
COMUNITATS I GRUPS

Joves Loiola és un espai de vivència i formació de la fe per a joves d’entre 
14 i 18 anys en grups de fe, voluntariat i preparació per a la confirmació.

Universitaris Loiola està dirigit a joves entre 18 i 23 anys. Es vol mostrar un 
Jesús present a la pròpia vida, treballant-ho en tres dimensions: experiència 
personal de la fe, vivència comunitària i implicació social.

Espai Ignasià és una comunitat de joves d’entre 24 i 30 anys per aprofundir, 
compartir, celebrar i viure la fe en comunitat. L’espiritualitat Ignasiana, el discer-
niment en comunitat, la pregària, la missió i el servei són els seus pilars bàsics.

CVX Fòrum Joves, laics professionals amb compromís personal i espiritualitat 
ignasiana. Senten com a missió comunitària el desenvolupament del Casal 
Loiola com a centre de referència per viure la fe a Barcelona.

CVX Berchmans, seglars de diferents condicions amb compromís personal 
i familiar, espiritualitat ignasiana, fons comú de solidaritat i servei al tercer i 
quart mons. Compromís compartit envers els joves.

Congregació mariana - CVX Fòrum adults és una CVX amb compromís 
personal i espiritualitat ignasiana. L’Eucaristia és l’eix central.

CVX La vinya, seglars professionals amb un projecte comunitari que es basa 
en ajudar a la vida familiar des de les eines de l’espiritualitat.

CVX Catalunya és una associació mundial de vocació personal, laica i 
d’espiritualitat ignasiana. A través del discerniment, els seus grups s’obren al 
servei del nostre món responent a les crides més urgents i universals.

Companyia de Jesús, també fundadora del CL junt amb les CVX, participa 
en el desenvolupament i orientació d’aquest amb els laics. Fan equip amb 
religioses i seglars pel servei d’acompanyament espiritual personal i de grups.

Volpa (Voluntariat Padre Arrupe) té com a finalitat la promoció de la justícia 
mitjançant la formació de voluntaris i voluntàries interessades en fer voluntariats 
de llarga durada en països del Sud. www.volpa.org 

Apropar és una ONG que neix per donar continuïtat a una experiència de 
cooperació internacional al Paraguay. www.apropar.org.

Enxartxad és una associació d’amistat i solidaritat amb el Txad (Àfrica). Or-
ganitza camps de treball cada estiu.

L’Esplai CIM és una associació juvenil a través de la qual es procura transmetre 
els valors cristians als nens i nenes d’entre 9 i 16 anys mitjançant activitats 
lúdiques, oferint una alternativa a l’oci consumista.

Tornar a creure ofereixe un camí per revitalitzar la fe. 

El voluntariat Loiola és una borsa de voluntaria que obre el Casal a les 
necessitats socials de Barcelona. www.casalloiola.org/borsa-de-voluntariat.

Seminari de filosofia i teologia és un grup de reflexió per a universitaris.

La Coral de Casp i la Coral I.C.I. fan els seus assaigs al CL. També ho fa la 
coral de gòspel del Casal, Loiola Gòspel cor, a la que us convidem a afegir-
vos-hi. I des de l’any passat també la coral de gospel Twocats pel gòspel. 
www.twocatspelgospel.com.

Grup germanor, grup d’adults de revisió de la fe que els porta a compromisos 
personals i/o comunitaris.

Casal Arrupe a Sant Cugat del Vallès per estades de grups, amb la finalitat de 
realitzar activitats d’aprofundiment humà i espiritual.
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Matins: Dimarts a Dijous de 09.30h a 13.30h
Tardes: Dilluns a Divendres de 17.00h a 22.00h

Dissabtes de 17.00h a 21.00h

Centrat en l’espiritualitat ignasiana, 
“en tot estimar i servir”

Espai de creixement humà i espiritual 
per a una societat millor

Lloc de trobada de grups i comunitats 
per a joves, universitaris i professionals

Projecte de les cvx i 
la companyia de jesús

programació
2012-2013

1r trimestre



CREIXEMENT ESPIRITUAL

Llars amb sentit: 7 claus d’harmonia a l’hàbitat  
amb Yolanda Vila Viladomiu

6 octubre, 17.30-19h / Crear espais  que ens ajudin al creixement 
espiritual i integral de la persona a traves de 7 claus d’harmonia  
en tota llar, tot prenent consciència de la relació viva i dinàmica 
que s’estableix entre les persones i el seu entorn quotidià.

Relaxació psicosomàtica amb Enric Seguí

10 octubre, 14 novembre, 12 desembre, 19h / Integració de la 
persona a través de la relaxació profunda: la relaxació i la quietud 
interior, la nostra realitat, el silenci, superar les nostres addiccions, 
relaxació i salut, aprendre a mirar i escoltar el cos en la meditació.

Ensenyar a pregar amb David Guindulain

15, 22, 29 octubre, 19.30-21h / Organitzat conjuntament amb 
Cristianisme i Justícia.

Curs de CPM amb equip de matrimonis

15, 22, 29 octubre i 5,12,19, 26 novembre,  21.30-23.30h / Dirigit 
a parelles que es plantegen l’opció del matrimoni cristià o bé 
volen sentir-se acompanyades en els primers passos del projecte 
de parella. Es pretén fer reflexionar amb esperit crític sobre ells 

mateixos i el nostre món, adoptar com a criteri aquells valors més 
humans i més plens a la llum de l’esperit evangèlic i que projectin 
un estil de vida familiar i personal segons l’esperit cristià.

L’espiritualitat Ignasiana com ajuda davant la 
dificultat amb Darío Mollà

27 octubre de 17-19h / Organitzat conjuntament amb Cristianis-
me i Justícia. L’espiritualitat ignasiana ens dóna claus per afrontar 
evangèlicament els diversos desafiaments que planteja la nostra 
vida quotidiana. Descobrirem quines suggerències ens dóna per 
fer front a les dificultats transformant els obstacles en oportunitats.

La fe avui: dos paradigmes per entendre el cris-
tianisme amb Josep Cobo i Xavier Melloni   

5, 12, 19, 26 novembre, 19.30-21h / Organitzat conjuntament 
amb Cristianisme i Justícia. Exposició i diàleg entre dos teòlegs 
sobre una breu síntesi de la seva postura sobre la Revelació (com 
Déu es revela?), la Cristologia (qui és Jesucrist per a nosaltres?), 
el Mal i sofriment (quin lloc ocupen en la nostra fe i pràctica?) i 
l’Espiritualitat (com viure en l’Esperit avui?).

Testimoni d’Àfrica (Ghana) amb Enric Puiggròs 

10 novembre, 17-19h

Una proposta samaritana en temps de crisi amb 
José Laguna

1 desembre, 17-19h / Organitzat conjuntament amb Cristianisme 
i Justícia.

Curs de interioritat amb Carmen Jalón

14 de desembre a la tarda / Aprendre i aprofundir en l’aplicació 
dels recursos per treballar la interioritat. Cultivar el món interior, 
a través de l’art, la paraula, el cos i el silenci.

CREIXEMENT HUMÀ

INSCRIPCIONS
La pràctica de l’atenció plena - mindfulness amb 
Joana Mateu i Olga Almató

Dijous, del 4 d’octubre al 15 de novembre, 19.30-20.45h / 
Coneix i entrena la teva ment, aprèn a relacionar-te amb el que 
està passant a la teva vida en el moment present. Recupera 
l’equilibri intern de manera integral: cos, ment i esperit. Millora 
la capacitat d’atenció i concentració, el control d’impulsos i 
les emocions, la capacitat per resoldre dificultats i conflictes, 
gestionar l’estrès i millora l’empatia i desenvolupa la compassió.

Loiola Gòspel Cor

Dimecres, 19-21h / Un cor que canta amb el cor. Grup heterogeni, 
sense necessitat de coneixements previs. Canten, ballen, riuen, 
aprenen i senten al ritme de la música. Més informació al bloc: 
www.loiolagospelcor.blogspot.com.

Entendre’s amb els ordinadors amb Joan Grimalt

Dimarts del 2 d’octubre al 18 de desembre, 11-12.30h / Curs 
d’informàtica d’iniciació per aprendre a fer servir l’ordinador, 
navegar per internet, descarregar arxius, etc. No requereix cap 
coneixement previ.

Reiki amb Milós González

A) Matins: dimarts del 2 d’octubre al 18 de desembre, 11-12h

B) Tardes: dimarts del 2 d’octubre al 18 de desembre, 19-20h

Antiga ciència basada en la connexió de les energies i la seva 
canalització a través de les mans. Pot ajudar en tot tipus de pro-
blemes, ja siguin físics o emocionals.

Hatha ioga amb Alfons Sequeira 

A) Matins: dimecres del 3 d’octubre al 19 de desembre,11-12h

B) Tardes: dijous del 4 d’octubre al 20 de desembre, 20-21h

Dedicar una estona a la relaxació i escolta del cos col·labora a 
l’aprofundiment d’un mateix i a la millora de concentració, relaxació 
i forma física. El Ioga consisteix en harmonitzar cos, ment i esperit.

Estones musicals  amb Francesc Padrosa

Dimarts del 9 d’octubre al 11 de desembre, 11-13h / Introduc-
ció i escolta de les Cantates religioses de Johann S. Bach d’acord 
amb l’any litúrgic, amb una guia tècnica i el text corresponent. 
I recorregut pels diferents períodes musicals de la música vocal 
o instrumental, religiosa o profana, evolució dels instruments,... 

Cal formalitzar la inscripció prèviament i fer l’aportació 
econòmica. No es deixarà de fer cap activitat per qües-
tions econòmiques.
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Acompanyament i Exercicis Espirituals.

Possibilitat de realitzar altres celebracions litúrgiques.

Espais per reunir-te amb el teu grup o comunitat.

Espais de pregària.

Borsa de voluntariat.

Biblioteca i sales per estudiar.

Punt de venda de la llibreria Claret.

Tots els dissabtes Eucaristia comunitària a les 19.30h 
(missacasalloiola.blogspot.com).

Els dimecres celebració de l’Eucaristia a les 19.15h.

SERVEIS QUE OFERIM

CELEBRACIONS LITURGIQUES


