PRINCIPALS CELEBRACIONS
Eucaristies comunitàries - Dissabtes a les 19.30h

GRUPS I COMUNITATS
CIM: esplai per a nens i joves de 9 a 16 anys
Joves Loiola: grups de confirmació i grups d’ESO
Universitaris Loiola: grups per aprofundir en la fe
Seminari de filosofia i teologia: grup de reflexió per universitaris
Espai ignasià: joves cristians construint comunitat
CVX: comunitats de vida cristiana per compartir la fe
Tornar a Creure: acompanyament a persones que tornen a la fe

CURS 2010-2011
SERVEIS DELS QUE POTS GAUDIR
Eines ignasianes per viure el dia a dia - Francesc Padrosa sj,
Jesús Renau sj - Itinerari per a grups de 5 sessions per conèixer a
fons l’espiritualitat ignasiana i com aquesta ens pot ajudar a viure
el dia a dia.

El Casal Loiola és un espai de creixement humà i
espiritual de les persones de cara a contribuir a
una societat millor, un lloc de trobada de grups
i comunitats. Centrats en l’es-piritualitat ignasiana acull també diferents projectes socials, i s’hi
realitzen activitats, cursos, conferències...

Oasi a la ciutat - De dilluns a divendres de les 19h a 21h - Espai
diari adequat (música i textos) per a que hi passis quan desitgis.
Acompanyament i exercicis espirituals - Tot l’any
Borsa de Voluntariat - Promoció, demandes i ofertes
Casal Arrupe - casa a Sant Cugat del Vallès ideal per trobades de
joves, universitaris i professionals d’un o més dies.
Coral GOSPEL Casal Loiola - Assaig dimecres de 19h a 21h
Coral ICI i Coral Casp - Assaig el dijous al vespre
Punt de venda llibreria Claret (amb decomptes)
Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques
Espais per a reunir-te amb la teva comunitat
Biblioteca i sales per estudiar

93 415 64 34 / 93 415 69 70
info@casalloiola.org / www.casalloiola.org
Matins: dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h
Tardes: dilluns a divendres de 17h a 22h
Dissabtes de 17h a 21h
El Casal romandrà tancat del 18 al 25 d’abril per vacances de
Setmana Santa, i de l’1 al 31 d’agost per vacances d’estiu.
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3r trimestre

PREGÀRIA I INTERIORITAT

EINES

ESTIU

Dansa Contemplativa amb Jordi Martí i Laia de Ahumada

Ioga amb Alfons Sequeira

Matins pels altres; matins de voluntariat i compartir

Dimecres de 19.30 a 21h. 4 de maig i 1 de juny

A) Dimecres de 11h a 12h, del 4 de maig al 22 de juny
B) Dijous de 20h a 21h, del 5 de maig al 23 de juny

5, 7, 12, 14, 19 i 21 de juliol, a determinar l’horari (matins).
Interessats consulteu a Secretaria.

Pregària des de l’expressió corporal. Obert a tothom sense
necessitat de coneixement previ.

Aula oberta d’informàtica

Meditació trascendental amb Enric Seguí sj

Dimarts de 9.30h-11.00h, del 10 de maig al 21 de juny

Dimecres de 19h a 20h. 11 de maig

Espai amb la possibilitat de poder anar aclarint dubtes i ampliant els coneixements informàtics i d’Internet.

Integració de la persona a través de la relaxació profunda.

Jornades independents de voluntariat per acostar-nos a les
realitats que ens envolten i per les que podem fer alguna
cosa. Conèixer la realitat, fer una acció i compartir-ho amb el
grup. A partir de 18 anys, per a totes les edats.
Expressió artística

Classes de guitarra clàssica i moderna amb Horacio Verdún
Dimecres de 19.15 a 20.15, del 4 de maig al 22 de juny
Risoteràpia amb Marco Rosales

CREIXEMENT HUMÀ
Introducció a la filosofía III amb Anna Ortín

Dilluns 16 de maig i 13 de juny, de 20h a 21.30
Sessions independents amb l’objectiu de disminuir l’estrès i
eliminar bloquejos emocionals i físics.

Al llarg de la historia l’art ha format part de l’expressió de les
nostres idees i esperit. A través de la pintura i el dibuix, i
d’iniciació en diferents tècniques, es posen a l’abast els mitjans per ajudar a estimular la ment, l’esperit i la creativitat.
Els vespres ens calen: “Una mirada cristiana de la història recent”

Reiki amb Milós Gonzàlez

Dijous d’11h a 12.30, del 5 de maig al 23 de juny
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 la reflexió.

5, 7, 12, 14, 19 i 21 de juliol, a determinar l’horari (matins).
Interessats consulteu a Secretaria.

Dimecres d’11h a 12.30h, del 11 de maig al 22 de juny
Conèixer aquesta antiga ciència basada en la connexió de les
energies i canalització a través de les mans, que pot ajudarnos en tot tipus de problemes, ja siguin físics o emocionals.

Dijous 30 de juny i 7 i 14 de juliol de 20.30 a 22h
Com encaixar les barbàries del segle XX amb l'existència de
Déu?, com fer una lectura cristiana dels moviments polítics
dels últims 20 anys?, com plantejar una economia de comunió?. Una mirada cristiana al passat, present i futur en tres
sessions independents per a debatre, viure, escoltar i sentir a
la frescor dels vespres d’estiu.
MAGIS

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ
Cal formalitzar la inscripció prèviament a secretaria, i
fer l’aportació econòmica segons el curs. Ningú no
deixarà de fer cap activitat per qüestions econòmiques.

93 415 64 34 / 93 415 69 70
info@casalloiola.org / www.casalloiola.org
Matins: dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h
Tardes: dilluns a divendres de 17h a 22h
Dissabtes de 17h a 21h

Sota el lema “amb Crist en el cor del món” es proposa viure
una intensa experiència del 5 al 21 d’agost en tres etapes:
Loiola: Trobada al santuari de Loiola (5-7 d’agost).
Experiències: Participació en experiències de peregrinació,
servei social, art, espiritualitat, ecologia, fe i cultura repartits
en grups per ciutats d’Espanya i Portugal (8-14 d’agost).
Madrid: Incorporació al programa de la JMJ (16-21 d’agost).

El Casal romandrà tancat del 18 al 25 d’abril per vacances de
Setmana Santa, i de l’1 al 31 d’agost per vacances d’estiu.

Per a més informació: www.magis2011.org
Campaments Esplai CIM
Del 17 al 31 de juliol
Campaments a Villec (Cerdanya), destinats als nens que participen a l’esplai durant el curs.

