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 Aquest mes 
  
Benvolguts/des, 
  
Aquest mes hem viscut moments amb molta intensitat com les “24 hores”, l’Eucaristia inaugural, les 
convivències dels UL, CIM i altres comunitats, la trobada a Loiola sobre Família i Espiritualitat Ignasiana, 
etc.  També les confirmacions s’han posat en marxa i els cursos dels matins han començat amb molta 
empenta.  
  
Per una altra banda, hem acabat el mes acomiadant el nostre amic i referent P.Josep M. París sj, consiliari 
de la Congregació Fòrum Adults, home de gran esperit que ha deixat petjada a moltes persones del Casal.  
  
Agraïm la Vida que hi ha al Casal i en cada un de nosaltres. 
  
Coordinació Casal Loiola  
  
 La foto del mes 

  

 

Aquest mes han passat tantes coses que ens hem vist obligats a posar dues fotos: a l’esquerra teniu una 
foto del grup de l'ESO a l’Estació d’Enllaç durant les 24 hores, a la dreta els UL en la seva sortida de 
convivències d’inici de curs al Casal Arrupe.  

 No t'ho pots perdre 
    

  
CONFERÈNCIES 20 anys del CASAL LOIOLA: 
  
EDUCACIÓ DE LA INTEL.LIGÈNCIA ESPIRITUAL 
Dimecres 3 de Novembre a les 21h  
Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos, Universitat Ramon 
Llull. 
  

LA VIVÈNCIA CRISTIANA COM A VOCACIÓ I COMPROMÍS 
Dimecres 24 de Novembre a les 21h  
Organitza Universitaris Loiola. Taula rodona amb: Dito Rovira, Mireia Gomà, Borja Romero i un@ 
religiós/sa.  
Entrada lliure 



  

  
OASI A LA CIUTAT
De dilluns a divendres de les 19h a 21h
  
Cada dia de la setmana, de 19h a 21h, trobem a la capella petita del segon 
pis un espai acollidor, silenciós, amb mú
que puguem passar una estona, canviar el “ritme” per uns instants i 
escoltar el més íntim del nostre cor.
  

   

BLOG: L’EUCARISTIA AL CASAL LOIOLA
Coneix el blog de l’eucaristia del Casal amb resums i comentaris de le
homilies setmanals al Casal Loiola: 
  
“Em remeto a uns 3 o 4 anys enrere. Un dissabte es va produir, entre els qui 
havien participat a la missa jove, 
expressant com s'havia viscut la celebració. Va ser espai de pregària 
compartida. A partir d'aquella primera "reacció" ens vam adonar que tenia 

sentit seguir compartint l'Eucaristia al llarg de la setmana en un espai vir
l'espai... i d'aquí....a un bloc. La història d'aquests informes és la història de la comunitat. O sigui 
que seria preciós afegir els nostres comentaris al bloc i fer
no té temps ni espai ni frontera. Seguim, doncs!”. 
  

  

CELEBRACIÓ 15 ANYS DE VOLPA CATALUNYA
27 de novembre de 10.30h a 13.30h
  

VOLPA organitza al Casal Loiola una passejada pels seus 15 anys de vida. Ens endinsarà en 
diferents racons pels que anirem passan
Se’ns demana que si tenim imatges d’arxius interessants els fem arribar a 
  

  

MANRESANET
  
Us convidem a entrar a la pàgina 
per la missió (
activitats, pregàries i altres informacions que poden ser del nostre 
interès.

  

 Important! 
    
ET NECESSITEM al CASAL LOIOLA
  
Si vols formar part dels 
mitjançant la comissió de 
  
COMUNICACIÓ
Perfil 1: Amb interès per entrar en el món de les webs.
Perfil 2: Amb il.lusió de 
Perfil 3: Amb ganes de fer difusió del que vivim i fem al Casal.
  

OASI A LA CIUTAT 
De dilluns a divendres de les 19h a 21h 

Cada dia de la setmana, de 19h a 21h, trobem a la capella petita del segon 
pis un espai acollidor, silenciós, amb música i textos ben preparats per tal 
que puguem passar una estona, canviar el “ritme” per uns instants i 
escoltar el més íntim del nostre cor. 

BLOG: L’EUCARISTIA AL CASAL LOIOLA 
Coneix el blog de l’eucaristia del Casal amb resums i comentaris de le
homilies setmanals al Casal Loiola: missacasalloiola.blogspot.com

“Em remeto a uns 3 o 4 anys enrere. Un dissabte es va produir, entre els qui 
havien participat a la missa jove, un intercanvi de mails compartint i 
expressant com s'havia viscut la celebració. Va ser espai de pregària 
compartida. A partir d'aquella primera "reacció" ens vam adonar que tenia 

sentit seguir compartint l'Eucaristia al llarg de la setmana en un espai virtual que no té límits en 
l'espai... i d'aquí....a un bloc. La història d'aquests informes és la història de la comunitat. O sigui 
que seria preciós afegir els nostres comentaris al bloc i fer-nos presents en aquest espai virtual que 

frontera. Seguim, doncs!”. Montse Puiggròs. 

CELEBRACIÓ 15 ANYS DE VOLPA CATALUNYA
27 de novembre de 10.30h a 13.30h 
 

VOLPA organitza al Casal Loiola una passejada pels seus 15 anys de vida. Ens endinsarà en 
diferents racons pels que anirem passant. Serà el dissabte 27 de novembre de 10.30h a 13.30h. 
Se’ns demana que si tenim imatges d’arxius interessants els fem arribar a volpa@volpa.org

MANRESANET 
 
Us convidem a entrar a la pàgina web de la xarxa de laics i jesuïtes 
per la missió (http://www.manresanet.cat/) on es troben moltes 
activitats, pregàries i altres informacions que poden ser del nostre 
interès. 

ET NECESSITEM al CASAL LOIOLA 

Si vols formar part dels VOCALO (Voluntaris Casal Loiola) pots fer
mitjançant la comissió de  

COMUNICACIÓ 
Perfil 1: Amb interès per entrar en el món de les webs.
Perfil 2: Amb il.lusió de relacionar-te amb els mitjans de comunicació.
Perfil 3: Amb ganes de fer difusió del que vivim i fem al Casal.

Cada dia de la setmana, de 19h a 21h, trobem a la capella petita del segon 
sica i textos ben preparats per tal 

que puguem passar una estona, canviar el “ritme” per uns instants i 

Coneix el blog de l’eucaristia del Casal amb resums i comentaris de les 
missacasalloiola.blogspot.com 

“Em remeto a uns 3 o 4 anys enrere. Un dissabte es va produir, entre els qui 
un intercanvi de mails compartint i 

expressant com s'havia viscut la celebració. Va ser espai de pregària 
compartida. A partir d'aquella primera "reacció" ens vam adonar que tenia 

tual que no té límits en 
l'espai... i d'aquí....a un bloc. La història d'aquests informes és la història de la comunitat. O sigui 

nos presents en aquest espai virtual que 

CELEBRACIÓ 15 ANYS DE VOLPA CATALUNYA 

VOLPA organitza al Casal Loiola una passejada pels seus 15 anys de vida. Ens endinsarà en 
t. Serà el dissabte 27 de novembre de 10.30h a 13.30h. 

volpa@volpa.org 

web de la xarxa de laics i jesuïtes 
) on es troben moltes 

activitats, pregàries i altres informacions que poden ser del nostre 

(Voluntaris Casal Loiola) pots fer-ho 

Perfil 1: Amb interès per entrar en el món de les webs. 
te amb els mitjans de comunicació. 

Perfil 3: Amb ganes de fer difusió del que vivim i fem al Casal. 



MANTENIMENT 
Perfil 1: Estar atent a les necessitats d’arreglar coses trencades del Casal. 
Perfil 2: Ganes de fer bricolatge, fusteria,... qualsevol cosa de manteniment d’una casa que t’agradi fer i 
es necessiti al Casal. 
  
PINTURA i NETEJA 
Perfil 1: Ganes de pintar i deixar ben maco el Casal. 
Perfil 2: Ganes de netejar abans de pintar per tal que pintem sobre net. 
  
Envia’ns un mail a info@casalloiola.org o bé truca’ns i t’explicarem! 
  
 Casal Loiola als mitjans 

    
EL CASAL LOIOLA A CATALUNYA CRISTIANA 
  
El proper cap de setmana 6 de Novembre podreu 
trobar un reportatge sobre el Casal Loiola a les 

pàgines de Catalunya Cristiana. 
  
  
 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) 
  
Novembre 
1a setmana 
02/11/10 - a les 12.00h – Taller de Pregària  

     - a les 19.00h –  OASI A LA CIUTAT * 
     - a les 19.30h –  Ser, jugar i viure per servir 

03/11/10   a les 19.30h – Dansa Contemplativa 
     - a les 21.00h –  EDUCACIÓ de la INTEL·LIGÈNCIA ESPIRITUAL amb el Dr.Torralba 

04/11/10 - a les 21.00h – “Només podem confiar en un Déu que no existeix” . Josep Cobo 
     - a les 21.30h –  Seminari CVX BCH: “Una aproximació al món dels immigrants” 

06/11/10 – tot el dia –     VOLUNTARIAT ESO 
     - a les 17.00h – Esplai CIM 

2a setmana 
09/11/10 - a les 12.00h – Taller de Pregària  

     - a les 12.00h – TERTÚLIES D’ACTUALITAT amb Lluís Flaquer 
     - a les 19.30h – Ser, jugar i viure per servir 

10/11/10 - a les 19.00h – Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj 
11/11/10 - a les 21.00h – “Només podem confiar en un Déu que no existeix”. Josep Cobo. 
3a setmana 
16/11/10 - a les 12.00h – Taller de Pregària  

     - a les 21.00h – “Només podem confiar en un Déu que no existeix” . Josep Cobo. 
     - a les 21.30h –  Seminari CVX BCH: “Una aproximació al món dels immigrants” 

20/11/10 - a les 17.00h – Esplai CIM 
4a setmana 
23/11/10 - a les 12.00h – Taller de Pregària  

     - a les 20.30h –  Formació Permanent T.A.C 
24/11/10 - a les 21.00h – LA VOCACIÓ CRISTIANA  
27/11/10 – tot el dia –     DIADA 15 ANYS VOLPA 
5a setmana 
30/11/10 - a les 12.00h – Taller de Pregària  
  
Desembre 
1a setmana 
01/12/10 - a les 19.30h – Dansa Contemplativa 



2a setmana 
07/12/10  - a les 19.30h – Taller de Pregària  
08/12/10  - a les 12.00h – Missa de la IMMACULADA  
11/12/10  - a les 17.00h – Esplai CIM 

      - a les 19.30h –  Celebració conjunta CVX Catalanes  
3a setmana 
14/12/10  - a les 12.00h – TERTÚLIES D’ACTUALITAT amb Lluís Flaquer 
15/12/10 - a les 19.00h –  Meditació Transcendental amb Enric Seguí sj 

      - a les 21.00h –  Penitencial d’Advent  
16/12/10 - a les 21.30h –  Eucaristia de Nadal de CVX Bch 
17/12/10 - a les 21.00h –  Concert DUM 
18/12/10 – tot el dia –      VOLUNTARIAT ESO 

     - a les 17.00h –   Esplai CIM 
4a setmana 
21/12/10 - a les 20.30h – Formació Permanent T.A.C 
24/12/10 - a les 23.30h – Missa del Gall 
  
Del 23 de Desembre 2010 al 9 de Gener de 2011 el Casal Loiola romandrà tancat 

*  Espai que es dóna cada dia a la mateixa hora 
  
 Qui és qui? – Maria Coll, membre de l’Espai Ignasià i coordinadora de l’equip de l'ESO 
de Joves Loiola 

  
Qui ets i a que et dediques?  
  
Sóc la Maria Coll, i tinc 27 anys. Vaig estudiar química, però em dedico 
al món de l’educació, tant a l’escola Lestonnac de la Companyia de 
Maria, com al Casal. Aquest any sóc tutora a 4t d’ESO, dono diverses 
matèries de ciències, i m’he ficat en la pastoral de l’escola (confirmació, 
grups, i el vincle amb el Casal!!). El meu temps lliure el dedico al Casal 
en gran part, encara que també intento fer altres coses que m’agraden, 
com el gospel! 
  
Què fas al Casal Loiola?  
  
Al Casal sóc membre de l’Espai Ignasià, la meva comunitat amb la que 
dia a dia comparteixo la vida i la fe i vaig avançant sentint-me 

recolzada en el camí. 
També formo part de Joves Loiola, i des de fa 3 anys coordino l’equip de monitors de l'ESO, amb els que 
duem a terme un projecte preciós. Som un grup gran, heterogeni, on cadascú aporta els seus talents, i 
que m’ha enriquit molt durant aquest temps.  
Els estius organitzo el camp de treball d’Almería, pels nois i noies de 2n de Batxillerat i universitaris. Una 
experiència impactant, de coneixement del món de la immigració al sud d’Espanya, i d’immersió en un 
món i una cultura diferents. 
Els dissabtes vinc sempre a l’eucaristia, moment central de la setmana, on puc celebrar amb la comunitat 
que Déu és present en la vida, i on rebo la força per seguir endavant. El Casal és per mi com una segona 
casa, on em trobo amb la meva “família” i on puc viure el seguiment de Jesús en el quotidià.  
  
Que és el que et fa vibrar? 
  
Els joves! M’agrada acompanyar-los, donar-los oportunitats, obrir-los nous horitzons perquè es vagin 
coneixent i estimant mica en mica, i que es vagin construint com a persones per fer un món millor. Les 
relacions amb les persones. La trobada amb l’altre, per compartir, em fa sentir viva, em fa créixer, obrir-
me, canviar, aprendre... 
  
 
 



Un somni pel Casal? 
  
El meu somni és ja realitat en aquests moments: el Casal és un lloc de trobada, que acull gent de totes les 
edats i procedències, per oferir un espai de creixement. La sensació que tinc és que la gent se’l sent més 
seu, se l’estima, i el cuida cada vegada més. Que això segueixi així, que ens sentim units, i sobretot que 
puguem transmetre el que rebem i aprenem al Casal en altres espais, obrint així el Casal a la ciutat de 
Barcelona i al món 
  
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 
  
Nits de post-missa veient pel.lícules o cantant al sing star, sopars de l’Enxartxad o de Joves, reunions, 
xerrades fins les tantes a les butaques de l’entrada, tallers de dansa contemplativa, conferències, concert 
de gospel, … Són tantes coses viscudes! 
  
  
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. 
  


