: Jesús de Natzaret.
Vivim temps difícils de crisis econòmiques i socials, però veient el que les persones que creiem en el
que el Casal aporta i pot aportar a la societat, no podem parlar de crisi, sinó tot el contrari. El Casal
Loiola viu un moment esperançador i il·lusionant.
Més enllà de les xifres i les innombrables activitats que durant el curs s'han realitzat, el més important
és, per una banda, el treball en equip formant una sola comunitat com hem vist a través de les
activitats desenvolupades i d'altra banda, la transformació personal que cadascuna de les activitats
ens poden ajudar a experimentar.
M'agrada mirar el futur i els nous reptes que ens depara. Cada dia és més clar que el paper que el
Casal pot jugar en la societat barcelonina és fonamental. Les persones necessitem esperança, il·lusió
i convicció per creure que una altra societat és possible. La nostra espiritualitat, en tot servir i estimar,
ens hi ajuda. I junts, podem donar nous passos. El projecte # CASAL 2017 que vam iniciar va en
aquesta direcció perquè siguem capaços entre tots de marcar el rumb dels propers anys.
Quan escric aquestes línies ja tenim un nou papa, Francesc. Argentí i Jesuïta. Una nova etapa
esperançadora s'obre a l'església i nosaltres, com església que som, també hem de contribuir, com ho
hem fet fins ara, que aquesta nova Església compromesa i humil sigui real en el nostre dia a dia.
Voldria acabar agraint a la Companyia de Jesús la seva entrega, dedicació i compromís amb tots
nosaltres i a tots vosaltres, companys i companyes de camí, la vostra il·lusió i entrega des de les
petites coses fins a les més grans.
Estic al vostre servei,

Juan M Mezo
Presidència Consell Casal Loiola
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2. Introducció
Durant aquest curs el Casal Loiola ha consolidat molts dels objectius que en el seu moment es van
plantejar,
•
•
•

Dinamitzar el Casal com a espai de creixement tant humà com espiritual.
Seguir oferint noves propostes d’activitats i l’acolliment a nous grups, noves realitats.
Un interès molt especial en l’obertura cap a l’exterior. Obrir el Casal a la realitat de la nostra
ciutat i implicar-nos amb tota la problemàtica social que ens envolta.

Dos fets a destacar respecte al curs passat,
Per una banda es recupera la publicació de la MEMÒRIA del curs amb el resum de les nostres
activitats i fets més destacats que han succeït al Casal durant el curs.
També, el recuperar la figura de la “TAULA del CASAL”, molt celebrada per totes les entitats
membres. És un òrgan important en l’estructura organitzativa del Casal que ens permet el reunir-nos
per compartir el que es fa al Casal així com el que cada entitat viu durant el curs i vol compartir i
transmetre.
Molt rellevant va ser el paper de la TAULA en la participació activa que vam fer com a Casal Loiola
en la Marató contra la pobresa de TV3 pel mes de Maig. Es van viure setmanes molt intenses que
sens dubte van deixar una empremta a tots els cors i una empenta a les relacions posteriors que han
donat cohesió a totes les entitats que configuren el Casal.
Us convidem a llegir la memòria, però no volem deixar d’expressar el nostre agraïment de tot cor a
totes aquelles persones que gratuïtament donen el seu temps i el seu esforç per fer créixer i tirar
endavant el nostre Casal.
Aquesta memòria espera transmetre tot allò que des de totes les entitats es viu, des de la il·lusió, a
seguir endavant junts amb el missatge sempre present de en tot estimar i servir.

Joan Tortajada
Coordinació Casal Loiola
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3. Organització
3.1 Consell del Casal
El consell del Casal és l’òrgan impulsor del projecte del Casal Loiola i qui vetlla per a la bona
consecució dels seus objectius. Els membres del curs 2011-2012 son:
Presidència (CVX Fòrum Joves)
Representant del Provincial i Consiliari
Consiliari
Representants CVX Berchmans
Representants CVX Fòrum Joves
Representants Congregació i Fòrum Adults
Universitaris Loiola
Joves Loiola
Espai Ignasià
Administració i Tresoreria
Coordinació Casal Loiola (a partir Abril)

Juan M Mezo
Jesús Renau sj
Francesc Padrosa sj
Josep Ll Abel i Pere A. Cortiella
Luis Bellafont i Carles Ribalta
Joaquim Sitges i Maribel Vilar
Joan Gomez
Alexis Bueno sj
Xavi Casanovas i Mireia Gomà
Rosa Coma
Joan Tortajada

3.2 Equip de Consiliaris
Un dels serveis més qualificats que ens dona el CL és l’acompanyament personal amb un equip de
consiliaris, constituït per religiosos sobretot Jesuïtes, religioses sobretot del Sagrat Cor (i algun
laic/laica) tant en el consell espiritual quotidià, com en el guiatge en els Exercicis Espirituals (en totes
les seves modalitats), Eucaristies, vida sacramental, etc. Aquest curs 2011-2012 aquestes persones
han estat regularment: Jesús Renau, Francesc Padrosa, Marga Bofarull, Josep Lluís Corrons, Ignasi
Vila, Lau Balanzó, Joaqui Salord, Blanca Sivatte, Alexis Bueno, Llorenç Puig, Rubén García, M
Àngels Melgosa, Carme Massó i molts d’altres. L’equip de consiliaris s’ha reunit cada mes, i ha
tractat els temes referents a la seva missió, tant els organitzatius com algunes qüestions de fons
pastoral.
3.3 Equip de Coordinació
L’equip de Coordinació és el que s’ha encarregat, per una part, de promoure iniciatives i activitats
noves, i per altre del funcionament diari del Casal Loiola, portant a terme, a més a més, les propostes
del Consell i vetllant per fer realitat el projecte del Casal. L’equip ha estat format per:
Coordinació Casal Loiola (des d’abril)
Secretaria matins i tardes
Consergeria tardes

Joan Tortajada
Neus Sabaté
Arantza Cadenas

3.4 Taula del Casal
La Taula del Casal després d’un mesos d’inactivitat ha continuat les seves trobades a finals d’aquest
curs. Òrgan de trobada de totes les realitats diferents del Casal: grups, comunitats, entitats i serveis.
És un espai participatiu i de consulta on aquest curs des de la Taula es va promoure la participació de
tothom en la Marató contra la pobresa. Aquest curs s’han fet 2 reunions: 8 de maig i 26 de juny però
el contacte via mail va ser important i efectiu. Han passat per la Taula del Casal: Gloria LopezBarrena/Montse Moragas (Voluntariat), Ana Vernis (CVX Fórum Joves) Pere A. Cortiella (CVX
Berchmans), Joaquim Sitges (Fórum adults)
Blanca de Gispert (APROPAR), Joan Gomez
(Universitaris Loiola), Cristina Casado i Lluís Busto (CIM), Maria Urmaneta (CVX La Vinya), Maria
Masllorens (VOLPA), Juan Mezo (Consell del Casal), Leslie Pasten/Victor Jordà (Joves Loiola), Rosa
Coma/Mireia Gomà (Espai Ignasià), Robert Solé (Tornar a Creure), Elisa Sarsanedas i Agustí Llop
(Grup Germanor), Flors Salmons (Twocats pel Gòspel)
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4. Programació de cursos, seminaris i xerrades
4.1 Creixement espiritual
4.1.1 Taller família i espiritualitat ignasiana - Aurora Camps i Josep Mª Riera.
Reflexió i treball conjunt per ajudar a la vida familiar des de la pedagogia i l’espiritualitat ignasiana,
aplicant els instruments ignasians a la vida en parella, matrimonial i a l’educació dels fills.
S’inscriuen 16 persones.
Dimarts 13 de desembre, 10 de gener i 7 de febrer de 21h a 23h.
4.1.2 Lectura de textos sagrats de diverses tradicions - Xavier Melloni, sj.
Una forma de conèixer les diverses tradicions religioses és a través dels seus textos sagrats. En dues
sessions es farà una lectura comentada d’alguns texts significatius de l’hinduisme, budisme, taoisme i
l’islam.
S’inscriuen 30 persones.
Dissabte 14 de gener i 11 de febrer de 17.15h a 19.15h.
4.1.3 Com pregar i llegir l’antic testament? - Rafael Sivatte, sj.
Introducció a l’Antic Testament contextualitzant, donant una visió general i explicant com es van
gestar els llibres. Com es va formar el poble de Déu del qual venim, l’experiència que va viure i quins
paral·lelismes hi trobem. Es donaran eines per facilitar la pregària i la lectura.
S’inscriuen 12 persones.
Dijous 26 de gener, 2, 9 i 16 de febrer de 20h a 21.30h.
4.1.4 Aprendre a viure - Josep M. Rambla sj i Santi Torres sj.
Jesús va venir al món perquè tinguéssim “vida a desdir”. Val la pena fer una reflexió ben realista
sobre la nostra manera de viure a fi d’aprendre a viure, amb fidelitat a l’evangeli, però d’una manera
sana i alliberadora.
S’inscriuen 64 persones
Dijous 8, 22 i 29 de març de 21.30h a 23.30h.
4.1.5 L’experiència espiritual i psicològica - Josep M. Rambla sj i Jordi Font sj.
La recerca d’espiritualitat és un dels signes del moment actual; cal fer llum sobre què és l’espiritualitat
per moure’s d’una manera més segura en un camí que porti a una vida humana i creient més madura.
En l’àmbit espiritual es correspondria amb donar el pas cap a la unió d’amor místic.
S’inscriuen 20 persones.
Dissabte 5 de maig de 17.15h a 19.15h.
4.1.6 Eines ignasianes per viure el dia a dia - Jesús Renau sj i Francesc Padrosa sj.
Itinerari per a grups. Cinc sessions per conèixer a fons l’espiritualitat ignasiana i com aquesta ens pot
ajudar a viure el dia a dia.
Sol·licitat pels grups d’Universitaris Loiola i Espai Ignasià.

4.2 Pregària
4.2.1 Recés: servir, contemplar i resistir - Pere Borràs sj.
Servir, contemplar i resistir; tres dimensions de l’espiritualitat ignasiana. Recés on es combinaran
pistes de pregària, temps de pregària personal i temps de pregària compartida.
S’inscriuen 23 persones
Dissabte 15 d’octubre de 10.30h a 19.30h + Eucaristia comunitària.
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4.2.2 Oasi a la ciutat
Espai permanentment adequat per a la pregària, amb música de
fons, text i lectures a disposició.
L’ús d’aquest espai per persones individuals no és habitual, tot i que
si s’usa espontàniament. També en fan ús alguns grups de Joves
Loiola, de Confirmació, d’Universitaris Loiola, d’Espai Ignasià,... en
cas de necessitar un espai més recollit o diferent al de la sala
habitual.
4.2.3 Cinc dies d’exercicis espirituals
Moment de renovació espiritual, d’aturada enmig del brogit diari. Les
persones que no tinguin possibilitat de retirar-se els 5 dies poden
estar-s’hi menys.
El Casal Loiola ha adreçat els interessats a la web de la Cova de
Manresa, on es realitzava l’activitat.

4.2.4 Celebració de la Pasqua Jove a Raïmat
Celebració de la Pasqua a l’escola dels jesuïtes del
Claver on centenars de joves (ESO, batxillerat i
universitaris) viuen la Pasqua plegats, acompanyats
per monitors i acompanyants. Es realitzen activitats i
dinàmiques per grups durant el dia, i oficis i vetlles
conjuntes al vespre durant 4 dies, de dijous sant al
matí a diumenge, per tal de viure i conviure la
Pasqua.

4.2.5 Pasqua familiar comunitària
Un any més la CVX Berchmans ho organitzat una Pasqua familiar comunitària oberta a tothom que
pogués estar interessat. Es tracta d’una celebració de la Pasqua molt familiar, en la que hi participa
tota la família, a la casa d’exercicis d’Hostalets de Balenyà de dijous al vespre a diumenge al matí.
Allà mateix es celebren els oficis, prèviament preparats per tots com a dinàmica de la tarda. El
dissabte al matí es realitza també un Via Crucis.
4.3 Interioritat
4.3.1 Educar la interioritat a l’escola - Carmen Jalón.
Cultivar el món interior a l’aula, a través de l’art, la paraula, el cos i el silenci. Aprendre una
metodologia per tal d’ajudar als alumnes a ser conscients, competents, compassius i compromesos,
en un temps breu i a l’escola.
S’inscriuen 20 persones.
Dijous 29 de setembre, 20 d’octubre, 10 de novembre i 1 de desembre de 19.30h a 21h.
4.3.2 Tallers teórico-pràctics de interioritat - Carmen Jalón.
Aprendre i aprofundir en l’aplicació dels recursos per treballar la interioritat a l’escola, a les activitats
extraescolars o a la parròquia. Visualitzacions i cançons, dinàmiques corporals i jocs, mandales i
danses contemplatives, relaxació, meditació i silenci, i la consciència corporal i els sentits.
S’inscriuen 11 persones.
Dijous 19 de gener, 23 de febrer, 15 de març, 12 d’abril i 3 de maig de 19.30h a 21h.
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4.3.3 Relaxació psicosomàtica - Enric Seguí.
Integració de la persona a través de la relaxació profunda: la relaxació i la quietud interior, la nostra
realitat, el silenci, superar les nostres addiccions, relaxació i salut, aprendre a mirar i escoltar el cos
en la meditació.
Dimecres 16 de novembre, 14 de desembre, 11 de gener, 8 de febrer, 7 de març, 11 d’abril i 9 de
maig a les 19h.

4.4 Creixement humà
4.4.1 Un altre món és possible... - Arcadi
Oliveres i J.I. González Faus sj.
En un món on domina el dogma segons el qual
no hi ha res a fer (a excepció del moment en el
què algun polític anhela arribar al poder), hi ha
en realitat mil raons socials i fortes raons
cristianes per creure que un altre món és
necessari i que a nosaltres ens toca fer-lo
possible. Assistència de més d’un centenar de
persones
Dimecres 5 d’octubre a les 21h.

4.4.2 Consumeixo = existeixo? - Ignasi Carreras (en col·laboració amb CiJ)
Dins del cicle “Cinc quaderns d’ahir per entendre la realitat d’avui” es tractarà el quadern 123 de CJ.
Assistència entre 40 i 50 persones.
Dimecres 21 de març de 20h a 21h.
4.4.3 Testimonis des de 3 continents diferents:
- Cambodja – Joaqui Salord sj – dissabte 19 de novembre a les 18h.
- Haití – Ramir Pàmpols sj – dissabte 24 de març a les 18h.
- Àfrica – Òscar Mateos – dissabte 21 d’abril a les 18h.
Interessants testimonis sobre diferents regions basades i fonamentades en experiències personals.
4.4.4 CPM – Equip de matrimonis
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. Es pretén fer reflexionar amb esperit crític sobre els
mateixos i el nostre món, adoptar com a criteri aquells valors més humans i més plens a la llum de
l’esperit evangèlic i que projectin un estil de vida familiar i personal segons l’esperit cristià.
S’han realitzat 3 tandes, una per trimestre, i amb 7 sessions al trimestre, en les que han participat un
total de 14 parelles.
4.4.5 Els vespres ens calen - Espai Ignasià.
Tres sessions independents per debatre, viure, escoltar i sentir a la frescors dels vespres d’estiu. Un
espai de debat amè amb temàtiques d’actualitat que volen fer dialogar el cristianisme amb el món
d’avui.
Dijous 28 de juny i 5 i 12 de juliol de 20.30h a 22h.
Enguany, en la 4a edició de Els vespres ens calen, les sessions giraven entorn el tema: “Trobant
respostes en temps de crisi”. La primera sessió “un model empresarial: Moltacte”, la segona “un
model d’habitatge: Sostre cívic” i en la tercera la projecció d’un documental: “Empresas que inspiran
futuro. Ocho casos de emprendedores sociales”.
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4.4.6 Voluntariat
Oportunitat de participar en experiències de voluntariat a diferents llocs i àmbits. Amb infants en risc
d’exclusió social, famílies immigrants, malalts, persones grans, etc.

4.4.7 Curs de formació en voluntariat social internacional - VOLPA
VOLPA vol proporcionar un marc de reflexió i discerniment per viure una experiència de solidaritat al
Sud. Afavorir l’obertura a una realitat social i cultural diferent concretada en un compromís
sensibilitzador i transformador de la nostra societat. Facilitar eines d’interpretació i anàlisi dels
processos i les estructures en què es fonamenta la desigualtat social.
Dissabtes alterns de gener a juny de 10h a 13.30h i dos caps de setmana intensius al Casal Arrupe.
4.4.8 Curs de formació i voluntariat APROPAR
APROPAR (Associació Pro Paraguai) ofereix un curs de formació per a estades de curta i llarga
durada a Llatinoamerica en projectes de cooperació.
Dimecres o dijous de 20h a 22h, 7 sessions del febrer al maig.
4.4.9 Camps de treball al juliol
Enguany es reprenen els camps de treball, després d’un any d’aturada pel Magis. Són 4 camps de
treball els que s’ofereixen des del Casal Loiola:
- “Comunitat en el servei i la pregària” adreçat a joves entre 18 i 22 anys.
A l’estiu, la llibertat temporal permet dedicar-se als altres en el servei més intensivament. Et
proposem un lloc on poder compartir la vida, on posar pregària i sediment al servei tot vivint en
comunitat.
- “Almeria 2012” adreçat a nois/es de 2n de Batxillerat i universitaris de tota Espanya.
Durant dues setmanes organitzarem unes colònies pels fills dels immigrants que treballen a la
zona d'hivernacles de Roquetas de Mar (Almeria). A les tardes tindrem l'oportunitat de conèixer la
realitat de la zona, les vivències dels que han fet llargues travesses per arribar fins aquí i la
realitat del barri on viurem, marcat per la pobresa i l'exclusió. Tot això alhora que compartirem allò
viscut en clau comunitària i de fe per ajudar-nos en el creixement mutu i per aprendre a viure des
del cor.
- “Camp de treball urbà” adreçat a nois i noies de 1r i 2n de batxillerat.
En aquest camp de treball col·laborem amb diferents entitats a la ciutat de Barcelona, que durant
els mesos d'estiu donen atenció als nens que no tenen recursos per marxar fora i els organitzen
activitats diàries. El camp de treball és una oportunitat per dedicar el nostre temps a aquests nens,
i per poder compartir al final del dia la nostra experiencia convivint en comunitat i compartint la
vida i la pregària.
- “Camina i deixa petjada” adreçat a nois/es de 3r i 4t d’ESO.
Una ruta pel camí Ignasià. Seguirem els passos de St. Ignasi en la seva etapa per Catalunya.
Dies de camí per descobrir la importància de la comunitat en les nostres vides, avançar en el
creixement espiritual i personal. Uns dies de trobada amb un mateix, Déu i els altres, fent camí i
avançant. Deixant petjada en els altres i deixant que Déu deixi petjada en el nostre cor.
4.4.10 Campaments Esplai CIM
Campaments de l’Esplai CIM, pels nanos que hi participant durant els dissabtes del curs. Enguany
planten les tendes de campanya a Víllec (La Cerdanya) i l’experiència, com cada any, és molt intensa
i enriquidora.
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4.5 Eines
4.5.1 Loiola Gòspel Cor
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.
Dimecres de 19h a 21h.
4.5.2 Introducció a la filosofia - Anna Ortín
Sense necessitat de coneixements previs, per tots
aquells que tinguin curiositat per la història del
pensament. Recorregut general per les etapes i
principals autors de la filosofia occidental, incitant al
diàleg i a la reflexió.
Dijous d’11h a 12.30h durant tot el curs.
4.5.3 Ioga - Alfonso Sequeira
Dedicar una estona a la relaxació i escolta del cos col·labora a l’aprofundiment d’un mateix i a la
millora de concentració, relaxació i forma física. El Ioga consisteix en harmonitzar cos, ment i esperit.
S’inscriuen 11 persones, repartides entre els dos torns (dimecres d’11 a 12h i dijous de 20 a 21h
4.5.4 Entendre’s amb els ordinadors - Gerardo Carreño
Curs d’informàtica d’iniciació per aprendre a fer servir l’ordinador, navegar per Internet, descarregar
arxius, etc. No requereix cap coneixement previ.
S’inscriuen 8 alumnes.
Dimarts 4, 11, 18 i 25 d’octubre, 8,15,22 i 29 de novembre de 10h a 11.30h.
4.5.5 Aula oberta d’informàtica - Marta Artigas, Eric Paez, Neus Sabaté
Espai amb la possibilitat de poder anar aclarint dubtes i ampliant els coneixements informàtics i
d’Internet.
Els participants al curs d’Entendre’s amb els ordinadors agraeixen aquest espai, que els dona
continuïtat alhora que poden anar resolent els seus dubtes. També interessa a persones que en
saben una mica, però necessiten suport.
Dimarts de 10h a 11.30h. Inici el 7 de febrer (2n trimestre) i 8 de maig (3r trimestre).
4.5.6 Classes de guitarra clàssica i moderna - Horacio Verdún
Classes de guitarra. Sense necessitat de coneixements previs.
S’inscriuen 11 persones.
Dimecres de 19.15h a 20.15h, durant tot l’any.
4.5.7 Reiki - Milós González
Antiga ciència basada en la connexió de les energies i la seva canalització a través de les mans. Pot
ajudar en tot tipus de problemes, ja siguin físics o emocionals.
Taller amb grups reduïts.
Dimarts d’11h a 12.30h durant tot l’any.
4.5.8 Coral AA.AA. ICI
Es fan dos concerts anuals i també s’organitzen excursions i xerrades. Director: Jordi Roma.
Dijous de 19.30h a 21.30h.
4.5.9 Coral AA.AA. Casp
Coral de cançons populars catalanes, estrangeres i religioses. Director: Víctor Borràs.
Dijous de 20h a 21.30h.
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4.5.10 Camí ignasià
El 1522 Ignasi pelegrinà de Loiola a Montserrat i Manresa (la fita última era Terra Santa). A
caminoignaciano.org trobem el trajecte geogràfic d’aquest “Camí Ignasià” i els seus recursos, amb
una sèrie de pistes perquè sigui un “camí interior” en l’escola de la espiritualitat ignasiana.
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5. Activitat especial: col·laboració amb la Marató de la pobresa de TV3
El passat mes d’abril es va posar en marxa un dels
esdeveniments que van marcar la temporada 20112012 del Casal, La marató per la pobresa de TV3.
Aquesta col·laboració amb la Marató va ser
proposada pel Consell del Casal Loiola i gestada a la
Taula del Casal, on hi participen representats tots els
grups i comunitats de la casa.

A través de la Taula del Casal es va iniciar el procés
de convocatòria de propostes dels diferents grups fins
un resultat de 15 propostes, totes elles molt
interessants. D’aquestes, es van triar sis definitives.
Totes elles van resultar un èxit, i la participació i la
generositat de la gent es van traduir amb una xifra
total de 7.878,59 €. Un gest, un gra de sorra que ens
va permetre solidaritzar-nos i viure uns dies de
convivència i implicació en un projecte comú. Tots
junts per una causa, tots junts amb una sola identitat,
amb una sola veu; un Casal Loiola, solidari i
compromès amb la lluita contra la pobresa. Des
del record d’aquells dies, agraïm encara pa
participació de tantes i tantes persones.
Les accions que es van duur a terme són les
següents:
-Recaptes de diners - Dissabtes del mes de maig.
Recaptació de diners a l'Eucaristia dels dissabtes al
Casal Loiola durant tot el mes de maig.
-Sopar de la fam - Dissabte 19 de maig.

-Taula rodona "com sortir del fora de joc"? - Dilluns 23 de maig.
Reflexió al voltant d'aquesta nova realitat de pobresa que des de fa dos anys estem vivint a casa
nostra, parlar de les seves causes estructurals i debatre com cal respondre a una situació com
aquesta. Van acompanyar-nos Salvador Busquets, director d'Arrels Fundació, Jean Claude
Rodríguez-Ferrera, emprenedor social, fundador de ACAF-Comunidades Autofinanciadas; entre
d'altres.
- Concert solidari - Dissabte 26 de maig.
Concert organitzat pels Universitaris Loiola, amb actuacions de Monkeyness Mnk, Leat the Beat i
Quorum.
- I Caminada popular del Casal Loiola - Dissabte 26 de maig.
Recorregut per diferents carrers de Barcelona en especial atenció a algunes fonts emblemàtiques
de la ciutat.
-

Concert de Gospel solidari - Dimarts 29 de maig.
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I, present en totes les activitats i havía el nostre manifest (escrit pel Guille Casasnovas d’Espai
Ignasià), per obrir-nos el cor a la realitat que pateix molta gent:
Portem ja uns anys immersos en aquesta crisi que va començar sent financera, després
econòmica i més tard social. Encara no sabem quina serà la seva durada i tampoc la seva
profunditat, tot i que ja s'ha emportat per endavant moltes víctimes - empreses, governs i,
sobretot, persones. El que sí sabem és que durant els darrers mesos la situació ha empitjorat
enormement a casa nostra i també en altres indrets del nostre continent. I també sabem que,
com passa la majoria de vegades, aquells que s'estan emportant la pitjor part son els que partien
d'una situació més desfavorable i que menys culpa tenien en l'origen de la crisi. Durant aquests
dies, la Marató per la Pobresa impulsada pel govern a través de TV3, ens ha portat als ciutadans
de Catalunya a fer un esforç solidari extraordinari, per tal de poder recolzar econòmicament la
tasca de tantes organitzacions que es dediquen dia rere dia a mitigar les conseqüències de la
pobresa a casa nostra. Al Casal Loiola ens hi hem sumat a la causa organitzant diversos actes
per recollir diners, però també hem volgut anar més enllà i preguntar-nos per les causes que ens
han portat a que més del 20% de la població del nostre país es trobi en situació de pobresa. Tal
com dèiem a la taula rodona del passat dilluns, “Com sortir del fora de joc?”. O, formulat d’una
altra manera, “Per què tanta gent es queda fora de joc?”. No hem volgut caure en anàlisis
simplistes de posar tota la culpa als governs, als bancs o als constructors, però sembla clar que
tots ells en són especialment responsables, ja que van posar per endavant l’avarícia, els diners
fàcils i el curt termini en comptes d’actuar pel bé de la ciutadania. No obstant, la situació actual
també ens ha de fer reflexionar sobre la societat que estem construint entre tots: Quins valor
estem transmetent als nostres fills? Quins són els pilars del nostre “contracte social”? Quins són
els nostres “irrenunciables”? Segurament haurem de moure’ns cap a models on el consumisme,
el materialisme i l’individualisme siguin substituïts per la responsabilitat, la fraternitat i la
solidaritat. En aquest sentit, com a cristians ens sentim especialment cridats a treballar amb
esforç i humilitat, amb responsabilitat i creativitat, amb actitud de denúncia però també
d’optimisme, a construir el Regne de Déu a la terra. Amb un Casal acollido, obert a la ciutat, i
donant resposta a aquells que més ens necessiten.
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6. Grups i comunitats

6.1 Joves Loiola
6.1.1. ESO
El curs amb l'equip de monitors del voluntariat de
l’ESO va començar amb una trobada de cap de
setmana. Aquesta trobada va permetre enfortir les
relacions entre els monitors i marcar unes línies
bàsiques d'objectius pel curs. En aquesta trobada
també es van proposar modificacions: formar
parelles de monitors estables durant tot el curs, que
el nois sempre vagin a la mateixa residència, i
procurar un acompanyament més personal, que
enganxi als joves. Les 24h és la primera activitat que
es presenta i que permet establir un primer vincle
amb el Casal. El seguiment del voluntariat durant les
trobades mensuals ha estat excepcionalment
nombrós, arribant a superar un dia els 100
assistents. El nombre d'assistents va anar baixant
fins a l'Skaneja't, segon punt clau en el relació al
creixement dels joves (un moment d'aturada). El
següent punt fort va ser la Pasqua. Hi havia 80 joves
d'ESO, dels quals aproximadament un 50% venia
dels voluntariats d'ESO del Casal. I per acabar el
curs, es va oferir un camp de treball; fer les etapes
entre Verdú i Manresa del camí de sant Ignasi.
6.1.2. Postmissa
Comença el curs amb un mini-recés a Vallvidrera de
monitors i esdevé tot un èxit; es comparteixen
sentiments bons i dolents, es consolida el grup i
sorgeix la idea de fer postmisses molt atractius i
elaborats per als dies de voluntariat de l’ESO, que és
quan hi haurà molts nois. Per la resta de dies també
s’organitza alguna activitat. A mesura que avança el
curs, el nombre de persones “fidels” augmenta. Es
creen lligams entre ells i queden fins i tot fora del
Casal. Cal dir que són persones de diferents escoles
i s’han conegut allà. El bon funcionament de l’Espai
POSTMISSA genera una massiva participació de
nois de ESO a la Pasqua Jove TSKV. L’Espai també
esdevé plataforma per apuntar-se a camps de treball
d’estiu. Tot l’últim període de curs, un mínim de 30
nois fidels vénen cada dissabte, amb ganes
d’aprofundir i reflexionar, adaptant-se al que es faci i
mostren una estima incondicional respecte als
monitors.
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6.1.3. Confirmació
A finals de gener de 2012 es van confirmar 77 joves (44 de Jesuïtes Sarrià, 18 de Jesuïtes Casp, i 15
d’altres escoles). Dels 7 grups de segon de batxillerat, a partir de febrer 3 grups han seguit amb
trobades fins a final de curs, amb diferents periodicitats. El més d'Octubre van començar el procés de
preparació per a la confirmació 79 joves de primer de batxillerat (43 de Jesuïtes Sarrià, 24 de Jesuïtes
Casp, 5 de Jesuïtes Gràcia i 7 d'altres escoles). Els dissabtes 9 i 16 de Juny es van fer les trobades
amb els joves de quart d'ESO que volen començar el procés l'any vinent (50 de Jesuïtes Sarrià, 16 de
Jesuïtes Casp i 4 d’altres escoles). La previsió és d'uns 70 joves. L'itinerari a seguir està indicat en el
dossier de catequistes, tot i que és molt obert i cal que cada equip de catequistes l'adapti en funció
del grup. Es va fer el recés de preconfirmació durant tot el dia al Casal Loiola amb els de segon que
s’havien de confirmar a final de mes (diferents activitats, testimonis, estona de pregària...).
Curs Zaqueu: A causa de l’èxit de l’any passat, aquest any s’ha fet la segona edició del curs.
Formació personal amb l’objectiu que porti que un grup dels participants que es trobin amb ganes
passin a ser catequistes de confirmació l'any vinent. Van participar unes 20 persones en cada sessió.
Temes que es van tocar: l’estudi d’evangeli, l’Església i els sagraments, Jesús i la resurrecció, Déu,
la pregària, aproximació a l’Antic Testament…
Catequesis de pares: S’ha seguit amb la catequesi de pares, amb una trobada regular d’un cop al
més. Aproximadament hi ha participat unes 20 persones.
6.1.4. Grup de Litúrgia
Membres: Alexis Bueno (JL), Montse Puiggròs
(JL), Saida Francia(JL), Núria Monteis (JL), Núria
Reventós
(Berchmans),
Marisol
Ortiz
(Berchmans), Mercè Mariné (Fòrum Joves),
Marga Viladot (UL).
Reunions realitzades: Abans d’iniciar cada
temps litúrgic es convoca una reunió per tal de
plantejar el fil conductor del temps i el lema. Les
reunions del grup de litúrgia estan centrades en
la lectura individual de tots els textos que
pertoquen al temps que s’està preparant; una
posada en comú i, a partir, del diàleg s’arriba a
la definició d’un fil conductor que es concreta en un lema extret dels textos i un símbol gràfic que ajudi
a seguir el sentit del temps que s’està vivint. Amb aquesta informació s’elabora un quadre que es
trasllada a: catequesi d’infants, equip de músics, CIM i postmissa. Es decideix canviar la distribució de
la capella per tal de facilitar els moviments, i el canvi es valora positivament.
6.2 Universitaris Loiola
Universitaris Loiola és un espai de creixement humà i en la fe que el formen nois i noies amb edats
que van des dels 18 fins als 23 anys aproximadament. Enguany, hi havia unes 68 persones inscrites.
De manera regular, hem comptat amb la participació d’unes 56 (la resta estan fora d’Erasmus, o han
estat més irregulars). L’Itinerari preveu un acompanyament i una formació als UL de cinc anys (curs
escolar). L’equip de monitors que acompanya aquests nois i noies ha estat de 14: Nuno Alvim, Anna
Amorós, Marga Bofarull, Joan Carreras, Maria Cusó, Ignasi Escudero, Joan Gómez, Inma Naranjo,
Anna Ortín, Quim Pons, Llorenç Puig, Laura Sala, Nani Vall-llossera, Rosa Suriñach (donant suport a
l’equip en l’ECU). El fil conductor d’enguany ha estat potenciar la pregària. És per això que el lema ha
estat: Arrisca’t, prega. Ha ressonat durant tot l’any i s’ha treballat en moments determinats: diada
d’inici, importància i significació de la pregària en la nostra vida, recés de monulians al mes de gener,
recés d’Ulians el mes de febre i cloenda del curs amb l’eucaristia. Un altre pilar important del curs han
estat les sessions formatives: per a 1r i 2n el cinefòrum a partir del documental Els oblidats dels
oblidats, i per a 3r, 4t i 5è el seminari d’eines ignasianes en tres sessions.S’ha participat també en
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celebracions, conferències, Estació d’enllaç, Pasqua TSKV, Marató en contra de la pobresa de TV3 i
altres activitats.

6.3 Espai Ignasià
L'Espai Ignasià ens reunim cada dilluns de
21h a 23h. La primera mitja hora es dedica a
la pregària comunitària i seguidament reunió
per grups. Vam iniciar el curs amb una
assemblea que ens va dur a un procés de
barreja de grups i a un seguir d'altres coses
que hem anat concretant al llarg del curs. Els
dilluns, a més de compartir les pregàries
inicials, hem estat fent el seminari d’eines
ignasianes
acompanyats
pel
Francesc
Padrosa,sj i el Jesús Renau,sj compaginat
amb altres moments que el grup ha triat (fets
de vida i altres). També hem aprofitat alguns
dilluns per trobar-nos tots al voltant d’una eucaristia, fer un itinerari per Sant Roc, fer la celebració de
la paraula, alguna sessió sobre economia comunitària, escoltar testimonis i assistir a la Taula rodona
per la Marató contra la pobresa. Amb tot, també hem tingut temps de compartir una sortida d'inici de
curs a Cantallops, una excursió al Montseny, preparar Els vespres ens calen, compartir les diferents
pasqües d’Espai Ignasià, treballar i somniar per la nostra comunitat en el 1r Fòrum d’Espai Ignasià a
Vilassar de Dalt i gaudir d’un recés a Manresa.
6.4 CVX Fòrum Joves
Aquest curs ha començat amb la cloenda de l’Assemblea que varem començar el curs passat.
Celebrem una Assemblea cada 4 anys, i aquesta revisió marca el camí que seguirà la Comunitat els
propers anys. Els diferents grups que conformen Fòrum-J ens hem reunit amb diferents periodicitats,
coincidint tots al Casal un cop al mes (començant amb una pregària conjunta). En relació a
l’Assemblea les idees més importants que vam sorgir va ser el continuar creixent espiritualment tot
vetllant per l’ús de les eines ignasianes i la cohesió de la Comunitat, plantejant la possibilitat de
reorganitzar alguns grups i realitzant trobades comunitàries conjuntes cada mes per pregar mitja hora
i seguir la dinàmica de cada grup desprès. Hem escollit un president que ens representi davant les
altres Comunitats del Casal, el Carles Ribalta. En relació a la nostra missió com a dinamitzadors del
Casal hem participat i/o col·laborat en:
celebracions
litúrgiques,
grup
de
Voluntariat i en les diferents campanyes
que han organitzat, recessos dins i fora
del Casal, en diferents cursos, taules
rodones, conferències que s’han ofert al
Casal, en la Marató de TV3 (organitzant la
I Caminada i participant en altres
activitats) i en les diferents trobades de la
xarxa Manresanet. En relació a CVX, hem
participat de l’Assemblea extraordinària de
CVX Espanya, en participat en el projecte
Zero amb l’aportació de roba i diners pels
CIES, en participat en CVX Catalunya.
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6.5 CVX Berchmans
La CVX Berchmans la formen unes 50 persones, famílies i persones en diferents situacions, tots ja
professionals, repartits en 4 grups. Tots els grups ens trobem cada 15 dies a l’oratori del mateix pis i
els primers dijous fem una pregària comunitària i els segons acabem amb una Eucaristia. La Pastoral
(formada per quatre laics i el Consiliari) és el grup que vetlla per la vida espiritual i material de la CVX.
Aquest curs hem optat per tenir un fil conductor comú a tots els grups comunitaris i hem treballat
l’autobiografia de Sant Ignasi, “El Pelegrí”. Enguany hem tingut un grup d'Iniciació a la comunitat,
l'objectiu d'aquest grup ha estat iniciar en l'espiritualitat ignasiana a les persones que volien entrar a la
comunitat, també hem obert el grup a persones de la comunitat que volien treballar el tema. Els actes
comunitaris a banda de la reunió de grup són: trobades, recessos (comunitari i personalitzat),
avaluacions, Diades (reunions temàtiques dels 4 grups junts), celebració de la Pasqua, participació
del seminari “Aprendre a viure” d'en Josep Ma Rambla i en Santi Torres sj. El Fons de Solidaritat s'ha
repartit com sempre en les col·laboracions
habituals en programes del 3r i 4t món, s'ha
donat resposta a vàries demandes particulars
arribades a través de persones de la comunitat
o coneguts, també s'ha aportat la part de la
quota del casal que ens correspon i a les
despeses de la pròpia comunitat. Enguany
s’han renovat els representants al Consell del
Casal. Hem participat en la trobada dels equips
de formació de CVX, en la Comunitat a Joves
Loiola, la comissió de Litúrgia del Casal i en els
equips de catequesi de les Eucaristies dels
dissabtes en la Comissió d'Acollida del Casal.
6.6 Grup de músics
El curs 2011-12 ha estat molt important pel
grup de musics del Casal Loiola. Va començar
amb una assamblea el mes de setembre que
ens va permetre posar-nos al dia i fer projecte
per a millorar aquest servei que oferim a les
eucaristies dels dissabtes. Durant el curs s'han
anat incorporant musics al grup que l'han
reforçat i s'han fet alguns assajos per a
actualitzar repertori. Han format part del grup
de musics del Casal aquest curs: Direcció de
cants: Montse Puiggròs, Eulalia Serra, Roser
Peiró. Melòdics: Lluis Jordà (saxo), Xavi
Casanovas (trompeta), Laura Leon (violi),
Cristina Isern (violi), Alex Miralles (violoncel).
Guitarres: Albert Mitjans, Carles Mitjans, Carme
Grimalt, Júlia Díaz, Josefina Paz, Xavi
Matabosch. Baix: Luis Bustos. Bateria: Victor
Jordà, Marc Mitjans. Elaboració del ppt per
projectar: Mercè Garí.
6.7 Tornar a Creure
Tornar a creure s’organitza per grups. El grup
Emaús-Bètania, Sinaí, Adonai i Sió, i Primers
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Passos han fet pregària. El grup Segons Passos, Màster Mystic 3, Màster Mystic 1 s’ha fet catequesis
i pregàries. La Formació Permanent de Tornar a Creure han fet un recorregut teològic sobre els
principals llibres del Nou Testament. Tots els grups van fer un recés a Solius els dies 28 i 29 de
gener, dedicat a fer una formulació del credo personal a partir de Deuteronomi 26. Recapitulant la
pròpia història de salvació. Dirigit per Xavier Morlans. També hem organitzat un concert del grup DUM
el 16 de desembre del 2011 i una festa de cloenda de curs el 21 de maig del 2012.

6.8 Germanor
Som un grup de cristianes i cristians acomboiats per l’impuls de l’Esperit inspirador del Concili Vaticà
II. El nostre objectiu primordial és ser fidels a les paraules, els criteris i les actituds que Jesús viuria
enmig dels homes i dones del nostre món. I viure-ho en el marc d’una Església, Comunitat de
Comunitats, que només té sentit si és signe del Regne de Déu, el mateix projecte que el Senyor
també ens ha confiat a nosaltres, testimonis de la seva vida, mort i resurrecció. Aquest any s’ha iniciat
el curs amb el canvi de local de la nostra comunitat des de la Parròquia de la Sagrada Família al
Casal Loiola. Els nostres antics locals han estat enderrocats per causa de les obres del temple i ens
han acollit en el Casal. Hem estat molt ben rebuts i ens sentim com a casa per la afinitat que sentim
amb els seus objectius i el tarannà ignasià que es respira. La vida comunitària es fa realitat en les
nostres trobades: trobades del tercer diumenge, petits grups de reflexió, pregària mensual, recessos,
Setmana Santa, Penitencials i coordinadora.
6.9 Esplai CIM
Format per uns 90 nens i nenes més el grup
de Joves (uns 30; monitors i no monitors) i el
Jaume Flaquer sj. com a conciliari (novetat
respecte el curs passat, que ocupava el lloc
el Rubén Garcia), s’apleguen dos o tres
dissabtes al mes de 17:00 a 19:00. Aquest
curs s’han fet 4 excursions al llarg de l’any,
dues d’elles per tandes (grups d’edat) per
separat, i 2 més tots junts; a l’última de totes
es convida als pares a venir el diumenge, i
es celebra una eucaristia. La segona
quinzena de juliol es fan els campaments;
aquest any a Arànser (La Cerdanya). Aquest any han volgut presentar una campanya enfocada a
conèixer el món i els trets característics i els valors de les cultures. Van idear quatre extraterrestres
que visitaven la Terra per fer-ne un informe i incloure-la en la Guia Turística Intergalàctica. Cada
dissabte en rebíem notícies i sempre explicaven el que havien trobat visitant un punt del planeta, tot
fent-ne una reflexió.
6.10 Apropar
Al llarg del curs s’han dut a terme diverses activitats centrades principalment en els temes següents:
Curs de preparació per a voluntaris (7 xerrades i un cap de setmana per a preparar l’estada els
voluntaris que aquest any marxaran a Paraguai), col·laboració econòmica amb el projecte Vy’a renda
d’ambients protegits (educació en el temps de lleure als nens/es i joves), remodelació de la pàgina
web de l’associació, xerrades sobre l’experiència de voluntariat, trobada amb una representant de Fe
y Alegría, I la creació i consolidació de la comissió de comunicació.
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6.11 Enxartxad
Aquest curs 2011-2012 l’Associació Enxartxad començava la seva activitat amb una assemblea al
Casal Loiola, per decidir la marxa del curs, on concentràvem els nostres esforços i quins projectes
són els més importants. El Josep Maria Cruz, voluntari de VOLPA, ha estat tot aquest curs a l’escola
Charles Lwanga i també hi estarà tot el curs vinent. Ell és qui fa de pont entre l’escola i l’associació
durant aquest temps. Una de les coses que es va decidir en l’assemblea és tirar endavant el projecte
de beques (“llavors de Txad”). Aquest curs Jesuïtes Clot ha dedicat la seva campanya de solidaritat al
Txad. Alguns membres de l’associació van anar a l’escola per fer xerrades de sensibilització sobre la
realitat del país i l’experiència viscuda a diferents etapes (des de primària fins a batxillerat). A finals de
curs, el 17 de juny, la coral de gospel del Casal Loiola va oferir un concert al mateix Casal Loiola per
recaptar fons pels projectes de l’associació. Van cantar conjuntament amb Ninus Singers, la coral de
gospel de la parròquia de St Eugeni Papa. L’assistència de públic va ser un èxit i es van recollir més
de 1000 euros, que seran destinats als diferents projectes de l’Associació. www.enxartxad.org.
6.12 Voluntariat Loiola
Aquest serà el quart curs que està en funcionament la borsa de voluntariat al Casal i, havent fet la
valoració del curs passat, ens vam plantejar els següents objectius més concrets: Continuar amb la
RECERCA DE DEMANDES de voluntaris amb les Associacions que ja hi col·laborem i potser obrirnos a d’altres, AMPLIAR L’EQUIP de la borsa de voluntariat, demanar col·laboració per a l’equip a
començament de curs a les eucaristies i per altres vies, millorar la DIFUSIÓ de les ofertes de
voluntariat a altres àmbits fora del Casal, contactar de nou amb els Serveis Socials del barri per poder
col·laborar amb ells i continuar amb la preparació de CAMPANYES SOLIDÀRIES. Les campanyes
que s’ha dut a terme han estat:
-

Campanya Benallar (associació d’ajuda a immigrants): venda d’espelmes durant dos
dissabtes d’Advent en el Casal. Els mateixos nois de l’Associació van venir a vendre.
Campanya “Gran recapte d’aliments” en col·laboració amb el Banc d’aliments al novembre.
Campanya “Taps per a en Guillem”: en sintonia amb el fil conductor de la litúrgia vam
donar el testimoni d’en Guillem, i vam recollir molts taps.
Recollida d’aliments i joguines (per a la Parròquia de Bellvitge): Es van recollir 850 kg
d’aliments i es van comprar unes 100 joguines noves amb els diners de 3 col·lectes.
Campanya 1€x1€ - AKAN: Es van recollir 178€.
Venda de productes d’Estel Tàpia (taller socio-productiu).
Recapte d’aliments en col·laboració amb el Banc d’aliments en la cursa de El Corte Inglés
Venda de productes Estel Tàpia a la Fira de la Terra durant el 21 i 22 d’abril.
Col·laboració en l’organització de les activitats del Casal en suport a la Marató per a la
pobresa de TV3.

6.13 Twocats pel Gospel
Aquest any Twocats pel Gospel ha aterrat al Casal Loiola. Vam arribar a finals de Novembre pensant
que el Casal seria un lloc de pas fins que trobéssim un lloc definitiu, doncs no sabíem si, per les
característiques del grup (quasi bé 100 cantaires) i l’espai disponible seria l’adient pel grup. Sembla
que vam trobar una manera que ens sentíem a gust, i si a sobre hi afegim el tracte tant proper i
familiar rebut pel casal i totes les facilitats que ens heu prestat, ha fet que finalment el que pensàvem
que seria una etapa de pas, es converteixi en casa nostra. Aquest curs, amb tots els canvis i la crisi
ha fet que tinguéssim menys concerts, però la majoria d’ells han estat per projectes molt enriquidors
com fundació per la pau, Lliçà Solidari, Fundació ADA, Nuestros pequeños hermanos i el concert que
vam fer per la marató per la pobresa que va ser alhora la nostra presentació oficial al Casal Loiola.
Ara acabem un curs, i ja estem il·lusionats amb els nous projectes i reptes que ens esperen el curs
vinent, amb la tranquil·litat i seguretat de la família tan gran que ens ha acollit amb els braços oberts.
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6.14 Casal Arrupe
Aquest casal que va començar a
l’any 1992 i que es va reiniciar el
curs 2009-10 passat, ha continuat
donant un bon servei per trobades
de grups de joves del Casal Loiola
i també d’altres entitats de
Barcelona i àrea metropolitana..
Així, aquest curs 2010-11, hi han
passat quasi 50 grups de 25
entitats diferents (només 5 del
Casal Loiola). El curs anterior (09–
10) varen ser 20 estades i unes
500 persones. Aquest curs han
passat unes 800 persones. Econòmicament els números són molt ajustats i després de les despeses
de consum bàsics (aigua, llum, gas, jardí…) només hem pogut fer algunes millores de manteniment
imprescindibles i reposició de petits electrodomèstics i material de cuina, etc. Cal continuar amb
aquestes millores.
Per tot plegat podem estar satisfets doncs s’han assolit les expectatives de servei a la gent jove i
també més gran pel creixement espiritual i humà de moltes persones del nostre entorn. Alhora que ha
estat una bona mostra de la dedicació de laiques i laics compromesos de Berchmans CVX i del Casal
Loiola, i també de la plena col·laboració entre jesuïtes i seglars. Continuarem esperançats i amb
il·lusió.
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7. El Casal en xifres
Econòmicament el curs comença l’1 de setembre i es tanca el 31 d’agost. Les xifres de tancament del
curs 2011-2012
2012 ens donen unes despeses 75.676,72 euros i uns ingressos de 80.364,91 euros.
euros

Distribució dels Ingressos 20112011 2012
Subvencions
(subvencions,
donacions)
1,2%

Activitats de
creixement humà i
espiritual
11,5%

Altres (llibres,
interessos…)
0%

Lloguers
0,5%
Quotes altres
entitats
8%

Quotes entitats
fundadores
66%

Quotes entitats
taula del casal
12,8%

Distribució de la despesa 20112011 2012
Material
2,6%

Comunicació
1,4%

Altres despeses
4,5%

Sumministraments
16,3%
Imprevistos
1,1%

Personal
62,3%

Manteniment
11,8%

Cal destacar que si bé durant molts anys les tres Comunitats fundadores junt amb la Companyia de
Jesús sufragaven el 100% de les despeses, aquest any ja ha quedat en el 66 %, i el 34%
3
restant surt
d’altres grups, comunitats i de les activitats diverses que
que es fan en el Casal Loiola.

Finalment
inalment agrair l’esforç de totes i tots els que han redactat els resums de les activitats
respectives, doncs sense aquesta estimable participació no hauria estat possible el treball que
us fem a mans.
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