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Octubre 2014: 9-23
—Presentació del curs.
—Origen, fonamentació, naturale-

sa, mètode de Doctrina Social de 
l’Església.

—Fonamentació bíblica de la DSE.
—Valor de la DSE segons el papa 

Francesc.

Novembre 2014: 13-27
—Història de la DSE: des dels orígens 

de l’Església fins als nostres dies.
—Documents de la DSE

Desembre 2014: 11
—Principis, criteris i directrius de la 

DSE (I).
—Déu és l’origen i el fi darrer de 

tot l’univers i, per tant, de tota 
societat.

Gener 2015: 8-22
—Principis de la DSE (II).
—La dignitat de tota persona pro-

vé d’haver estat creada a imatge 
de Déu i redimida per Crist.

—El bé comú: plena realització de 
totes les persones i de tots els 
grups.

Metodologia: Exposició 45 minuts i plantejament de qüestions per 
suscitar el diàleg.

Docents: Mn. Joan Costa, Concepció Huerta, Joaquim Alsina,   
  Mn. Joan Lázaro, Mn. Antoni Babra, Mercè Fernández  
  (membres del SEDASE)

Contingut:

DurADA:           octubre 2014 a maig 2015
FrEqüènCIA:    dues o quatre sessions mensuals (a decidir) d’1 hora i 
                           30 minuts

Febrer 2015: 12-26
—Principis de la DSE (III).
—una societat basada en el dina-

misme intern dels seus mem-
bres.

—Preocupació pel bé de tots.
—Han de ser respectats els camps 

d’actuació propis a persones i 
grups.

Març 2015: 12-26
—Principis de la DSE (IV).
—Els béns que Déu ha creat estan 

destinats a tota la humanitat.
—L’home subjecte del treball.

Abril 2015: 9-16
—La persona humana i els seus 

drets.
—Els drets dels pobles i de les na-

cions.

Maig 2015: 14-28
—Estimar en la veritat.
—Algunes propostes del papa 

Francesc per fer un món millor.

FederaCió de Cristians de Catalunya
Amb el patrocini de la FunDACIó Dr. ALBErt BOnEt

PrOPOStA DE SESSIOnS FOrMAtIVES (2014-2015)

doctrina social de l’església 
i l’impuls del papa Francesc

rosa María Jané Chueca
Barcelona

Amb la creació de la Fundació 
Privada Casal Loiola P. Martí tusquets, 
s.j., es dóna un nou impuls a l’entitat 
que concentra les diverses comunitats 
cristianes que s’apleguen al número 
138 del carrer Balmes de Barcelona. El 
president del Casal i de la nova fun-
dació, Juan Mezo, explica a Catalunya 
Cristiana que «la fundació és un ins-
trument més. El que canvia és la fi-
losofia: aglutinar les comunitats de 
vida cristiana per treballar plegades 
per una causa que va més enllà de les 
nostres pròpies comunitats, ens obrim 
cap a fora i hem de veure què podem 
oferir als joves, la gent gran, la gent 
que ho necessita...»

La idea s’ha anat coent des de fa 
molts anys. El 2006 es va posar en 
marxa un procés d’obertura del Casal, 
amb una implicació més gran en la 
societat. Com assegura Juan Mezo, 
«volíem transformar el Casal, que 
deixés de ser un habitacle de les co-
munitats per esdevenir un projecte 
que s’obre a Barcelona per oferir el 
que som, el que fem i donar servei 
a la societat que vulgui cercar Jesús, 
que vulgui seguir Jesús, que vulgui 
trobar Jesús...».

El primer que es van plantejar quan 
van fer aquest canvi és visibilitzar-se 
físicament. Així que «vam decidir 
obrir les portes», comenta Mezo, 
«vam posar vidres transparents. I 
ens vam fer visibles al carrer Balmes 
de Barcelona». Després es van voler 
vincular més al barri i van començar 
a visitar les parròquies i a esbrinar 
quines necessitats socials hi havia. I 
van constatar dos grups especialment 
necessitats: les persones grans i els in-
fants. Per això van impulsar dos pro-
jectes: «tu pots», de reforç escolar, i 
«Amb tu», d’ajuda a persones grans 
que estan soles.

un punt d’inflexió ha estat la deci-
sió de celebrar l’Eucaristia conjunta-
ment. «Fins a l’any 2006 o 2007, més o 
menys», recorda Mezo, «se celebraven 
fins a dues o tres eucaristies gairebé 
de manera simultània. Ara se celebra 

el Casal loiola inicia una etapa nova
una conjunta de totes les comunitats 
del Casal, els dissabtes a les 19.30. El 
que ens aplega a tots és l’Eucaristia, 
l’arrel cristiana, d’on traiem la força 
per a la setmana, és l’eix central de 
la vida comunitària. És una eucaristia 
molt viscuda, molt preparada, amb un 
bon equip de litúrgia, amb un equip 
de músics sensacional, amb unes can-
çons molt boniques i actuals, amb un 
bon jesuïta que la celebra, amb bones 
homilies... és una gràcia de l’Esperit, 
realment la vivim com una festa».

#Casal2017

«Mirar cap enrere és esperança-
dor i el fet de constituir la fundació 
és el final d’una etapa», reconeix el 
president del Casal Loiola. I afegeix: 
«Ara comencem amb un nou impuls i 
il·lusió cap al futur, perquè hi ha mol-
tes coses a fer.»

n’és una prova el projecte 
«#Casal2017», en el qual han parti-
cipat més de cent persones que han 
definit cap a on vol anar la fundació 
en els pròxims anys. Cinc són els àm-
bits de treball establerts per marcar el 
rumb, com ens assenyala Juan Mezo: 
«Vida comunitària, reforçant-la i aglu-
tinant totes les comunitats que hi ha 
aquí perquè la filosofia és treballar 
tots plegats per un projecte comú; 
Joves, que sempre han estat la raó de 
ser del Casal; Projecte Social i Pastoral; 
Formació i Gestió Interna.»

El Casal Loiola té moltíssimes ac-
tivitats que mobilitzen al voltant de 
1.300 persones i que abracen des dels 
més petits fins als més grans. Així tro-
bem l’Esplai CIM, Joves Loiola, CVX 
Berchmans, CVX La Vinya, Volpa, Loiola 
Gospel Cor o la mateixa Companyia 
de Jesús... Són grups diferents, amb la 
seva pròpia identitat, per la qual cosa 
aconseguir una cohesió autèntica és 
un repte interessant. tot i que com su-
bratlla Juan Mezo, «el secret es troba 
en l’amor i la paciència... i el Senyor 
farà més que nosaltres». «Les arrels, 
el marc del Casal és ignasià 100%, re-
corda Mezo, «però l’espiritualitat ig-
nasiana és molt oberta, molt de mirar 
el lloc en el qual ens trobem cadascú, 
d’acompanyar, molt de frontera».

El proper any el Casal Loiola cele-
brarà el 25è aniversari. El seu president 
reconeix que «encara no hem pensat 
com celebrar-ho. Hem estat tan abo-
cats a tancar el tema de la fundació, 
que encara no ho hem pensat... però 
alguna cosa farem, segur!» 

s’acaba de constituir 
en fundació privada

c/ Balmes, 138
08008 Barcelona
tel. 934 156 434  
      934 156 970

info@casalloiola.org
www.casalloiola.org


