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 Aquest mes 

  
Benvolguts/des, 
  
Ara sí... la calor comença a picar fort, els dies s’estiren i ens toca dir adéu a aquest curs tan 
especial. 
  
El 2009-2010 ha estat un curs d’expansió i creixement del Casal Loiola: hem obert pels 

matins durant tot el curs oferint tallers i seminaris, hem multiplicat les activitats de tarda 
apostant per la formació i els espais comunitaris, hem crescut com a comunitat en nombre i 

en qualitat,...  
  
Però també ha estat un curs de celebració en que els 20 anys d’aquest projecte ens han servit per mirar enrere i 

veure tot el camí fet i quant tenim per agrair. 
  
Com sempre amb l’estiu no s’acaben les propostes i molts faran present l’esperit del Casal allà on es troben fent 

camps de treball i solidaritat per arreu. 
  
Us desitgem a tots un molt bon estiu! Ens veiem el setembre! 
  
  

 La foto del mes 
  

  
La fotografia d’aquest mes és de la darrera pregària de Taizé que es va fer per Pentecosta al Casal Loiola. Des de la 
primera a la segona pasqua un grup d’Universitaris va realitzar una pregària cada divendres juntament amb aquells 

que volien acompanyar-los. Una experiència enriquidora que de ben segur es repetirà al Casal.  

 Important 
  

El Casal Loiola restarà tancat durant el mes d’agost i tornarà a obrir les seves portes el dia 6 
de setembre. 

  

http://www.casalloiola.org/sites/default/files/loiola_express.pdf
http://www.casalloiola.org/


 No t'ho pots perdre 

    

3a Edició d’”Els vespres ens calen” 

Que implica ser cristià en el món d’avui? 

Dijous 15, 22 i 29 de Juliol a les 20.30h 

  
Arriba la 3a edició de "Els Vespres ens calen" un moment 
d'aturada de l'any i de reflexió a través de la tertúlia, el visionat 

de pel·lícules i diferents tallers. No us podeu perdre l'edició 
d'aquest any: "Que implica ser cristià al món d'avui?" en el 

diàleg amb la ciència, com a consumidor i en el quotidià. Tres 

vespres de Juliol per a debatre, viure, escoltar, sentir i cultivar 
el pensament crític. 
  
Durant tres dijous de Juliol intentarem treure l'entrellat sobre 

"Que implica ser cristià en el món d'avui?" 
  
- En el diàleg amb la ciència... amb Josep Cobo.  
(15-07-2010, 20.30h) 
  

- Com a consumidor...  amb Pere Ariza.  
(22-07-2010, 20.30h) 
  

- En el quotidià... amb Ariadna Aragay.  
(29-07-2010, 20.30h)  

  

Nova coral de Gospel al Casal Loiola! 
A partir de setembre 
  
La proposta d’organitzar una coral de Gospel al Casal Loiola ha estat tot un 
èxit! Més de 30 persones s’han interessat ja per aquesta. 
  
El mes de Setembre informarem a tots els que ens heu fet arribar les 

vostres dades a través d’una convocatòria per organitzar l’inici d’aquesta 

prometedora Coral. 
  
Encara sou a temps de deixar les vostres dades i disponibilitat a: http://www.doodle.com/25cspvc7p6siistr 

  

Nous cursos i seminaris per al 2010-2011 

  
Estem tancant ja la programació del Casal Loiola per al curs 2010-2011, 
en breu us farem arribar un mail especial amb una avanç informatiu 

d’aquesta. 
  
Estigueu atents al correu!  

  
 
 
 
 
 
 

http://www.doodle.com/25cspvc7p6siistr


 Important – Sopars pel camp de treball! 
  

Com molts sabeu, del 17 al 31 de Juliol tindrem al Casal Loiola el Camp de Treball 
organitzat 

per les religioses del Sagrat Cor conjuntament amb el Casal Loiola i dirigit a 
Universitaris. 

  
Conviuran més de 15 persones que treballaran durant el dia al Casal Escó del 

Raval. 
  

Com ja és tradició demanen que les comunitats de la casa, els grups o 

qualsevol que vulgui, 
s'impliqui i col·labori portant-los el sopar un dels dies. 

  
Ja tenim molts dels dies coberts! Podeu escriure’ns la vostra disponibilitat de cara als sopars en aquesta graella online: 

http://www.doodle.com/wuc4s686z2ckr5wa 
  

Moltes gràcies per la vostra col.laboració! 
  
  

 Anota a la teva agenda 
(per falta d’espai a l’agenda només apareixeran algunes activitats destacades i obertes a tothom, pot consultar 
l’agenda completa al web fent clic aquí) 
  
Juliol 
  
1a setmana 
03/07/10 – tot el dia – Sortida d’avaluació del curs de CVX Berchmans al Centre Borja 
06/07/10 - 07/07/10 - a les 18.00h – Intensiu d’estiu de Dansa Contemplativa (inscripcions tancades) 
2a setmana 
11/07/10 – Inici dels campaments del CIM (a la Cerdanya) 
15/07/10 - a les 20.30h – “Els vespres ens calen” Què implica ser cristià al món d’avui? En diàleg amb la 
ciència... 
17/07/10 – Inici del Camp de Treball Urbà al Casal Loiola (dirigit a universitaris – places cobertes) 
17/07/10 – Inici del Camp de Treball d’Almeria (dirigit a joves i universitaris - places cobertes) 
3a setmana 
22/07/10 - a les 20.30h – “Els vespres ens calen” Què implica ser cristià al món d’avui? Com a consumidor... 
4a setmana 
29/07/10 - a les 20.30h – “Els vespres ens calen” Què implica ser cristià al món d’avui? En el quotidià... 
  
  

La nostra llibreria - PER QUÈ PREGAR, COM PREGAR d’Enzo Bianchi 
  

 Us deixem aquest mes amb un possible llibre per les vostres lectures estiuenques que podeu 
trobar a la llibreria del Casal: 
  
“En aquest temps en què s’observa una «set» creixent d’espiritualitat, entre els creients i –
potser més encara– entre els no-creients, la pregària pren una importància decisiva. Sempre i 

quan puguem desempallegar-nos de superestructures inútils i de tergiversacions que en 
devaluen el valor. Això és el que es proposa Enzo Bianchi en aquest assaig preciós, profund i 

de lectura fàcil: redescobrir la frescor i la veritable naturalesa de la pregària cristiana, des de 
l’arrel de la revelació bíblica. 

L’autor, gran coneixedor del món de l’esperit, analitza l’evolució de la pregària al llarg de 
diverses èpoques, fins als nostres dies, dibuixant un quadre en el qual s’hi podran reconèixer 

fins i tot els lectors menys practicants. 

El text aborda també les dificultats més habituals que trobem a l’hora de pregar, i proporciona respostes 

i interpretacions profundes i riques de sentit, que satisfaran la curiositat de tothom qui s’hi acostin amb 
una actitud de recerca.” 

  

http://www.doodle.com/wuc4s686z2ckr5wa
http://www.casalloiola.org/content/agenda


 Qui és qui? – Xavi Casanovas, membre de l’Espai Ignasià i coordinador del Casal Loiola durant els 

darrers dos cursos 

  
Qui ets i a que et dediques?  
  
Em dic Xavi Casanovas. Sóc matemàtic de formació però els números els vaig 
deixar enrere tan sols acabar la carrera. He estat durant dos cursos coordinador del 

Casal Loiola, feina que he pogut gaudir moltíssim i que ara amb gran pesar 
abandono per a formar-me i ampliar estudis en el camp de la gestió. 
  
Què fas al Casal Loiola?  
  
Puc dir orgullós que formo part de l’Espai Ignasià, nova comunitat en procés de 

recerca dels seus pilars i el seu lloc en el món, en un moment de discerniment i 
treball comunitari apassionant. A més a més des de fa 5 anys sóc membre de 

l’equip de monitors de Joves Loiola on sóc catequista de confirmació.  
  
Però per sobre de tot em sento formant part de la comunitat del Casal, una 

comunitat viva i tocada per l’esperit, en procés de creixement i on puc compartir i viure plenament la meva vocació 
cristiana. Una comunitat que m’interpel·la i m’acompanya en la descoberta de Déu i en la realitat del món tan 

complexa i contradictòria a vegades però tan rica i plena de vida alhora. 
  
Que és el que et fa vibrar? 
  
Sobretot dues coses: la recerca de Déu en el dia a dia i la música.  
  
La primera la visc com una descoberta constant en les persones, en tot allò que ens passa, en les alegries més 

immenses i en les grans tristeses: allí Déu se’ns manifesta. Alhora Jesús i els evangelis han estat per a mi l’única font 
que m’ha donat resposta a les injustícies del món i al misteri de la vida, allà on trobem els nostres límits, els nostres 

més grans trencaments allí l’evangeli té alguna cosa a dir. Compartir aquesta experiència amb altres persones i 
acompanyar a adolescents a fer aquesta descoberta és de les coses que més m’ha fet vibrar. 
  
La segona és una passió també difícil d’explicar. La gaudeixo escoltant però sobretot tocant. Porto la meva trompeta 
amb mi gairebé a tot arreu. La música per a mi uneix cos i ànima, et transporta i per descomptat et fa vibrar 

moltíssim.  
  
Un somni pel Casal? 
  
El meu somni pel Casal és ja realitat: un espai comunitari on la gent es pugui trobar, créixer i compartir, obert a 

Barcelona. Dins aquest corrent individualista i d’aquesta vida parcel·lada que vivim actualment crec que no 
m’equivoco si dic que el Casal Loiola pot ser un espai de referència que doni moltes respostes a la societat de 

Barcelona dels propers 10 anys.  
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 
  
Han estat moltes: van des de quan era universitari i es va cremar la capella del segon pis per una espelma que es va 

quedar encesa quan organitzàvem pregàries durant la Pentecosta (la força de l’esperit!) fins a trobar-me traient 

cubells i cubells d’aigua d’una inundació recent n’he vist de tots colors. 
  

Serveis permanents dels que pots gaudir...  
  
Missa del Casal -  cada dissabte a les 19.30 h - pensada i preparada pels joves i oberta a tothom qui hi vulgui venir! 
(durant el mes de Juliol i Agost les eucaristies s’aturen, tornen a començar a partir del 18 de setembre) 
Silenci -  cada dijous a les 19.30 h  - grup de pregària amb silenci, música i lectura bíblica. 
Tiberiades -  cada dijous a les 20.30 h  - grup de pregària a partir de l’evangeli. 
Acompanyament espiritual – cal trucar per demanar hora. 
  
Espai Ignasià – grups de joves professionals en recerca. 
Universitaris Loiola – grups per aprofundir en la fe. 
Joves Loiola – per a nois i noies de ESO i Batxillerat. 
CAPM- Servei de preparació al matrimoni per parelles. 



CVX- comunitats de vida cristiana per compartir la fe. 
CIM- esplai per a nens i nenes entre 8 i 14 anys. 
Tornar a Creure – acompanyament a persones que tornen a la fe. 
IOGA – nous llenguatges d’espiritualitat al Casal. 
  
Espais per a reunir-te amb la teva comunitat 
Biblioteca i sales per estudiar 
Lloc de trobada per a celebracions litúrgiques 
matins: dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h 
tardes: dilluns a dissabte de 17h a 22h  
  
Per a més informació envieu un mail a: info@casalloiola.org o bé truqueu al 93 415 64 34 
  

 Casal Loiola - Balmes, 138 - 08008 Barcelona - 93 415 64 34 - info@casalloiola.org 
  
Aquest correu electrònic s'envia des del Casal Loiola. Si vols deixar de rebre'l, contesta'ns amb l'assumpte "Baixa". 
Si coneixes algú que podria estar interessat en rebre el Loiola Express, reenvia-li. 
  

mailto:info@casalloiola.org

