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 Aquest mes 
  
Benvolguts/des, 

Acabem de començar el curs i el Casal Loiola ja està pleníssim de vida !! La majoria de grups han començat a trobar-
se, les Eucaristies dels dissabtes són ben celebratives, hi ha hagut taula del casal, reunió de consell, sortides d’inici de 
curs, formació de monitors, moviment a la borsa de voluntariat, els del Gospel buscant director...  

I aquest mes d’octubre comencem amb els cursos matinals i de les tardes 
  

 La foto del mes 
  

 
Així és com estava la capella el primer dissabte que vam celebrar l’Eucaristia aquest curs.  

 No t'ho pots perdre 
    

Matinals al Casal Loiola 
Dimarts, Dimecres i Dijous a partir d'Octubre  

Arriba  Recordeu que el Casal obre pels matins amb una oferta ben variada e 
interessant:  

“Tertúlies d’actualitat” -  “Tertúlies amb altres cultures” -  “Transmissió de la fe als infants” -  “ Reiki” – “ Taller 
de pregària” -  “Ioga” - “Entendre’s amb els ordinadors” - “Introducció a la filosofia” - “El teu temps amb 
música”.  

Trobareu les dates d’inici i més informació al Tríptic primer trimestre. 
Inscripcions trucant al 93 415 64 34 o bé a matins@casalloiola.org 

  

Tardes al Casal Loiola 
  
Hi ha diverses activitats, cursos, conferències programades per aquest trimestre: 

“Només podem confiar en un Déu que no existeix: una introducció a la visió creient de 
l’existència” - “Ioga” - “Meditació trascendental” - “Dansa contemplativa”. “Ser, jugar i 

viure per servir” - “Educació de la intel.ligència espiritual” - “La vocació cristiana” - “Una 
aproximació al món dels immigrants” - “Curs de Preparació al Matrimoni” - 
“Catecumenat Matrimoni i Família”.  
Inscripcions trucant al 93 415 64 34 o bé a info@casalloiola.org 

http://www.casalloiola.org/sites/default/files/loiola_express.pdf
http://www.casalloiola.org/
http://www.casalloiola.org/sites/default/files/triptic.pdf
http://www.casalloiola.org/sites/default/files/triptic.pdf
mailto:matins@casalloiola.org
mailto:info@casalloiola.org


   
OASIS a la CIUTAT  
De dilluns a divendres de les 19h a 21h 
  
Espai diari obert i adequat amb música de fons i un petit text, per a que hi passis quan 
desitgis. 

  

Eucaristia d’inauguració del curs 
Dissabte 16 d’Octubre a les 19.30 
  
Celebrarem al voltant de la taula de la Vida. T’esperem !! 

  

2a Trobada “Família i Espiritualitat Ignasiana” 
  
Estem actualment treballant de valent per preparar i organitzar els propers dies 9-12 
d’Octubre la 2ª Trobada “Família i Espiritualitat ignasiana” que tindrà lloc al Santuari de 

Loiola (País Basc) - la 1ª la vam organitzar a Manresa, al gener de 2008-.  
  
Aquesta vegada ens reunirem a Loiola al voltant d’unes 200 persones (pares, fills, 

joves...i també alguns dels nostres assistents jesuïtes), en un clima familiar, per reflexionar junts en diferents 
tallers sobre com ens ha ajudat l’espiritualitat ignasiana en la vida matrimonial i familiar, en l’educació dels fills 
i.... sobre tot, com podem oferir ajut, recursos i acompanyament a les famílies: en la nostra societat i en la 

nostra Església, en especial les més pobres. 
  
Més informació de la trobada aquí: Presentació Trobada 
  

     (Encara hi ha algunes places...per si algú interessat i es vol animar...) 

  

Informacions vàries 
  
30a anada a peu a Montserrat. 23 i 24 d'octubre. Podeu veure la informació de l'excursió aquí:   Excursió 
Montserrat  -  Horari 
La memòria del Casal del curs 2009/2010 ja està penjada a la web del Casal Loiola. Consulteu-la fent click 

aquí: Memoria Casal Loiola 2009-2010 

 
Per informació sobre la vinguda del Papa Benet XVI podeu veure la pàgina enllaçada a la web del casal. 

   
  

 

 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) 
  
Octubre 
1a setmana 
05/10/10 - a les 21.30h – Màster Mystik II 
06/10/10 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa 

      - a les 21.00h – Inici de curs pels Universitaris Loiola 
07/10/10 - a les 20.30h – TIBERÍADES – Grup d’oració 
2a setmana 
13/10/10 - a les 10.30h – ACOSTANT CULTURES – TERTÚLIES amb IMMIGRANTS (*) 

     - a les 11.00h – Inici curs IOGA Matins (*) 

https://docs.google.com/leaf?id=0B-3c939T70KFMzhjYmVmMmMtNzY3YS00NjZjLWI1MWQtZWUzNDExMTNhNjM1&sort=name&layout=list&num=50
https://docs.google.com/gview?pid=explorer&srcid=0B-3c939T70KFZGFmODVlOTktMGNlNy00NmFmLTlkM2MtM2Q5NDY3ZGM1Yzgz&docid=0cbe0f652ad6e6e0a7bc25ef1de64d62%7Cae7e4411f766e9b2f935819153560aa8&authkey=CO3fx8II&a=bi&pagenumber=1&w=1006
https://docs.google.com/gview?pid=explorer&srcid=0B-3c939T70KFZGFmODVlOTktMGNlNy00NmFmLTlkM2MtM2Q5NDY3ZGM1Yzgz&docid=0cbe0f652ad6e6e0a7bc25ef1de64d62%7Cae7e4411f766e9b2f935819153560aa8&authkey=CO3fx8II&a=bi&pagenumber=1&w=1006
https://docs.google.com/gview?pid=explorer&srcid=0B-3c939T70KFNTM1NTEzZTktZjI5Zi00YjljLTljOWUtZjc5Njg1MTBkNmE5&docid=2c23f8ddc2e4bf1f73a30e022895b624%7Cf772a6e445e2d011bca651b8e16fd495&authkey=CP677NID&a=bi&pagenumber=1&w=1006
http://www.casalloiola.org/sites/default/files/Mem%C3%B2ria%20Casal%20Loiola%202009-2010.pdf
http://www.casalloiola.org/sites/default/files/Mem%C3%B2ria%20Casal%20Loiola%202009-2010.pdf
http://www.papabarcelona2010.cat/ca/portada
http://www.casalloiola.org/content/agenda


     - a les 19.00h – Inici “OASIS A LA CIUTAT” (es fa cada dia mateixa hora) 
     - a les 21.30h – Inici del CPM (Preparació Matrimonial) 

14/10/10 - a les 10.00h – Inici curs “Entendre’s amb els ordinadors” (*) 
     - a les 11.00h – Inici curs “Introducció a la filosofia” (*) 
     - a les 11.30h – Inici curs “El teu temps amb música” (*) 
     - a les 20.00h – Inici curs IOGA Tardes (*) 

15/10/10 - a les 19.00h – “24 HORES” dels Joves Loiola 
16/10/10 - a les 17.00h – Esplai CIM 

     - a les 19.30h – Eucaristia d’Inici de Curs del Casal Loiola 
3a setmana 
18/10/10 - a les 21.00h – Inici Catecumenat Matrimoni i Família – 1r curs 
19/10/10 - a les 11.00h – Inici curs “Reiki” (*) 
                 - a les 12.00h – Inici del Taller de Pregària amb Francesc Peris sj i Asun Puche (*) 
                 - a les 12.00h – Inici de les Tertúlies d’Actualitat amb Lluís Flaquer (2n dimarts de cada mes) 
                 - a les 19.30h – Risoteràpia   

     - a les 21.30h – Màster Mystik II 
21/10/10 - a les 21.30h – Seminari vivencial - “Una aproximació al món dels immigrants” 
4a setmana 
26/10/10 - a les 10.30h – Inici del curs de Transmissió de la fe als infants pel Francesc Roma sj (*) 

     - a les 19.30h – Risoteràpia  
28/10/10 - a les 21.00h – Cicle de xerrades: “Només podem confiar en un Déu que no existeix: una 
introducció a la visió creient de l’existència”  
  
(*) Cursos setmanals – consta de 8 sessions el 1r trimestre 
  
  
Novembre 
1a setmana 
02/11/10 - a les 19.30h – Risoteràpia  

     - a les 21.30h – Màster Mystik II 
03/11/10 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa 

     - a les 21.00h – Conferència: “Educació de la intel·ligència espiritual” a càrrec del Dr. Francesc 
Torralba 
04/11/10 - a les 21.00h – Cicle de xerrades: “Només podem confiar en un Déu que no existeix: una 

introducció a la visió creient de l’existència”  
     - a les 21.30h – Seminari vivencial - “Una aproximació al món dels immigrants” 

06/11/10 - a les 17.00h – VOLUNTARIAT ESO 
2a setmana 
08/11/10 - a les 21.00h – Inici Catecumenat Matrimoni i Família – 2n curs 
09/11/10 - a les 19.30h – Risoteràpia 
10/11/10 - a les 19.00h – Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj 
11/11/10 - a les 21.00h – Cicle de xerrades: “Només podem confiar en un Déu que no existeix: una 
introducció a la visió creient de l’existència”  

     - a les 21.30h – Màster Mystik I 
3a setmana 
15/11/10 - a les 21.00h – Catecumenat Matrimoni i Família – 1r curs 
18/11/10 - a les 21.00h – Cicle de xerrades: “Només podem confiar en un Déu que no existeix: una 
introducció a la visió creient de l’existència”  

     - a les 21.30h – Seminari vivencial - “Una aproximació al món dels immigrants” 
4a setmana 
23/11/10 - a les 21.30h – Màster Mystik II  
24/11/10 - a les 21.00h – Conferència: “La vocació cristiana” 
27/11/10 – tot el dia – Diada “15 anys de VOLPA” 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



  

 Qui és qui? – Aurora Camps, membre de CVX La Vinya i vicepresidenta de CVX 

Espanya 
  
Qui ets i a que et dediques?  
  
Em dic Aurora Camps, en primer lloc sóc esposa i mare de família, tenim 3 fills que ens 

fan molt feliços: Ignasi (25), Maya (23) i Jeppe (19), treballo en un estudi d’arquitectura 
juntament amb el meu marit.   
Sóc membre de la CVX (Comunitat de Vida Cristiana) amb compromís permanent i fa 

uns 10 anys que dedico bona part del meu temps a servir a la comunitat CVX i a 
l’Església: primer com a membre de l’Equip de Formació de CVX Espanya i des de fa uns 
6 anys, sóc vicepresidenta de la CVX Espanya. També formo part del equip motor de la 

xarxa ignasiana laics + jesuïtes “Manresanet”. 
Totes aquestes realitats són, i les visc, com un regal de Déu a la meva vida, són un 
“tresor” que porto en un vas de terrissa.... com diu l’Escriptura. 

  
Què fas al Casal Loiola?  
  
Pertanyo a la CVX i aquesta vocació es concreta a la comunitat local “La Vinya” que es reuneix al Casal. Som una 
petita comunitat, el nostre Assistent és en Jesús Renau sj; el nostre projecte apostòlic (fruit d’un procés de 

deliberació apostòlica comunitària que vam iniciar fa uns anys) és “Ajudar a la família des de l’espiritualitat 
ignasiana”, fa uns anys que hi treballem amb molta esperança. Actualment estem preparant la 2ª Trobada “Família i 
espiritualitat ignasiana” que tindrà lloc a Loiola del 9 al 12 d’Octubre. Volem créixer i ajudar a les famílies a “servir i 

estimar en tot”. 
  
Que és el que et fa vibrar? 
  
Saber i experimentar que Déu ens estima a tots i a cada ú de nosaltres i que ens ofereix un camí de vida, de 
creixement, d’amor i de plenitud. 
A nivell “més terrenal”: l’amistat, la natura, la música: encara que també aquestes, molt sovint, em porten a Déu.  
  
Un somni pel Casal? 
  
El Casal ha fet molt camí i està ple de vida: és un espai de trobada, d’acollida i d´acompanyament des de 
l’espiritualitat ignasiana al bell mig de Barcelona. Però hem de continuar fent camí: El somni (meu i de molts altres) 

és que les comunitats del Casal treballem més conjuntament i més unides al servei del Regne. Que la CVX “trenqui 
fronteres” i treballi “a una”: com un cos apostòlic ignasià i laïcal.  
Que els laics ens prenguem seriosament la missió i d’una manera madura puguem col•laborar “mano a mano” amb la 
Companyia de Jesús en la missió: ens uneix una espiritualitat que neix dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi i una 
“eina” comú per a la missió: el discerniment.  
(Em sembla que tinc més d’un somni: estic plena d’esperances!!)  
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 
  
No és una anècdota... però em va resultar molt agradable i gratificant trobar-me alguns fills i filles de vells amics i 
companys de carrera quan vam anar a parlar amb alguns joves de l’Espai Ignasià. 
D’altra banda, crec que hem d’aprendre molt dels joves i escoltar-los amb molta atenció  
  

Serveis permanents dels que pots gaudir...  
  
Eines ignasianes per viure el dia a dia – Itinerari per conèixer a fons l’espiritualitat ignasiana i com aquesta ens 
pot ajudar a viure el dia a dia. 
Eucaristia -  cada dissabte a les 19.30 h - pensada i preparada pels joves i dirigida a tothom qui vulgui! 
Oasis a la ciutat -  cada dia de 19h a 21h – espai obert i adequat amb música de fons i un petit text, per a que hi 

passis quan desitgis. 
Acompanyament i exercicis espirituals – cal trucar per demanar hora   
Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques. 
Borsa de voluntariat – promoció, demandes i ofertes. 
Punt de venda de llibreria Claret 
Grup de Teatre 
Coral ICI i Coral Casp – assaig el dijous al vespre. 
  



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. 
  
matins: dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h 
tardes: dilluns a divendres 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 Casal Loiola Digital, reenvia-li. 
  

mailto:info@casalloiola.org

