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Bicentenari de la Restauració 
de la Companyia
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Loiola-Xavier
Manresa
Salamanca
i la colaboració de l’Institut d’Espiritualitat 
(Universitat P. Comillas)



2014. Bicentenari 
de la restauració 
de la Companyia 
de Jesús

•L’any 1814 la Companyia de Jesús 
va ser restablerta després de 70 
anys d’extinció, incentivada per la 
política dels Borbons europeus y 
feta realitat pel breu “Dominus ac 
Redemptor” del papa Climent XIV 
(1773).

L’any 2014 celebrem 200 anys 
d’aquesta refundació. Els 
historiadors mostren la gran 
creativitat d’aquells jesuïtes 
ancians, als quals es van ajuntar 
una sèrie de nous companys 
il·lusionats.

•En els moments actuals la 
Companyia de Jesús d’Espanya es 
troba en una època de profunda 
reestructuració.

Amb la crida a una creativitat i 
agilitat profundes, que ja veiem 
realitzades en múltiples iniciatives, 
“a major glòria de Déu” i d’acord 
amb les directrius de les nostres 
últimes congregacions generals.

•Una d’aquestes iniciatives, 
facilitada por la globalització 
dels temps actuals, és estrènyer 
sinergies, cap a un projecte comú, 
entre els Centres d’Espiritualitat de 
la Companyia de Jesús d’Espanya: 

Els Llocs 
“Fundants” de 
l’Espiritualitat 
Ignasiana d’Espanya

Les ubicacions dels nostres centres 
estan estretament vinculades 
amb las geografies “fundants” de 
l’espiritualitat ignasiana.

•Loiola i Azpeitia: naixement, 
infantesa, conversió d’Ignasi, retorn 
al cap d’anys, no a la seva casa 
senyorial de Loiola, sinó a l’hospital 
de pobres de la Magdalena. Els 
“aires nadius” d’Ignasi reconforten 
contínuament l’espiritualitat 
ignasiana.

•Manresa (juntament amb 
Montserrat i Barcelona): geografia 
on la “conversió” d’Ignasi madura 
fins a poder-se afirmar que en 
aquests “llocs sants” Ignasi viu 
les grans etapes dels exercicis,  
que culminen en la “Il·lustració del 
Cardener”.

•Salamanca - Castella. Esmentem 
alguns indrets: Arévalo, on viu 
dels 15 als 25 anys en el palau 
del comptador major del regne. 
Alcalá, on reuneix un grup inicial 
de companys, però  d’on ha 
d’anar-se’n per problemes amb la 
Inquisició. Salamanca, on, en la 
presó diocesana, exclamarà: “no 
hi ha tants grillons i cadenes a 
Salamanca que jo no en desitgi més 
per amor de Déu”.

Programa 
2013-2014

El programa que segueix recull les 
principals ofertes, especialment 
de tipus formatiu, dels centres 
d’espiritualitat de la província 
d’Espanya de la Companyia de Jesús.

En el cas d’algunes de les activitats 
enumerades convé cercar en el 
web del centre d’espiritualitat 
corresponent concrecions respecte 
a dates, inscripció, etc.

Loiola - Xavier, Manresa i Salamanca, i la col·laboració 
de l’Institut d’Espiritualitat (Universitat P. Comillas)



1.
Mes d’Exercicis

S’ofereix l’experiència completa 
dels Exercicis tal com la proposa 
St. Ignasi. Desert, silenci i oració, 
jornada relaxada, entrevista diària 
amb l’acompanyant que personalitza 
l’experiència segons les necessitats de 
cada u.

•Manresa 
01.09.13 a 30.09.13 
Carles Marcet

01.11.13 a 30.11.13 
Josep M. Bullich

•Salamanca 
09.03.14 a 09.04.14 
Albino García i equip

•Loiola 
30.06.14 a 30.07.14 
Toni Català

•Xavier  
01.07.14 a 30.07.14 
José A. Alcain

•Manresa 
03.07.14 a 30.07.14 
Francesc Padrosa

•Pedreña 
21.07.14 a 21.08.14 
Germán Arana i equip

•Manresa 
01.08.14 a 30.08.14 
Francesc Riera 

•Xavier  
01.08.14 a 30.08.14 
Richard Gassis i equip

•Manresa 
01.09.14 a 30.09.14 
Carles Marcet

01.11.14 a 30.11.14 
Josep Sugrañes

Altres possibilitats de mes d’EE 
individualitzats, d’EVD i altres formats  
(informació en web, veure pàgina 7).

Exercicis de Contemplació

A Manresa, partint de la matriu 
ignasiana i en el lloc “fundant” de la 
Cova de St. Ignasi, es proposa un camí 
d’oració basat en la quietud postural, la 
respiració i la repetició d’una invocació 
o mantra per mitjà d’una successió 
pautada de meditacions en comú. 
(Informació en el web Manresa). 

•Iniciació: tres caps de setmana.

•Aprofundiment: tres propostes de 
dos caps de setmana.

•Vuit o quinze dies: de l’1 jul. al 10  
de ago.  
Xavier Melloni i equip

2.1. Comillas
Institut U. d’Espiritualitat de 
l’Universitat P. Comillas

Máster Ignatiana 
(Inici: 16 set. 2013)

•Un curs acadèmic (10 mesos, 60 
crèdits ECTS) d’aprofundiment en la 
Història, la Teologia i l’Espiritualitat 
Ignasianes i els seus desafiaments per 
al món d’avui. 

•El mètode combina l’exposició 
magistral dels professors —un equip 
internacional provinent de diversos 
centres europeus de teologia—, 
l’estudi personal i grupal, la tutoria i 
l’acompanyament personal. 

•Al llarg del curs es visitaran les fonts 
espirituals ignasianes: Loiola-Xavier, 
Manresa-Barcelona, Alcalá-Salamanca.

Màster/Llicenciatura en 
Teologia Espiritual 
(Inici: 2 set. 2013)

•Dos cursos acadèmics (120 
crèdits crèdits ECTS) orientats a 
l’especialització en Teologia Espiritual. 
A més d’altres assignatures i 
seminaris, inclou cursos sobre els 
Exercicis Espirituals, el discerniment, 
l’acompanyament espiritual i l’origen i 
el carisma ignasians. 

•També s’imparteix el doctorat en 
Teologia, amb una línia d’investigació 
pròpia en espiritualitat ignasiana. Els 
professors provenen de tota la Facultat 
de Teologia.

2. 
Cursos i Seminaris
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Màster en Discerniment 
Vocacional  i Acompanyament 
Espiritual 
(Escola de Formadors)

Especialista en Exercicis 
Espirituals 
(Escola de Exercicis)

•Tot dos cursos s’ofereixen en el 
Centre d’Espiritualitat Sant Ignasi de 
Salamanca (vegeu més avall).

Diploma de l’“Escola 
d’Espiritualidad” 
(Inici: 2 set. 2013)

•Un bienni de formació en Espiritualitat 
general, que conté diversos cursos 
ignasians (36 crèdits ECTS).

Diploma en Exercicis 
Espirituals 
(Pròximes sessions: 14-18 oct. 2013 i 
17-21 feb. 2014)

•Seminari intensiu de dues sessions a 
l’any (febrer i octubre) al llarg de tres 
cursos, durant els quals es recorren 
tots els Exercicis i els seus diversos 
aspectes. 

2.2. Loiola

Curs de Formació en Lideratge 
Ignacià

•Tres períodes de quatre dies.

•Responsable: José Mª Guibert.

Curs de Formació en Identitat 
i Misió

•Tres períodes de quatre dies a 
l’any durant tres anys. Especialment 
dedicats a laics compromesos amb la 
missió de la Companyia amb la finalitat 
d’enfortir el “subjecte apostòlic”.

•Responsable: Javier Castillo.

EDUCSI–Zona Nord

Trobada de nous educadors de centres 
educatius de la Companya de Jesús. 

•Responsable: Ricardo Angulo.

Curs de Lideratge Ignacià per 
a Jesuïtes

•Responsable: Provincial d’Espanya.

2.3. Manresa

Seminari d’Iniciació als 
Exercicis 
(en tres períodes: 31 oct. a 03 nov. / 
26-31 des. / 11-16 abr.) (EIDES - Cova)

•Estudi del llibre dels Exercicis, 
diàleg i oració per a aprofundir en 
la seva espiritualitat i preparar per a 
l’acompanyament. En el temps entre 
sessions, treball en tutoria. (Té lloc 
cada tres anys; en els dos intermedis 
s’ofereix un seminari de cinc dies).

•Professores: P. Borràs, X. Melloni, A. 
Pitarch, J. M. Rambla, F. Riera i invitats 
especials.

Nou Setmanes de Reciclatge 
en teologia, des de la pedagogia del 
“sentir i degustar internament”  (02 
febr. a 08 abr. 2014)

•Partint de l’Autobiografia de St. 
Ignasi i de les pròpies autobiografies, 
es repassen els grans temes de la 
teologia amb la “mirada al món” que 
Ignasi proposa en la Contemplació de 
l’Encarnació, per a acabar recollint tota 
l’experiència en la setmana d’Exercicis 
personalitzats.

•Equip de professors de Cristianisme i 
Justícia.

Curs de Lideratge Inspirad en 
l’Espiritualitat Ignaciana 
(amb FJE, CJ-Eides, Esade, Cova)

•Dos períodes de tres dies; entre 
aquests, treball personal tutoritzat. (23-
25 gen. / 13-15 març).

•Professors: P. Borràs, C. Losada, J. M. 
Lozano.



Cursos d’“Immersió Ignaciana” 
(dues Edicions)

•Estudi del “Carisma Ignasià per al 
Món d’Avui”, immersos en els llocs 
“fundants” de Manresa. La metodologia 
combina l’exposició magistral, l’estudi, 
l’oració i el diàleg. En col·laboración 
amb EIDES i GEI. 

•Edició en castellà: 03 nov. a 14 des. 
2013

•Edición en anglès: 27 abr. a 8 jun. 
2014.

Pedagogia de la Interioritat
(estudi teoricopràctic, adreçat 
especialment a docents)

•La tradició que neix d’Ignasi dóna 
especial importància a la iniciació en 
els processos cristians i d’interioritat 
dels nostres adolescents i joves. Un 
equip de pedagogs/-gogues ofereix, 
al mateix temps, diversos tipus de 
tallers a l’“espai jove” del Centre 
d’Espiritualitat de La Cova. (Vegeu 
detall en el web Manresa).

Postgrau d’Acompanyament 
Espiritual 
(amb EIDES i FVB)

•Dos cursos, diploma de la Universitat 
Ramon Llull (demaneu-ne programa 
detallat).

EDUCSI

•Formació per a professor de centres 
educatius de la Companya de Jesús.

2.4. Salamanca

Escola d’Exercicis - 
Especialista Universitari en 
Exercicis Espirituals

Especialista Universitari en Exercicis 
Espirituals. Per a l’estudi del text 
ignasià i la capacitació per a donar 
Exercicis en distintes modalitats. 
Formació teòrica i pràctica.
•Sis setmanes al llarg de tres anys. 
Tutories de seguiment dels alumnes.
•Pròximes sessions: 03-07 març i 02-
06 juny 2014.

Curs de Formació per a 
Superiors/-es (I) 
(01-03 nov. 2013)

Jornades de Directors 
d’Exercicis 
(02-04 gen. 2014): 

•La glòria i la lloança: a) en la cultura 
actual; b) en l’espiritualitat ignasiana; c) 
experiències i comunicacions.

Curs de Formació en Vida 
Religiosa i Sacerdotal
Trobada oberta. (25-27 abril 2014)

VIII Trobada Interprovincial 
d’Exercicis en la Vida Diària 
(02-04 maig 2014)

Escola de Formadors - Màster 
en Discerniment Vocacional i 
Acompanyament Espiritual 

•Per a preparar formadors/-es de 
seminaris i de la vida consagrada, i 
diversos agents pastorals. Formació 
teòrica i pràctica. (7 jul. a 16 ag. 2014).

EDUCSI 

•Formació per a professors de centres 
educatius de la Companyia de Jesús.

•Zona Centre-Oest. Formació de nous 
educadors.
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3. 
Congressos

4. 
Experiència 
d’Immersió  Ignasiana

5. 
Web de 
referència

La Restauració de la 
Companyia de Jesús: 1814-2014

•Entre l’11 i el 14 de juny del 2014 
tindrà lloc en el Centre d’Espiritualitat 
Sant Ignasi de Salamanca un congrés 
de formació permanent, adreçat a 
jesuïtes i coneixedors de l’espiritualitat 
ignasiana.

•Abordarà diversos punts de la 
història, la teologia i l’espiritualitat 
relatius a la supressió, la supervivència 
i la restauració de la Companyia (1773-
1814), els precedents a España de la 
seva extinció i expulsió (1767), la seva 
continuació al llarg del segle XIX i les 
seves repercussions en els nostres 
temps.

•Xarxes socials per a mantenir viva la 
mirada a la vida des de l’espiritualitat 
ignasiana: Facebook i Twitter.

•I Exercicis espirituals oferts “on line” 
amb acompanyament personal, seguint 
els Itineraris d’Iniciació i Profundització 
en l’experiència de Déu.

www.espiritualidadignaciana.org

Portal de recursos sobre Exercicis 
Espirituals i espiritualitat ignasiana, 
que neix animat per la Companyia 
de Jesús a Espanya, sota la cura 
especial dels “centres d’espiritualitat” 
i de tots els qui tenen la missió de 
treballar i proposar de manera especial 
l’espiritualitat que neix del Pelegrí de 
Loiola. 

•Blog, “a la manera d’Ignasi”, amb 
presentació de rostres, paraules, 
històries i maneres de l’espiritualitat 
ignasiana.

•Cercador d’Exercicis Espirituals en 
las cases de la Companyia de Jesús a 
Espanya.

•Referències de centres d’espiritualitat 
i revistes d’espiritualitat ignasiana.

•Cursos en línia per a iniciar-se en 
l’espiritualitat ignasiana. Formació (en 
preparació).

•Xarxes socials per a mantenir viva la 
mirada a la vida des de l’espiritualitat 
ignasiana: Facebook i Twitter.

•I Exercicis Espirituales oferts en línia 
amb acompanyament personal, seguint 
els Itineraris d’Iniciació i Aprofundiment 
en l’experiència de Déu.

“Immersió” en els “Llocs Sants 
Ignasians”

Els  centres d’espiritualitat ofereixen 
programes diversos d’“immersió” en els 
“llocs sants ignasians”. Formats d’un 
a cinc dies de visita orant a aquests 
llocs, seguint principalment el relat de 
l’Autobiografia i ajudats de materials 
pedagògics.

Especialment dedicats a laics 
compromesos amb la missió de la 
Companyia amb la finalitat d’enfortir  el 
“subjecte apostòlic”.

•Membres de centres culturals, socials, 
docents (escoles i universitats).

•Oferta en castellà, català, anglès i 
altres idiomes.

Camí Ignasià “Loiola - Manresa”

El “pelegrinatge” és una de las fonts 
de “renovació” de totes les èpoques i 
també de la nostra. Es proposa seguir el 
mateix camí d’Ignasi, d’una vegada (uns 
25 dies) o en diverses ocasions.

•Vegeu http://camino ignaciano.org, 
on s’ofereixen pistes perquè, més enllà 
del camí esportiu o cultural, el pelegrí 
pugui convertir l’experiència en l’itinerari 
d’uns Exercicis Espirituals.

Salamanca com a lloc Ignasià 

A Salamanca es pot fer la visita d’alguns 
llocs ignasians (com el convent dels 
dominicans o la torre de la catedral, 
on va estar pres). La vila d’Arévalo (a 
100 quilòmetres de Salamanca) guarda 
també ressonàncies ignasianes. Per a un 
itinerari guiat, contacteu amb el Centre 
de Espiritualitat Sant Ignasi.



Centres 
d’espiritualitat

Loiola
Gogartetxea
20730 Loyola - Azpeitia 
+ 34 943 025 025
cel@sjloyola.org    www.
santuariodeloyola.org/centro-
espiritualidad.html
Consell: J. M. Vicente, J. C. Coupeau,  
R. Gassis, F. Elorriaga.

Manresa
Cova St. Ignasi
Camí de la Cova, s/n
08241 Manresa - Barcelona
+34 938 720 422
www.covamanresa.cat
info@covamanresa.cat.
Consell: F. Riera, J. M. Bullich,  
C. Marcet, J. Melloni, J. Sugrañes,  
P. Borràs, J. M. Rambla.

Salamanca
CES
Pº San Antonio, 14-40
37003 Salamanca
+ 34 923125 000
secreces@jesuitas.es  - 
www.jesuitascastilla.es/pages/
espiritualidad/c.-e.-de-salamanca.php
Consell: Albino García, A. Quijano, L. M. 
García D., Adrián López, M. Tejera.

Comillas
Instituto U. de Espiritualidad
Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
+ 34 917 343 950
www.upcomillas.es(centros/instituto 
de espiritualidad)
elenag@teo.upcomillas.es
Consell: J. García de Castro, P. 
Cebollada, M. del Mar Graña, F. J. 
López, J. A. Marcos.

Alaquàs
46970 (VALENCIA)  
“La Purísima”
Avda. de l’Horta, 18, T. 961 512 041
cepurisima@jesuitas.es

Barcelona  - Sarrià
08017 (BARCELONA) 
“St. Ignasi”
Carrasco i Formiguera, 32
T. 932 058 134, cexercicis@jesuites.net

Celorio
33595 (ASTURIAS)  
“San Ignacio”
T. 985 400 788
www.casaejercicioscelorio.com 
casejercel@jesuitas.es

Dos Hermanas
41700 (SEVILLA)  
“San Pablo”
Dr. Fleming, 37, T. 955 677 057
sanpablo.doshermanas@probesi.org

Javier
31411 (NAVARRA)  
Santuario y Centro de Espiritualidad
T. 948 884 000
www.santuariodejavier.org 
secretaria.javier@sjloyola.org

Palma de Mallorca
07015 (PALMA DE MALLORCA) 
“S. Alonso” Virgen de la Bonanova,4
Son Bono (Génova), T. 971 403 041
sonbonoee@yahoo.es

Pedreña
39130 (CANTABRIA)  
“San Ignacio”, T. 942 500 014
www.casaejercicios.com
sanignacio@casaejercios.com

Pozuelo de Alarcón
28223 (MADRID) 
“Ntra. Sra. de los Reyes y San Ignacio” 
Monte Alina - Poniente, 20, T. 917 157 762
cejerciciosreyes@jesuitas.es

Puerto de Santa María
11500 (CÁDIZ) 
“La Inmaculada”
Carretera de Fuentebravía, Km. 4,5
T. 956 480 760, ceinmaculada@probesi.org

Raimat
25111 (LLEIDA) 
“Casal Claver” 
Col·legi Claver, T. 973 724 111
casal.claver@fje.edu

Tacoronte
38340 (TENERIFE) “Manresa”
Miranda, 21, T. 658 080 631

Tafira Alta
35017 (GRAN CANARIA) “Los Lagares”
Los Lagares, 13, T. 928-350094
 loslagares@probesi.org

Villagarcía de Campos
47840 (VALLADOLID) “San Luis” 
T. 983 717 032, bibliovi@jesuitas.es

Zaragoza
50007 (ZARAGOZA) “Quinta Julieta”
Pº. del Canal, 144, T. 976 27 21 50
quintajulieta@jesuitas.es

Consultar detalles y buscador de 
Ejercicios en:
http://www.espiritualidadignaciana.org)

Cases d’Exercicis
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S’indica només la data d’inici de 
l’activitat que pot durar diversos 
dias, algunes setmanes o inclús 
anys. Per tant convé veure detall en 
el programa o en el Web.

Setembre 2013

01. Mes EE: Carles Marcet (Manresa)
02. Màster/Llicenciatura en Teologia 
Espiritual (Comillas)
02. Diploma de l’“Escuela de 
Espiritualidad” (Comillas)
16. Màster Ignatiana (Comillas)

Octubre 2013

14. Diploma en Exercicis Espirituals 
(Comillas)
31. Seminari d’Iniciació als Exercicis 
(Manresa)

Novembre 2013

01. Mes EE: Josep M. Bullich 
01. Curs de Formació per a 
Superiors/-es (I) (Salamanca)
03. Curs d’“Inmersión Ignaciana” (en 
espanyol) (Manresa)

Gener 2014

02. Jornades de Directors de Exercicis 
(Salamanca)
23. Curs de Lideratge Inspirat en 
l’Espiritualidad Ignasiana (Manresa)

Febrer 2014

02. Nou Setmanes de “Reciclaje” 
(Manresa)
17. Diploma en Exercicis Espirituals 
(Comillas)

Març 2014

03. Escola d’Exercicis (Salamanca)
09. Mes EE: Albino García i equip 
(Salamanca)

Abril 2014

25. Curs de Formació en Vida 
Religiosa i Sacerdotal (Salamanca)
27. Curs d’“Inmersión Ignaciana” (en 
anglès) (Manresa)

Maig 2014

02. VIII Trobada Interprovincial 
d’Exercicis en la Vida Diària 
(Salamanca)

Juny 2014

02. Escola d’Exercicis (Salamanca). 
11. Congrés: “La Restauración de 
la Compañía De Jesús”: 1814-2014” 
(Salamanca)
30. Mes EE: Toni Català i equip (Loiola)

Juliol 2014

01. Mes EE: José A. Alcain (Javier)
01. (a 10.08) Exercicis de 
Contemplació (vuit o quinze dies): 
Javier Melloni (Manresa)
03. Mes EE: Francesc Padrosa 
(Manresa)
07. Escola de Formadors. Màster 
en Discerniment vocacional 
i Acompanyament espiritual 
(Salamanca)
21. Mes EE: Germán Arana i equip 
(Pedreña)

Agost 2014

01. Mes EE: Francesc Riera (Manresa)
01. Mes EE: Richard Gassis i equip 
(Javier)

Setembre 2014

01. Mes EE: Carles Marcet (Manresa)

Sol·liciti dates i informació 
addicional de les següents 
propostes:

•Curs de Formació en Lideratge 
Ignasià (Loiola)

•Curs de Lideratge Ignasià per a 
Jesuïtes (Loiola)

•Curs de Formació en Identitat i 
Misió (Loiola)

•EDUCSI. Trobada Educadors  (Loiola - 
Manresa - Salamanca)

•Pedagogia de la Interioritat 
(Manresa)

•Postgrau d’Acompanyament 
Espiritual (amb EIDES i FVB) (Manresa)

8. 
Cronograma


