
MEMÒRIA 
2012-2013  



MEMÒRIA CASAL LOIOLA 2012-2013 

 

Casal Loiola Pàgina 2 

 

           

 

 

 

 

 
Vine Esperit Sant i ensenya’ns a invocar Déu 

Amb aquest nom entranyable de “Pare” 
Que ens va ensenyar Jesús. 

Si no sentim la seva presència enmig nostre, 
Viurem com orfes. 

 
Francesc Padrosa 

 
 
 
 
 

 
1. Presentació ____________________________________ _____ 3 

2. Introducció ____________________________________ _____ 4 

3. Casal Loiola, una porta oberta a la ciutat _____ ____________ 5 

4. Programació de cursos, seminaris i xerrades ____ _________ 6 

5. Espais de pregària i celebracions litúrgiques __ __________ 10 

6. Voluntariats, camps de treball, campaments i alt res _______ 11 

7. Grups i Comunitats _____________________________ _____ 13 

8. El Casal en xifres _____________________________ ______ 26 

9. Organització ___________________________________ ____ 27 
 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA CASAL LOIOLA 2012-2013 

 

Casal Loiola Pàgina 3 

 

1. Presentació  

Estimats amics i amigues en la fe; 

Amb aquestes línies voldria agrair-vos a tots l’enorme tasca voluntària que estem desenvolupant per 
formar i continuar formant-nos com a homes i dones per als altres. Ha passat un any més ple d’activitats, 
entusiasme i vida de fe compartida.  

Cada dia més persones fan exercicis espirituals, cada dia més persones s’apropen buscant alguna cosa 
que va més enllà del que la vida quotidiana els ofereix. 

Tenim un gran repte i una gran responsabilitat: ser acollidors de les persones que busquen, oferir-los un 
itinerari, i a la vegada ser també acollidors d’aquelles persones que porten molts anys i volen avançar 
més en el seu camí de fe. Tots hi tenim cabuda. Cadascú al seu ritme, cadascú seguint el seu procés 
personal i de grup, que ens ha d’ajudar a ser millors persones i seguidors de Jesús de Nazaret. 

Vivim moments de canvi. La vinguda del Papa Francesc ens obre l’esperança d’una nova església. Tots 
ho sentim com un miratge. Mai els cristians havíem sentit el Papa tan proper. 

Per altra banda, la societat catalana reclama canvis importats i  un major nivell de participació en 
decisions que ens afecten a tots. 

També aquest curs ha estat important en aquest sentit pel Casal Loiola. El procés #Casal 2017 en el 
qual molts de vosaltres heu participat amb il·lusió, ens ha d’ajudar, ara que ja hem presentat les grans 
línies obtingudes com a conclusió,  a començar a executar les idees que entre tots hem anat definint.  

Per últim, voldria acabar aquesta breu carta recordant el Francesc Padrosa sj i el Marc Vilarasau sj, que 
ens han deixat recentment per anar amb el Pare,  però que, sens dubte, han deixat una gran petjada en 
nosaltres. 

Agraeixo també a la Companyia de Jesús la seva entrega, dedicació i compromís, i a tots vosaltres, 
companys i companyes de camí, la vostra il·lusió i entrega des de les petites coses fins a les més grans. 

 

Estic al vostre servei. 

 
 
 

Juan Mezo 

Presidència Consell Casal Loiola 
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2. Introducció  

Un any més, en aquest curs,  el Casal Loiola ha seguit consolidant els  objectius que en el seu moment 
es van plantejar; Dinamitzar el Casal com a espai de creixement tant humà com espiritual, oferir  noves 
propostes d’activitats i cursos,  consolidar  l’acolliment a nous grups, noves realitats i millorar l’obertura 
del Casal cap a l’exterior, a la realitat de la nostra ciutat  i implicar-nos amb tota la problemàtica social 
que ens envolta.  

Aquest curs destaquem el procés iniciat  amb el lema “El Casal del futur, pensat entre tots”   familiarment 
anomenat  #CASAL 2017 

L’objectiu és clar; posar en marxa un procés participatiu i obert per identificar les grans claus i els grans 
reptes en què hem d’estar presents com a Casal Loiola per respondre a les preguntes: 

Quins reptes ens marquem per als pròxims 4 anys?; Quin és el full de ruta?  

El procés, en aquest curs, es va iniciar en una primera fase ( setembre – desembre) de preparació del 
procés, en una segona fase ( gener – febrer) es van definir les dates de les jornades i les dinàmiques a 
seguir. En una tercera fase (març – abril) es van realitzar les sessions participatives amb més de 100 
persones inscrites. I una darrera fase d’aquest curs (maig – juny) amb la recollida de conclusions, 
enquesta i elaboració del document de full de ruta amb la concreció de 5 eixos per treballar en el futur: 

Vida Comunitària 

Compromís Social 

Formació 

Joves 

Gestió 

Us convidem a llegir la memòria,  però no volem deixar d’expressar una vegada més el nostre agraïment 
a totes aquelles persones que gratuïtament donen el seu temps i el seu esforç per fer créixer i tirar 
endavant el nostre Casal. 

Aquesta memòria espera transmetre tot allò que des de totes les entitats  es viu, des de la il·lusió,   a 
seguir endavant junts amb  el missatge sempre present de en tot estimar i servir.   

 

Joan Tortajada 

Coordinació Casal Loiola 
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3. Casal Loiola, una porta oberta a la ciutat  

El Casal Loiola, projecte de les CVX i la Companyia de Jesús, un any més ha volgut ser una porta oberta 
a la ciutat. Centrat en l’espiritualitat ignasiana “en tot servir i estimar” i sense oblidar la seva missió 
envers als joves principalment,  ha seguit oferint els seus espais, tant per la pregària, com per compartir, 
com a lloc de trobada de grups i comunitats i també per les escoles als matins. 

En aquest  curs 2012-13 s’han consolidat moltes de les realitats (grups i comunitats) que fa pocs anys  
es van incorporar al Casal i també s’han cohesionat aquelles que ja existien de fa més anys.  

Projectes com el procés #Casal2017, que va començar a donar les seves passes al febrer – març del 
2013,  han ajudat, sens dubte, a aquesta consolidació i cohesió.  Ha estat el nexe d’unió per a que tots 
els que formen el Casal es trobin, pensin, preguin i treballin pel que es vol que sigui el Casal en un futur 
no tan llunyà.  

La Taula del Casal, constituïda pels representants dels diferents grups i comunitats també ha anat 
refermant-se després de recuperar les seves trobades el passat 2011-12. 

També s’ha consolidat l’eucaristia comunitària els dissabtes a les 19,30h,  l’eix vertebral que  uneix i que 
fa créixer en la Fe i en l’espiritualitat ignasiana.  Aquest compartir la Fe s’ha viscut amb molta intensitat al 
llarg de tot el curs i des dels més joves del Casal  (esplai CIM, Joves Loiola...) fins els més grans. Fins i 
tot s’han retrobat persones que feia anys estaven desvinculades del Casal per diferents motius i també 
pares i avis que han donat un valor afegit a les celebracions, amb un caire familiar de diferents 
generacions juntes. 

També les activitats que proposa el Casal han estat molt participades tant pels membres del Casal com 
també de persones nou vingudes. Es vol que el Casal Loiola sigui un espai de creixement humà i 
espiritual per a una societat millor i les propostes d’aquest curs anaven en aquest sentit. Els tallers 
proposats han tingut molt bona rebuda i participació.  Més 1.250 persones han passat per les diferents 
xerrades, cursos i tallers que s’han proposat. 

S’han obert més espais de pregària personal i comunitària a les que ja eren habituals, Pregària 
Septimània, Tiberíades, Oració contemplativa (meditació) i Oasi a la ciutat. 

Per primer cop aquest curs s’ha celebrat la Pasqua al Casal Loiola. Oberta a tothom i per iniciativa de 
Fòrum Joves. Celebració dels oficis  amb una participació molt nombrosa d’amics del Casal.    
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4. Programació de cursos, seminaris i xerrades  

Les propostes de formació també han estat un dels grans eixos que el Casal ha volgut oferir com a espai 
de creixement humà i espiritual.  

Aquestes propostes s’han traduït en més de 30 cursos, xerrades i seminaris que han acollit, en total,  a 
més de 1.260 persones que hi han participat.  

Altres dades importants són les 11.735 visites a la web, els 6.877 usuaris regulars de la web i el número 
de pàgines visitades, que sumen unes 32.293. 

 

4.1. Creixement espiritual  

 

4.1.1. Llars amb Sentit: 7 claus d’harmonia a l’hàb itat – Yolanda Vila 

Crear espais que ens ajudin al creixement espiritual i integral de la persona a través de set claus 
d’harmonia en tota la llar.  S’inscriuen 25 persones a la xerrada de presentació i 8 persones al taller. 

 

4.1.2. Ensenyar a Pregar – David Guindulain, sj. 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. Es fomenta, proposa i ajuda a iniciar en el gust per 
la pregària tenint en compte les dimensions corporal, afectiva i racional de la persona. S’inscriuen 19 
persones.  

 

4.1.3. L’espiritualitat ignasiana com ajuda davant la dificultat – Dario Mollá, sj. 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. L’Espiritualitat Ignasiana ens dóna claus per 
afrontar evangèlicament els diversos desafiaments que planteja la nostra vida quotidiana. S’inscriuen 125 
persones amb un alt nivell de participació en el torn de preguntes. 

 

4.1.4. La Fe avui: dos paradigmes per entendre el c ristianisme - Josep Cobo i Xavier Melloni, sj. 
Moderador Alexis Bueno, sj. 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. Exposició i diàleg entre dos teòlegs sobre una breu 
síntesi de la seva postura sobre la Revelació, la Cristologia, el Mal i el sofriment, i l’Espiritualitat. 

S’inscriuen 140 persones.  Quatre sessions molt viscudes i amb un alt nivell d’interiorització. 

 

4.1.5. Una proposta samaritana en temps de crisi – José Laguna 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia.. José Laguna va donar unes pautes per afrontar la 
realitat actual. S’inscriuen 50 persones.  
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4.1.6. Diàlegs i desencontres sobre la figura de Je sús entre l’Islam i el Cristianisme – Jaume 
Flaquer, sj. 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. La figura de Jesús entre l’Islam i el Cristianisme. 
S’inscriuen 12 persones. 

 

4.1.7. Memòria d’un Concili que va canviar l’Esglés ia – Víctor Codina 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. Què va suposar el Concili? Quines tasques queden 
pendents i quins desafiaments llença el Vaticà II per al futur de l’Església? S’inscriuen 25 persones. 

 

4.1.8. El gènesi, una història de l’origen del món i del poble – Rafael Sivatte, sj. 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia.  Rafa Sivatte, expert en l’Antic Testament, ens 
presenta una visió del mateix molt diferent. S’inscriuen 33 persones. 

 

4.1.9. Recés al Casal Loiola – Pere Borràs, sj. 

Servir, contemplar i resistir; tres dimensions de l’espiritualitat ignasiana. Pistes de pregària tant personal 
com compartida. El recés va finalitzar amb l’assistència a l’eucaristia del Casal.  

 

4.1.10. El camí ignasià i la ruta ignasiana europea : un recorregut per l’itinerari que va fer Sant 
Ignasi – Josep Lluís Iriberri, sj. 

Presentació del projecte ja en marxa de la ruta que va fer Sant Ignasi des de Loiola fins a Manresa. 

S’inscriuen 19 persones. 

 

4.1.11. L’experiència de Déu en la vida : L’examen Ignasià  – Dario Mollá, sj. 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. Una vegada més, lliçó magistral de Dario Mollà 
expert en l’espiritualitat ignasiana i en concret sobre l’eina de l’examen ignasià. S’inscriuen 40 persones. 

 

4.1.12. Relaxació psicosomàtica – Enric Seguí, sj. 

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. 

 

4.1.13. CPM – Equip de matrimonis 

Per 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 fa reflexionar amb esperit crític sobre la parella i el nostre 
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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. 

 

4.1.14. Testimonis des de 3 continents diferents: 

. Ghana – Enric Puiggròs, sj. 

. Mèxic – Llorenç Puig, sj. 

. Índia  – Euge Morillo i Lancy Dodem (Fundació Vicente Ferrer) 

Interessants testimonis sobre diferents regions basades i fonamentades en experiències personals. 
S’inscriuen en total 90 persones 

 

4.1. 15. Curs Zaqueu 

Es tracten diferents temàtiques cada dia: La moral sexual amb Marga bofarull, l’anunci de l’essència de 
la fe cristiana amb Xavier Morlans, l’Església amb Núria Monteis, la pregària amb Jesús Renau, sj. 
l’estudi de l’evangeli amb Toni montilla i l’Espiritualitat Ignasiana amb Joaquim Fernández – Díaz. 

 

 

4.2. Creixement humà  

 

4.2.1. La pràctica de l’atenció plena (Mindfulness)  – Joana Mateu i Olga Almató 

Conèixer i entrenar la ment, aprendre a relacionar-se amb el que està passant a la nostra vida en el 
moment present. Recuperar l’equilibri intern de manera integral: cos, ment i esperit. S’inscriuen 35 
persones. 

 

4.2.2. Tres punts de llum: Entitats Socials 

Sobre el món de la immigració amb Fundació Benallar i Fundació Migrastudium. Sobre el món de les 
addiccions i dels sense sostre amb Arrels i Projecte home. Sobre el barri de l’eixample amb Xavier 
Ballesteros, Tu Pots i Amb Tu.  S’inscriuen 50 persones. 

 

4.2.3. L’Enneagrama, una eina per al creixement per sonal – Josep Lluís Iriberri, sj. 

Eina per endinsar-se en el propi interior i caminar en els camps de la psicologia i de l’espiritualitat.   

S’inscriuen 30 persones. 
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4.2.4. Morfopsicologia aplicada al creixement de la  persona – Marta Nadal i Andrea Ambrosini 

Permet amb l’observació del rostre, conèixer la persona, la seva intel·ligència, caràcter, actituds i 
aptituds. Assistència 10 persones. 

 

4.2.5. Treball i Vida: Un camí en la recerca del se ntit – Alfons Calderón i presentat per Carlos 
Losada i Pere Borràs, sj.   

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. Presentació del quadern al Casal. Assistència: 60 
persones. 

 

4.2.6. Microfides i la banca ètica – Arola Ferrer 

Fundació de microfinances i desenvolupament. Es dedica a la inversió social, amb micro-crèdits en 
països empobrits.  Assistència 9 persones. 

 

4.2.7. I si en parlem d’aquelles cartes? – Pilar Ra hola i José I. González Faus, sj. 

Organitzat conjuntament amb Cristianisme i Justícia. Tots dos parlen de les cartes a La Vanguardia que 
es van escriure sota el lema “creients d’aquest Déu de llum, sou un exèrcit de bondat que tinta el món 
amb la pintura de l’amor”. Assistència  290 persones. 

 

4.2.8. Filosofia: Autors europeus contemporanis – E lvira Duran 

Per aquells que tinguin curiositat per la història del Pensament. Recorregut general pels autors europeus. 
S’inscriuen 7 persones en cada taller trimestral.  

 

4.2.9. Ioga –  Alfonso Sequeira 

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. S’inscriuen 
15 persones de mitja en cada taller trimestral. 

 

4.2.10. Aula oberta d’informàtica – Joan Grimalt i Carol González  

Curs d’informàtica d’iniciació per aprendre a fer servir l’ordinador, navegar per Internet, descarregar 
arxius, etc. No requereix cap coneixement previ. S’inscriuen 7 alumnes en cada taller trimestral. 

 

4.2.11. Loiola Gòspel Cor 

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 de 15 persones inscrites. 
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4.2.12. Reiki –  Milós González 

Antiga ciència basada en la connexió de les energies i la seva canalització a través de les mans. Pot 
ajudar en tot tipus de problemes, ja siguin físics o emocionals. Taller amb grups reduïts.  

 

4.2.13. Taller d’escriptura creativa – Susanna Camp s 

Cada sessió es tracta una temàtica amb la finalitat de ser un aprenentatge de l’escriptura: terminologia, 
espai, personatges, argument.  S’inscriuen 5 persones en cada taller trimestral 

 

4.2.14. Coral AA.AA. de l’ICI 

Assaig setmanal. Es fan dos concerts anuals i també s’organitzen excursions i xerrades. Director: Jordi 
Roma. 

 

4.2.15. Coral AA.AA. de Casp 

Assaig setmanal. Coral de cançons populars catalanes, estrangeres i religioses. Director: Víctor Borràs. 

 

 

5. Espais de pregària i celebracions litúrgiques 

 

5.1. Pregària Tiberíades 

Espai obert per compartir la pregària des de la lectura de l’evangeli. Tots els dijous. 

 

5.2. Pregària Septimània 

Espai obert per compartir la pregària, molt centrada en el silenci i la interiorització. Tots els dilluns. 

 

5.3. Oració contemplativa (meditació)  

Espai obert per compartir la pregària en clau meditativa. El segon divendres de cada mes. 

 

5.4. Oasi a la ciutat 

Espai permanentment adequat per a la pregària, amb música de fons, text i lectures a disposició.  

L’ús d’aquest espai per persones individuals no és habitual, tot i que si s’utilitza espontàniament. També 
en fan ús alguns grups de Joves Loiola, de Confirmació, d’Universitaris Loiola, d’Espai Ignasià.  
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5.5. Cinc dies d’exercicis espirituals 

Moment de renovació espiritual, d’aturada enmig del brogit diari. Les persones que no tinguin possibilitat 
de retirar-se els 5 dies poden estar-s’hi menys. El Casal Loiola ha adreçat els interessats a la web de la 
Cova de Manresa que és on es realitzava l’activitat.  

5.6. Celebració de la Pasqua Jove a Raïmat 

Celebració de la Pasqua a l’escola dels jesuïtes del Claver on centenars de joves (ESO, batxillerat i 
universitaris) viuen la Pasqua plegats, acompanyats per monitors i acompanyants. Es realitzen activitats i 
dinàmiques per grups durant el dia, i oficis i vetlles conjuntes al vespre durant 4 dies, de dijous Sant al 
matí a diumenge, per tal de viure i conviure la Pasqua. 

 

5.7. Pasqua familiar comunitària 

Un any més la CVX Berchmans ha organitzat una Pasqua familiar comunitària oberta a tothom que 
pogués estar interessat. Es tracta d’una celebració de la Pasqua molt familiar, en la que hi participa tota 
la família, a la casa d’exercicis d’Hostalets de Balenyà de dijous al vespre a diumenge al matí. Allà 
mateix es celebren els oficis, prèviament preparats per tots com a dinàmica de la tarda. El dissabte al 
matí es realitza també un Via Crucis. 

 

5.8. Pasqua al Casal Loiola 

Per primer cop aquest curs s’ha celebrat la Pasqua al Casal Loiola. Oberta a tothom i per iniciativa de la 
CVX Fòrum Joves. Celebració dels oficis  amb una participació molt nombrosa d’amics del Casal.    

 

5.9. Camí ignasià 

El 1522 Ignasi pelegrinà de Loiola a Montserrat i Manresa (la fita última era Terra Santa). A 
caminoignaciano.org trobem el trajecte geogràfic d’aquest “Camí Ignasià” i els seus recursos, amb una 
sèrie de pistes perquè sigui un “camí interior” en l’escola de la espiritualitat ignasiana. 

 

 

6. Voluntariats, camps de treball, campaments i alt res 

 

6.1. Voluntariat 

Oportunitat de participar en experiències de voluntariat a diferents llocs i àmbits. Amb infants en risc 
d’exclusió social, famílies immigrants, malalts, persones grans, etc.  

 

6.2. Curs de formació en voluntariat social interna cional – VOLPA 

VOLPA vol proporcionar un marc de reflexió i discerniment per viure una experiència de solidaritat al 
Sud. Afavorir l’obertura a una realitat social i cultural diferent concretada en un compromís sensibilitzador 
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i transformador de la nostra societat. Facilitar eines d’interpretació i anàlisi dels processos i les 
estructures en què es fonamenta la desigualtat social. 

Dissabtes alterns de gener a juny de 10h a 13.30h i dos caps de setmana intensius al Casal Arrupe. 

 

6.3. Curs de formació i voluntariat APROPAR 

APROPAR (Associació Pro Paraguai) ofereix un curs de formació per a estades de curta i llarga durada a 
Llatinoamèrica en projectes de cooperació. 

Dimecres o dijous de 20h a 22h, 7 sessions del febrer al maig. 

 

6.4. Camps de treball d’estiu (al juliol) 

Són 4 camps de treball els que s’ofereixen des del Casal Loiola:  

- “En tot servir i i estimar” adreçat a joves d’entre 18 i 22 anys. 

A l’estiu, la llibertat temporal permet dedicar-se als altres en el servei més intensivament. Et 
proposem un lloc on poder compartir la vida, on posar pregària i sediment al servei tot vivint en 
comunitat. 

 

- “Almeria 2013” adreçat a nois/es de 2n de Batxillerat i universitaris de tota Espanya. 

Durant dues setmanes organitzarem unes colònies pels fills dels immigrants que treballen a la 
zona d'hivernacles de Roquetas de Mar (Almeria). A les tardes tindrem l'oportunitat de conèixer 
la realitat de la zona, les vivències dels que han fet llargues travesses per arribar fins aquí i la 
realitat del barri on viurem, marcat per la pobresa i l'exclusió. Tot això alhora que compartim allò 
viscut en clau comunitària i de fe per ajudar-nos en el creixement mutu i per aprendre a viure des 
del cor. 

 

- “Camp de treball urbà” adreçat a nois i noies de 1r i 2n de batxillerat. 

En aquest camp de treball col·laborem amb diferents entitats a la ciutat de Barcelona, que durant 
els mesos d'estiu donen atenció als nens que no tenen recursos per marxar fora i els organitzen 
activitats diàries. El camp de treball és una oportunitat per dedicar el nostre temps a aquests 
nens, i per poder compartir al final del dia la nostra experiència convivint en comunitat i 
compartint la vida i la pregària. 

 

- “Camina i deixa petjada” adreçat a nois/es de 3r i 4t d’ESO. 

Una ruta pel camí Ignasià. Seguirem els passos de St. Ignasi en la seva etapa per Catalunya. 
Dies de camí per descobrir la importància de la comunitat en les nostres vides, avançar en el 
creixement espiritual i personal. Uns dies de trobada amb un mateix, Déu i els altres, fent camí i 
avançant. Deixant petjada en els altres i deixant que Déu deixi petjada en el nostre cor. 
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6.5. Campaments de l’Esplai CIM 

Campaments pels nanos que participen durant els dissabtes del 
curs a l’Esplai CIM. Aquest any vam anar, en un estiu bastant 
passat per aigua, a  Bascaran (La Cerdanya) del 14 al 28 de 
juliol,  i l’experiència, com cada any, és molt intensa i 
enriquidora.  

 

 

 

7. Grups i Comunitats 

 

7.1.  Joves Loiola 

 

7.1.1. ESO 

El curs amb l'equip de monitors del voluntariat de l’ESO va començar amb una trobada de cap de 
setmana, durant el qual es va fer nit al Casal. Aquesta trobada va permetre enfortir les relacions entre els 
monitors i marcar unes línies bàsiques d'objectius per avançar durant el curs. Es va considerar oportú 
seguir el model implantat l’any anterior: una parella de monitors fixa per cada residència, que acompanyi, 
en la mesura del possible, el mateix grup de joves. D’aquesta manera es crea un vincle més proper i es 
pot fer un acompanyament més personal. Conscients que l’any anterior el nombre de monitors va ser 
limitat (8 + 2 coordinadors) es van buscar més efectius. S’ha creat un equip sòlid i molt treballador, tots 
ells d’edats compreses entre els 23 i els 33 anys. S’ha donat una solidesa d’equip que ha permès arribar 
a donar cabuda a més de 80 joves de 3r i 4t d’ESO més alguns de 1r de Batxillerat (en la modalitat 
quinzenal de grup fix).  Les 24H van fer-se al Casal, com cada any. Enguany giraven sota el lema 
"T’atreveixes a..." i van assistir-hi uns 80 joves, acompanyats per un equip de 12 monitors. El seguiment 
del voluntariat durant les trobades mensuals ha estat força nombrós. Creiem que s’ha sabut donar 
cabuda als 80 joves que han vingut en més d’una ocasió però considerem que el nombre més còmode 
per a treballar és de 40-50 joves. El total d’alumnes de Jesuïtes Educació que han passat pel Casal han 
estat un total de 30 de Sarrià, 30 de Casp i 12 de Gràcia, joves que han passat com a mínim una vegada 
pel Casal a fer voluntariat, però el 90% d’ells han vingut en repetides ocasions. 

 

El nombre d'assistents va anar baixant fins a l'Skaneja't , segon punt clau en relació al creixement dels 
joves. És un moment d'aturada per als nois. Enguany amb el lema "X-scan yourself", vam convocar uns 
35 joves disposats a anar una mica més enllà i mirar què hi ha en el seu interior, què els remou i quin 
paper hi té Déu en tot això. Va ser un encert demanar el menjar al càtering “El punt”, vetllant per 
l’economia de negocis més petits i propers a la casa. Enguany, per segon any consecutiu aquesta 
activitat va tenir lloc al Casal (sempre s'havia fet al Clot però per diversos temes es va concloure que era 
millor fer-ho al Casal). Corroborem que és encertat fer-ho al Casal, els joves se’l senten seu. El següent 
punt fort va ser la Pasqua . Hi havia 80 joves d'ESO, dels quals aproximadament un 50% venia dels 
voluntariats d'ESO del Casal. Es va fer difusió i se’ls va animar a anar-hi ja que creiem que és un punt 
d'inflexió interessant que s'inclou en el recorregut del nostre projecte d'ESO. I per acabar el curs, va tenir 
lloc una jornada festiva que va incloure el voluntariat habitual, avaluació del curs, eucaristia i sopar. 
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Com el curs passat, s’ofereix un camp de treball . Enguany, les inscripcions han estat de seguida de 12 
persones, de les quals 8 són joves habituals dels voluntariats. Un equip de monitors sorgit de l'equip 
ESOfix de durant el curs, juntament amb 2 altres monitors, persones vinculades al Casal, van preparar 
amb il·lusió un Camp de Treball nou però que va donar els seus fruits. Es farà, si Déu vol, entre el 30 de 
Juny i el 7 de Juliol, el camí de Sant Ignasi, les etapes entre Verdú i Manresa.  

 

7.1.2. Postmissa 

El curs va començar amb un conviure al casal, que va durar al voltant de quatre dies. El principal objectiu 
va ser unir més els llaços entre els diferents monitors per afrontar junts l’inici del curs, junt amb una 
primera planificació del curs. Es va decidir seguir amb la dinàmica del curs anterior, amb activitats 
lúdiques de les quals es poguessin extreure petites reflexions, però que sempre fossin atractives pels 
joves de 3r i 4t de la ESO. Es va decidir també que es realitzaria una reunió bimensual per programar les 
activitats. En aquestes trobades es duien a terme pluges d’idees i s’assignaven activitats pels dissabtes 
dels següents dos mesos i parelles de monitors per tal de preparar-les. D’aquesta manera s’evitava 
sobrecarregar aquelles persones que sempre s’encarregaven de la planificació, i el descontrol que es 
generava al llarg de la setmana per escollir l’activitat de cada dissabte. 

Quan va començar el curs l’afluència de joves va anar augmentant més del previst, sobretot després de 
les 24 hores, i es va anar consolidant un grup de nois més fix, però ens trobàvem amb una gran 
variabilitat en quant a nombre de nois setmana rere setmana. Aquest fet ens va començar a dificultar la 
realització de les activitats, cadascuna d’elles pensada per un nombre concret de persones. Després de 
Nadal les reunions periòdiques van començar a desaparèixer, per la gran dificultat de trobar-nos un 
mateix dia la majoria dels monitors. Com a conseqüència de tot això, les activitats van començar a baixar 
de qualitat, i se li va sumar la marxa de la Leslie Solange. Tot plegat i una progresiva pèrdua del sentit 
últim de l’espai, va culminar a principis de maig a decidir suspendre indefinidament l’espai Postmissa. 

Posteriorment es van realitzar dues reunions  per veure què esperàvem i volíem en un futur. Es va 
acabar decidint que en general es volia dissenyar un nou espai per un públic més aviat reduït, centrat en 
el diàleg i la missa dels dissabtes.  Per poder-ho dur a terme es va veure necessària la formació personal 
i espiritual dels monitors al llarg de l’any. Alguns van decidir rebre acompanyament individual, altres ja es 
troben en grups externs de fe, i un petit grup encara contempla la possibilitat  de trobar-se periòdicament 
amb un acompanyant per tractar temes de fe i esperit. 

 

7.1.3. Confirmació 

El 25 i 26 de gener del 2013 es van confirmar a Sant Ignasi i Casp (respectivament) un total de 81 joves 
de segon de batxillerat (45 alumnes de Jesuïtes Sarrià, 19 de Jesuïtes Casp, 5 de Jesuïtes Gràcia i 12 
d’altres escoles (Sagrat Cor Diputació, i altres). La gran majoria dels grups han seguit reunint-se fins el 
mes de maig, cadascun amb periodicitats diferents. 16 catequistes en moviment.  El més d'octubre de 
2012 van començar el procés de preparació per a la nova promoció de confirmació: 98 joves de primer 
de batxillerat (51 de Jesuïtes Sarrià, 26 de Jesuïtes Casp, 2 de Jesuïtes Gràcia i 19 d'altres escoles). 
Això implica 7 grups  (5 divendres a les 16h, i 2 Dilluns a les 20h) i 15 catequistes en moviment.  Els 
dissabtes 4 i 11 de Maig es van fer les trobades amb els joves de quart d'ESO que volen començar el 
procés l'any vinent. 

Dinàmica de treball dels monitors: En acabar la sessió amb els joves, tant dels grups de primer de 
batxillerat com dels grups de segon de batxillerat (de setembre a gener) es realitza una mini-reunió amb 
els catequistes dels diferents grups que comparteixen franja horària per avaluar el dia i repartir-se la 
pregària i les tasques necessàries per al dia següent. Aquest espai és valorat com molt necessari pels 
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catequistes i, per tant, cal fer l’esforç de mantenir-lo.  Hi ha hagut també una reunió final amb els 
catequistes de segon de batxillerat i un parell de reunions amb tots els catequistes de primer de 
batxillerat per compartir el funcionament dels diferents grups. Un cop iniciats els grups de confirmació 
dels nois i noies de primer de batxillerat a l'octubre es va fer una reunió de pares per explicar el procés 
de confirmació amb més detall. L'itinerari a seguir està indicat en el dossier de catequistes. Enguany s’ha 
fet avançar l’inici del Credo a primer de Batxillerat, doncs en les diferents reunions amb els catequistes 
es va considerar que a segon de batxillerat queden poques reunions per treballar un tema tan dens i 
important. 

Jornada de Preconfirmació: El divendres 18 de gener es va fer la jornada de preconfirmació durant tot el 
dia al Casal Loiola amb els de segon que s’havien de confirmar a final de mes (diferents activitats, 
testimonis, estona de pregària...i una celebració ben maca de traspàs entre els joves de segon de 
batxillerat a punt de confirmar-se i els joves de primer de batxillerat que estan enmig del procés). Al 
vespre, ens vam desplaçar a l’escola de Jesuïtes Sant Ignasi per fer la vetlla de l’Esperit amb els pares, 
sopar a peu dret i una trobada ben maca de pares, fills i catequistes. 

Recés de Catequistes: Durant el primer trimestre es va organitzar un recés de catequistes de confirmació 
a Tiana. Va ser de Dissabte al matí a Diumenge just abans de dinar. Moments de reflexió i pregària 
personal, moments de formació i de compartir en grup...i moments més lúdics per conèixer-nos més 
entre nosaltres. Bona part del recés va ser portat per l’Enric Puiggròs amb la col·laboració del grup 
coordinador de confirmació. Un nucli de catequistes van participar a tot el recés, altres van venir 
únicament dissabte...En total l’assistència i participació va ser força bona. 

Curs Zaqueu: A causa de l’èxit dels darrers anys, s’ha fet la tercera edició del curs. Formació personal 
amb l’objectiu que porti que un grup dels participants que es trobin amb ganes passin a ser catequistes 
de confirmació l'any vinent. Van participar unes 15 persones en cada sessió. Enguany han estat 
persones molt diverses i d’edats molt diferents (catequistes, gent de la comunitat, de les eucaristies del 
dissabte, joves universitaris...) Van ser 6 dimecres de 19h a 21h. Temes que es van tocar: L’Església 
(Núria Monteis), la pregària (Jesús Renau), la moral sexual (Marga Bofarull), l’Estudi de l’Evangeli (Toni 
Montilla), l’espiritualitat Ignasiana (Joaquim Fernández-Díaz) i el Kerigma –  l’anunci de l’essència de la 
fe cristiana (Xavier Morlans) 

Catequesis de pares: S’ha seguit amb la catequesi de pares, amb una trobada regular d’un cop al mes 
(normalment els primers dilluns de cada mes). Portada pel Toni Montilla i l’Enric Puiggròs, sj.  

Equip coordinador confirmacions: Saida Francia (responsable), Ferchu Massut, Toni Montilla, Yolanda 
Gimenez i Mireia Gomà. 

Catequistes: 30 catequistes entre els grups de primer i de segon de batxillerat. 

 

7.1.4. Grup de Litúrgia 

Reunions realitzades abans d’iniciar cada temps litúrgic. Es 
convoca una reunió per tal de plantejar el fil conductor del temps i 
el lema. Les reunions del grup de litúrgia estan centrades en la 
lectura individual de tots els textos que pertoquen al temps que 
s’està preparant; una posada en comú i a partir del diàleg s’arriba 
a la definició d’un fil conductor que es concreta en un lema extret 
dels textos i un símbol gràfic que ajudi a seguir el sentit del temps 
que s’està vivint. Amb aquesta informació s’elabora un quadre 
que es trasllada a: catequesi d’infants, equip de músics, CIM i 
postmissa. Es decideix canviar la distribució de la capella per tal 



MEMÒRIA CASAL LOIOLA 2012-2013 

 

Casal Loiola Pàgina 16 

 

de facilitar els moviments, i el canvi es valora positivament. 

7.2. Universitaris Loiola  

Universitaris Loiola és un espai de creixement humà i espiritual en la fe que el formen nois i noies amb 
edats que van des dels 18 fins als 23 anys aproximadament. Enguany, hi havia unes 92 persones que en 
formaven part. De manera regular, hem comptat amb la participació d’una vuitantena (la resta estan fora 
d’Erasmus, o han estat més irregulars). L’itinerari preveu un acompanyament i una formació als UL de 
cinc anys (curs escolar). L’equip de monitors que ha acompanyat aquests nois i noies ha estat de 14 
persones repartides en els diferents cursos de la següent manera: a 1r d’UL: la Elena Casado, la Maria 
Cusó, el Davide Janer i el Luís Berrios; a 2n d’UL: l’Anna Amorós, la Núria Reventós i l’Ignasi Escudero; 
a 3r d’UL: la Nani Vall-llossera i el Fco Javier Estébanez (siscu); a 4t d’UL: la Inma Naranjo i el Jordi Llop; 
a 5è d’UL: la Margarita Bofarull, el Lorenç Puig i el Joan Gómez. La Rosa Suriñach i la Helena Roig han 
donat suport a l’equip de l’ECU (Equip Coordinador d’Universitaris) i l’Enric Puiggròs, sj. ha estat el 
consiliari. El fil conductor d’enguany ha estat potenciar la vivència de la FE. És per això que el lema ha 
estat Creure: afinar la vida.  

Un pilar important del curs han estat les sessions formatives o seminaris que fan conjuntament els 
diferents grups i de manera separada per cicles (1r i 2n d’UL: 1r cicle;  3r, 4t i 5è d’UL: 2n cicle). Els del 
1r cicle van fer el seminari sobre l’Experiència de la Fe. Déu que crea i Déu que es revela que va tenir 
una durada de dues sessions. I els de 3r, 4t i 5è el seminari sobre l’Església en tres sessions. La primera 
va ser un cinefòrum a partir de la pel·lícula Joan XXII, la segona va ser un debat i ressons a partir d’una 
entrevista al Pere Casaldàliga i la tercera sessió va ser una taula rodona amb diferents testimonis: un 
matrimoni, una monja i una treballadora social. En aquesta darrera sessió també s’hi van afegir els del 1r 
cicle.  

El curs va començar el 3 d’octubre del 2012 i va finalitzar el 29 de maig. Les trobades són setmanals, 
cada dimecres de 21h a 23h on la primera mitja hora es dedica a la pregària que preparen els mateixos 
nois i noies. Durant el curs hi ha hagut una sortida d’inici de curs i un Recés a Manresa. Els monitors i 
monitores també han gaudit d’un recés d’inici de curs i un altre a mitjans.  

S’ha participat també en celebracions, conferències, Pasqua TSKV i altres activitats. L’Estació d’Enllaç 
(EdE)  del 21 de desembre de 2012 la vam organitzar a petició la Delegació Pastoral de Joventut de la 
Diòcesi de Barcelona. 
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7.3. Espai Ignasià 

L'Espai Ignasià un curs més ens hem anat trobant tots els dilluns de 21h a 23h per compartir i fer créixer 
la nostra fe i intentar fer-la vida en el dia a dia. Aquest any hem sigut quatre grups, París, Venècia, 
Manresa i Jerusalem, noms de ciutats significatives en la vida de Sant Ignasi. Com cada any vam 
començar el curs amb un cap de setmana de convivència a Cantallops, i també hem fet un recés a 
Manresa i el II Fòrum d'Espai Ignasià al Casal Arrupe de Sant Cugat al mes de maig. Aquestes trobades 
permeten que en un ambient més distès es puguin treballar inquietuds de fons i ens ajuden a prendre 
decisions i anar enfocant els següents passos a fer com a comunitat. Durant el curs hem treballat els 
Fets dels Apòstols, coneixent d'una banda aquests escrits de l'evangeli de Lluc, i veient els paral·lelismes 
que podíem trobar amb la nostra vida. A banda d'això, a les reunions hem pogut compartir fets de vida, 
estudis d'evangeli o altres temes que han interessat o preocupat al grup especialment. Un altre treball 
transversal ha estat l'economia, que hem treballat en tres sessions intentant conèixer el nostre 
posicionament actual envers els diners, dues propostes alternatives de viure la relació amb els diners 
(comunitat Adsis i comunitat Berchmans) i un darrer moment on compartir quin camí ens agradaria seguir 
en l'aspecte econòmic per intentar ser més coherents amb el model de Jesús i dels evangelis. Queda 
molta feina per fer però ha estat una primera part del procés. Amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya el 25 de novembre, la comunitat ens vam reunir per compartir els nostres neguits polítics. Vam 
conèixer les propostes dels diferents partits que es presentaven, i també vam conèixer la visió de 
l'Església per intentar ser coherents com a cristians també en la nostra participació en la política. La 
comunitat també ha celebrat conjuntament el Nadal, amb una sortida per conèixer la Parròquia de 
Bellvitge on alguns membres col·laboren i treballen; la Pasqua, alguns com a monitors a Raïmat a la 
Pasqua Jove, i altres al Monestir del Miracle compartint els dies sants. Al mes de juny hem celebrat una 
eucaristia per agrair el curs.  

Aquest any s'ha acomiadat el Carles Marcet, jesuïta que durant molts anys ens ha acompanyat i ens ha 
ajudat a anar trobant el nostre camí com a comunitat. Li estarem eternament agraïts per la seva 
presència i recolzament incondicionals. A l'estiu molts membres de la comunitat estan involucrats en 
activitats de voluntariat, com el grup Distrets amb minusvàlids o els monitors dels Camps de treball TSKV 
Estiu entre d'altres.  
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7.4.  CVX Fòrum Joves 

Tal i com ja veníem fent els darrers anys, hem continuat trobant-nos un cop cada mes per a una pregària 
curta comunitària (de 30 minuts aproximadament) que cada dia preparava un grup diferent amb la 
temàtica i la metodologia que més els agradava.  El nostre lema pel creixement espiritual d’aquest curs 
ha seguit a Sant Pau quan ens parla de la fortalesa que neix de la debilitat: “Perquè quan sóc dèbil és 
quan sóc realment fort” 1Cor 12, 10. I per a exemplificar-ho en la vida mateixa, hem convidat en 3 
trobades diferents, 4 testimonis que ens han compartit les seves experiències al voltant de les 
temàtiques de l’atur, la malaltia i el voluntariat/servei en l’àmbit de l’exclusió social (sense sostre). Els 
testimonis de l’atur i la malaltia eren membres de la comunitat.  Per primer cop s’ha organitzat i celebrat 
la Pasqua al Casal, i des de Fòrum un equip – directament relacionat amb el Consell – ha portat a terme 
la preparació de la mateixa conjuntament amb el Francesc Padrosa, sj. que també va celebrar. A més, la 
participació força nombrosa en les diferents celebracions va donar l’oportunitat que els assistents 
col·laboressin també en diferents tasques de forma molt espontània.  

Respecte a les CVX, al Novembre del 2012, va tenir lloc l’Assemblea de CVX Catalunya per escollir nou 
Comitè de Servei. Un membre de la Comunitat hi va sortir elegit: en Lluís Pagès.  Aquest nou Comitè, tot 
seguint l’encàrrec rebut de l’anterior, ha acabat donant forma a l’Espai CVX, que inaugura un espai per a 
aprofundir la vocació CVX de tot aquell qui ho desitgi, i que va ser presentat a tota la comunitat el passat 
16 de maig.  

També s’ha arribat a la culminació d’un important procés en el que una petita comissió de Fòrum ja 
portava anys treballant. Es tracta de l’elaboració dels Estatuts de la nova Fundació del Casal Loiola amb 
la idea d’aplegar i coordinar totes les Comunitats del Casal i la resta de grups que el conformen, en la 
seva acció formativa i de compromís espiritual de cara a la Societat en general. Finalment, el text 
consensuat per totes les Comunitats del Casal en sentit ampli, ha pogut ser aprovat aquest mes de juny 
2013.  

Finalment, el dia 7 de juny vàrem celebrar amb una Eucaristia el fi de curs, servint-nos de la imatge de 
l’arbre (ara més frondós enfortit) per a exemplificar el camí de creixement interior viscut durant tot el curs. 
També es va convidar a tota la comunitat a pregar i madurar durant aquest estiu si es vol o no formar 
part de l’Espai CVX a partir de l’inici del curs que vé,  per poder aprofundir la pròpia vocació CVX.  

Resum de les activitats principals en les que hem participat com a Comunitat: Eucaristies dels dissabtes 
al Casal,Pasqua al Casal. Encontre nacional del compromís permanent de CVX: a Madrid, al maig 2013. 
Participació en la organització, en l’inici i desenvolupament dels 2 Projectes nous de voluntariat al Casal: 
“Amb tu” i “Tupots”. I també a la borsa de voluntariat del Casal (col·laboració amb Vincles, Arrels, etc…). 
Participació en l’organització i les trobades de cara a la preparació del Projecte Casal Loiola 2017. Grup 
d’acollida de les persones noves que volen formar part de la comunitat. Consell i Taula del Casal. 
Monitors Joves Loiola i guies (Fòrum, CPM). Preparació de l’Eucaristia de la Immaculada amb la 
Congregació Mariana. Campanyes solidàries. 
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7.5. CVX Berchmans 

La CVX Berchmans la formen unes 40 persones, famílies amb filles i fills de diferents edats, i persones 
en diferents situacions, tots ja professionals, repartides en 3 grups. Tots els grups ens trobem alhora al 
Casal, cada 15 dies, els dijous al vespre. La Pastoral és el grup que vetlla per la vida espiritual i material 
de la CVX, és a dir coordina i dirigeix de forma col·legiada la Comunitat. Actualment, la Pastoral està 
formada per tres laiques, que es troben regularment, amb el Consiliari de la comunitat, en Joaqui Salord, 
sj. Aquest curs hem continuat amb l’opció de tenir un fil conductor comú a tots els grups comunitaris i 
hem treballat l'espiritualitat ignasiana. Alternem dos tipus de reunió: les sessions temàtiques i les 
pregàries. Per les sessions temàtiques, el material de referència han estat uns quaderns de Dario Moya, 
sj. (Buscar y Encontrar) sobre l’espiritualitat Ignasiana. El nostre consiliari ens feia arribar punts de 
reflexió i pregària personal sobre un aspecte de la espiritualitat Ignasiana i compartíem amb el grup la 
nostra vivència personal. Cada reunió finalitza amb una pregària conjunta dels tres grups a la capella. 
Sessions de pregària i eucaristia: els tres grups alhora fèiem una sessió de pregària i com cloenda una 
eucaristia. Les pregàries estaven relacionades amb els aspectes que anaven veient de l’espiritualitat 
ignasiana. En Joaqui Salord ens donava les pistes. Les sessions de pregària i eucaristia estan obertes a 
les persones vinculades a la comunitat que actualment no pertanyen a un grup concret. L'opció del fil 
conductor i les sessions de pregària ha estat molt ben valorada per la comunitat. També tenim un 
especial reconeixement per tota la tasca d’en Joaqui Salord: preparació dels temes, pregàries, 
acompanyament de les persones… 

Els actes comunitaris a banda de la reunió de grup són: trobada d'inici de curs a Els Hostalets. Recés 
comunitari (familiar) el 2n trimestre. Recés personalitzat el 1r i el 3r trimestre. L'avaluació de final curs al 
juny va ser una jornada de treball al Casal Arrupe. Celebrem la Pasqua en comunitat des de fa més de 
40 anys. Es una celebració oberta a totes aquelles persones o famílies que vulguin viure la Setmana 
Santa en comunitat. Ens trobem a Hostalets de Balenyà. Dues persones van participar a la VI trobada 
nacional de compromís permanent CVX a Madrid l’11 i el 12 de maig.  El 20 de maig del 2013 
(Pentecosta) vam celebrar els 25 anys de compromís comunitari d’alguns dels nostres membres. 
Formació de la Pastoral: vam tenir una jornada especial de formació en el principals documents de les 
CVX impartida per l’Altagràcia Torrens (membre durant molts anys del Comitè CVX Catalunya). Fons de 
Solidaritat: El Fons de Solidaritat s'ha repartit com sempre en les col·laboracions habituals en programes 
del 3r i el 4t món, s'ha donat resposta a vàries demandes particulars arribades a través de persones de 
la comunitat o coneguts, també s'ha aportat la part de la quota del casal. 

Després d’una llarga malaltia, ens va deixar el Lau Balanzó, sj. durant molts anys consiliari de 
Berchmans; agraïm profundament tot el seu acompanyament a la Comunitat. 

Consell del Casal: renovació dels nostres representants. Participació de persones de la Comunitat a 
Joves Loiola, la comissió de Litúrgia del Casal, els equips de catequesi de les Eucaristies dels dissabtes 
en la Comissió d'Acollida del Casal. 
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7.6. Grup de músics 

Durant el curs s'han anat incorporant musics al grup que l'han reforçat i s'han fet alguns assajos per a 
actualitzar repertori. Han format part del grup de musics del Casal aquest curs: Direcció de cants: Montse 
Puiggròs, Eulalia Serra, Roser Peiró. Melòdics: Luís Jordà (saxo), Xavi Casanovas (trompeta), Laura 
Leon (violí), Cristina Isern (violí), Àlex Miralles (violoncel). Guitarres: Albert Mitjans, Carles Mitjans, 
Carme Grimalt, Júlia Díaz, Josefina Paz, Xavi Matabosch. Baix: Luis Bustos. Bateria: Víctor Jordà, Marc 
Mitjans. 

 

7.7. Tornar a Creure 

Aquest curs 2012-213 Tornar a Creure ha celebrat el 
seu desè aniversari. Per aquest motiu Tornar a 
Creure va organitzar tres esdeveniments: el dia 
9/11/12 organitzant un concert presentació a 
l’església del Pi del Cd “Veus per a una Nova 
Evangelització”, una missa d’acció de gràcies a 
l’església de Núria el dia 11/11/13 i la presentació de 
la sèrie de dibuixos animats “La Creu i l´Estel” el dia 
24/11/13 a l’escola de les Escolàpies del carrer 
Aragó. 

Els nostres grups Emaús-Betània, Sinaí, Adonai, 
Sió, s’han reunit cada quinze dies per pregar en el 
Casal. Els grups de Segons Passos, Tercers Passos i Màsters s’han reunit setmanalment per pregar i 
rebre les seves catequesis. El gener de 2013 també hem posat en marxa un nou grup de Primers Passos 
que es reuneix cada quinze dies. La Formació Permanent mensual ha tractat sobre el Credo i ha estat 
dirigida pel Xavier Morlans. Els dies 2 i 3 de febrer de 2013 vam fer el recés anual a la Residència de 
Santa Helena de Solius amb xerrades del monjo Jordan Faugier del monestir de Solius i d’en Xavier 
Morlans.  

 

7.8. Galofrins 

El  grup  el formem 5 matrimonis (d'edat madura)  acompanyats pel Francesc Pedrosa, sj. Ens trobem els 
divendres, cada quinze dies, de 21h a 23h. El fil conductor d'aquest curs ha estat "El perdó" tractat des 
de diferents aspectes. Els temes a treballar han estat preparats per cada una de les parelles i amb 
assessorament d'en Francesc Padrosa, sj. Cada trobada la comencem amb una estona de pregària. 
Hem fet dos recessos durant el curs per l’Advent i la Pasqua. A part de participar en les activitats que es 
porten a terme en el casal per altres grups, nosaltres oferim setmanalment un espai de pregària: 
Septimània. Tots els dilluns de 20h a 21h a l’oratori del 4t pis ens trobem per fer una estona  de silenci i 
pregària. La participació ha estat entre 6 i 10 persones setmanalment. 

 

7.9. CVX La Vinya  

La CVX La Vinya està formada per onze persones, d'elles quatre són matrimonis; tots són professionals i 
en l'etapa de maduresa de la vida. El nostre assistent és en Jesús Renau, sj. Hi ha un sol grup i es fan 
les reunions dos cops al mes, un dijous al capvespre i un diumenge a la tarda. Les reunions de dijous 
són al Casal i les de diumenge són al domicili d'algun dels membres de la comunitat. Les trobades dels 
dijous s'inicien amb uns minuts de pregària. Segueixen amb l'exposició, revisió de vida o tractament del 
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tema que s'ha acordat. Es comença la cloenda amb l'avaluació de la trobada i es finalitza amb una 
pregària. Al llarg de l'any s'han fet recessos trimestralment, coincidint amb els temps litúrgics (Advent, 
Quaresma)  i a final de curs s'ha fet el de valoració de l'any. Tot el grup celebrem un cop al mes 
l'Eucaristia a la trobada dels diumenges. La presideix en Jesús Renau. A l'inici del curs passat es 
deliberà sobre la resposta a donar al grup Galilea. Aquest havia demanat, al juliol anterior, que es 
considerés la possibilitat d'una fórmula d'unió amb la comunitat La Vinya. Aquesta petició fou 
acceptada per part dels components de La Vinya per unanimitat. Així doncs es comença a fer camí al 
llarg del curs. L'inici del camí va ser a les trobades dels diumenges on es feu un Seminari sobre el 
document del Consell Pontifici "Justícia i Pau": "Per una reforma del sistema financer i monetari 
internacional en la perspectiva d'una autoritat pública amb competència universal". Al seminari, doncs, 
han participat les setze persones que formen els dos grups i s'ha valorat molt favorablement aquest camí 
iniciat.Es mantenen en el servei a la comunitat les mateixes persones que varen ser designades el curs 
passat. La comunitat participa a la Taula de Casal. 

 

7.10.   Germanor 

Aquest darrer curs la nostra vida comunitària s’ha desenvolupat segons les pautes establertes. 
Remarquem com a més destacats: 

-TROBADES DEL TERCER DIUMENGE: Hem continuat amb les nostres trobades cada tercer diumenge 
al matí al Casal. Hem tractat un tema, prèviament treballat en grups, seguit de l’Eucaristia. Molta 
participació i comunicació. 

En la trobada inicial de setembre s’aprovà el nostre “Llibre verd: Encarant el futur”, que en la seva 
segona redacció (la primera és del curs 1997-98) pretén recollir el nostre pensar i els nostres objectius 
de futur.  El tercer diumenge de maig vàrem comptar amb l’assistència del pastor metodista Ignacio 
Simal amb el que vam dialogar sobre el fet ecumènic en l’església. En la trobada del juny vàrem 
compartir un bon dinar després d’una Eucaristia de cloenda de curs.  

-PETITS GRUPS DE REFLEXIÓ: Hem seguit amb les nostres trobades mensuals en grups petits per 
treballar els temes que es tracten posteriorment en el tercer diumenge així com per llegir plegats algun 
llibre d’interès. Aquest any ha estat el del Francesc Torralba, Jesucrist 2.0. 

-PREGÀRIA MENSUAL: El primer divendres de cada mes ens hem anat trobant per compartir una 
estona de pregària comunitària.  

-RECESSOS: Dos a l’any. Un al novembre i un altre al febrer. Estem contents de la participació i del 
clima de treball i silenci. 

-SETMANA SANTA: Aquest any n’estem especialment contents. Ens hem reunit a Solius. Ha presidit les 
nostres celebracions de Dijous i Divendres Sant en Santi Thió,sj. El dissabte a la nit ens vam desplaçar a 
sant Feliu de Guíxols, a la parròquia del barri de Vilardaga on amb aquella comunitat vam compartir la 
Vetlla Pasqual i la posterior celebració. 

 

7.11. Esplai CIM 

Format per 142 nens i nenes més el grup de Joves (uns 30; monitors i no monitors). Una bona part dels 
nens són fills de membres del Casal Loiola. Els nens/es estan dividits en franges d’edat, anomenades 
“tandes”: Mitjans (02-03), Grans (00-01), Canteranos (98-99) i Premonitors (96-97). Dies de reunió 
aquest curs: 
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Ens apleguem dos o tres dissabtes al mes (fem el calendari del curs tenint en compte les èpoques 
d’exàmens tant dels monitors com dels nens), de 17h a 19h.  

Cada equip de monitors de tanda es reuneix setmanalment per preparar la sessió del dissabte següent. 
Alguns ens reunim al Casal i d’altres no. També anem fent altres reunions periòdiques de les diferents 
comissions d’aspectes logístics, reunions per preparar els campaments d’estiu i alguna reunió 
informativa amb els pares de les famílies. 

Activitats fora del Casal:  Hem fet 4 excursions al llarg de l’any, dues d’elles per tandes (grups d’edat) per 
separat, i dues més tots junts; a l’última de totes es convida als pares a venir el diumenge, i se celebra 
una eucaristia. Vam anar de 
campaments a Bescaran (La Cerdanya), 
del 14 al 28 de juliol. Alguns monitors 
s’encarreguen de muntar les 
instal·lacions mínimes necessàries des 
de 3 dies abans de la data, i tot l’equip 
ens quedem els 3 dies posteriors per 
desmuntar i parlar sobre el curs vinent. 

Resum de la campanya del curs:  La 
campanya és el fil conductor de cada 
dissabte. Aquest any hem volgut 
presentar una campanya enfocada al 
voltant dels elements del cinema, tot 
relacionant-los amb un valor concret de 
la vida (cristiana), acompanyats d’alguns 
personatges que anaven apareixent 
cada dissabte. 

 

7.12.  Volpa 

A Volpa Catalunya oferim un curs de formació en voluntariat social internacional que té una durada de 6 
mesos, des del gener fins al juny.  Les sessions són en dissabtes al matí alterns cada 15 dies i són al 
Casal Loiola. El curs es complementa amb dues sortides de cap de setmana a principi i final de curs al 
Casal Arrupe, a Sant Cugat del Vallès. Aquest any s'han inscrit 15 persones al curs i l'han acabat totes. 
D'aquestes 15 persones, 4 començaran un procés per fer un voluntariat en un projecte social del Sud 
durant dos anys. És la possibilitat que ofereix Volpa després de fer el curs. A més d'aquestes dues 
persones, n'hi ha dues més que comencen voluntariats a d'altres països: Camerun i Romania. Altres 
faran algun voluntariat a l'estiu. Els participants del curs han valorat molt positivament l'organització de 
Volpa, el contingut de les sessions i l'ambient que hi ha hagut al grup. Un any més l'equip estem motivats 
a continuar acompanyant aquests processos personals cap al voluntariat. 

Des de l'equip de Volpa també hem valorat molt positivament com ha anat el curs i el grup que hi ha 
hagut. Actualment hi ha 5 voluntaris de Volpa Catalunya en diferents projectes del Sud. Estan a Bolívia, 
Honduras, Venezuela, Equador i Txad. Un d'ells acabarà el seu voluntariat aquest estiu i tornarà cap a 
Barcelona.  
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7.13. Apropar 

Aquest any Apropar ha realitzat diverses activitats de sensibilitazació i recollida de diners: 

- Curs formació de voluntaris 2013 

- Festa MIR 2013 

- Xerrades a les facultats de Medicina UAB, Hospital Vall d’Hebrón, Hospital del Mar i Hospital de 

Bellvitge 

I durant aquest curs ha col·laborat principalment en un projecte d’educació: 

- Projecte Vy’a renda. Vy’a renda significa en guaraní “lloc d’alegria” i és un projecte creat per 
l’associació Fe y Alegría. Es tracta d’un suport educatiu dirigit a nens i joves entre 5 i 18 anys. 
Es basa en un “espai protegit” per ensenyar als nens a utilizar el seu temps lliure i a la vegada 
protegir-los dels perills potencials del barri, fomentant especialmente l’educació (suport a l’estudi) 
i el desenvolupament de les habilitats manuals i artístiques. També es vol augmentar la 
implicació dels pares en el procés educatiu del seus fills, de manera que es realitzen reunions i 
xerrades formatives per a ells. Apropar ha col·laborat amb fons econòmics a aquest projecte que 
es du a terme al barri marginal d’Asunción, al Bañado Sur. 
 

7.14. Enxartxad 

Al llarg del curs 12-13 l'Associació Enxartxad va continuar amb les seves activitats habituals de suport a 
l'escola Lycée Collège Saint Charles Lwanga de la població de Sarh, al Txad. Es va fer un enviament de 
diners per la infermeria de l'escola, ja que cada any cal reomplir-la de medicaments i ajudar a pagar la 
persona que se n'encarrega. De la mateixa manera, es va fer l'aportació anual necessària per mantenir la 
connexió a internet i permetre així que l'escola pugui disposar d'aquesta eina. Per altra banda, un dels 
projectes iniciats més recentment, el de les beques, es va seguir consolidant durant el curs 12-13. 
Mitjançant aquest projecte l'Associació ajuda a financiar els estudis universitaris d'alumnes de l'escola, 
que es comprometen després a treballar pel país. Creiem que és una bona manera d'apostar pel futur 
d'aquesta gent. Al llarg del curs es van fer xerrades de divulgació sobre la realitat del Txad i la tasca de 
l'Associació a l'escola del Sagrat Cor Diputació. Aquestes xerrades ens permeten fer arribar el que hem 
viscut, vist i sentit al Txad a moltes persones. 

Aquest curs 12-13 va acabar amb l'estada de 5 joves al Txad, el grup Enxartxad 2013. L'anada al Txad 
d'aquest grup de joves amb el Llorenç Puig, sj. va ser especialment important per vàries raons. Per una 
banda, una de les trobades prèvies de formació que es fan per preparar l'estada al Txad es va fer a 
Madrid, en el marc del projecte dels jesuïtes África en Compañía, compartint així motivacions, dubtes i 
il·lusions amb altres joves que es preparaven per fer una estada en altres zones d'Àfrica. Per altra banda, 
és el desè any que es realitzen aquestes estades a Sarh, efemèride que ens fa molta il·lusió celebrar. I 
per últim, el grup va compartir la seva estada a Sarh amb Josep Maria Cruz, voluntari de VOLPA que ha 
passat 2 anys a Sarh, encarregant-se de diferents tasques a l'escola. El Josep Maria va finalitzar la seva 
estada allà tornant amb el grup cap a Barcelona. Recollir la seva experiència després de 2 anys al Txad 
ha estat molt interessant."   www.enxartxad.org. 

 

7.15. Voluntariat Loiola 

Aquest serà el cinquè curs que està en funcionament el grup de voluntariat Loiola i, havent fet la 
valoració del curs passat, ens vam plantejar els següents objectius més concrets: 
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Endegar els dos projectes propis del Casal: “tu POTS” i “AmbTU” 

 

 

 

 

 

Millorar la visibilitat de demandes de voluntaris de diferents Associacions que ens arriben a través de la 
web del Casal. 

Fer el mapa de presències de voluntariat dins la comunitat del Casal.  

Continuar amb la preparació de Campanyes solidàries. 

TU POTS és un projecte educatiu en xarxa impulsat per: Centre Passatge (Fundació Viarany), Casal 
Loiola (voluntariat Loiola), Espai Social Provença (Fundació Catalunya Caixa) i Centre de Serveis Socials 
de l’Antiga Esquerra Eixample (Ajuntament de Barcelona). Ofereix a l’Eixample de Barcelona, un espai 
de reforç escolar i acompanyament a l’estudi fora de l’horari lectiu, a infants que són enviats a través de 
serveis socials per trobar-se en situació de vulnerabilitat social. Aquest curs tenim 10 nens els dilluns i 
dimecres de 17.30h a 19h.  Al Casal Loiola tenim nois/es de 1r d’EP fins a 2n d’ESO. Tenim voluntaris 
que vénen a través de les diferents crides per arribar a  l’atenció individualitzada que necessita cada 
noi/a que ve a rebre el reforç. 

AMB TU: aquest curs ha estat el tret de sortida per al projecte d’acompanyament a gent gran del barri. 
Hem atès 25 demandes amb l’ajut de 20 voluntaris. El tipus de serveis sol·licitats han estat: 
acompanyament a gestions puntuals en un 50% , i acompanyament  setmanal, per a la resta. 

Mapa de presències de voluntariat dins la comunitat del Casal: Es va fer una enquesta a tota la 
comunitat del Casal sobre quines activitats de voluntariat  estaven duent a terme i es preguntava sobre 
inquietuds  personals i ganes de millora. L’enquesta, per una banda, confirma la sensibilitat de moltes 
persones del  Casal per les qüestions relatives a la infància i la tercera edat, així como a l’ajuda a països 
en desenvolupament, especialment del continent africà.   

Campanyes:    

Col·lecta Domund: s‘ha destinat a Entxarxad i es van recollir 638,60€ 

Campanya Arrels: es va fer una crida a la comunitat del Casal i es van recollir molts productes d’higiene 
personal i roba.  

Campanya Benallar – Associació d’ajuda a immigrants: venda d’espelmes i objectes de bijuteria. 

Campanya “Gran recapte d’aliments”: el Casal es va sumar, donant suport al Banc d’aliments. 

Recollida de diners per a joguines: al Casal es van recollir diners que  es van destinar a comprar joguines 
per  a la campanya de Nadal que organitza la Parròquia de Bellvitge 

Col·lecta per al Proyecto Hombre  

Participació en la Campanya “La fam no fa vacances”  de cara a l’estiu.  
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7.16. Twocats pel Gospel 

Aquest any Twocats pel Gospel ja 
ha estat un més de la família del 
Casal Loiola. Les activitats que 
s’han realitzat aquest any han 
estat diverses.  

Anem treballant en el nostre 
projecte Black&White. Aquest 
curs hem realitzat dues activitats: 
el mes d’octubre vam fer un cap 
de setmana intensiu amb 
Emmanuel Djob, autor de moltes de les cançons del projecte. El novembre vam fer un primer tastet del 
projecte amb un concert a la mítica Sala Apolo de Barcelona 

També hem realitzat concerts solidaris per diverses entitats: al setembre a l’Auditori de Sabadell en 
benefici de l’AVAN (Associació del Vallés de Neurologia). Al desembre a L’Església de Santa Maria del 
Taulat a Poblenou en benefici de la Fundació Pere Relats, que treballa amb persones ancianes del barri. 
A l’abril  a l’Hospital de Sant Joan de Déu, per ajudar a recollir fons pels projectes que tenen en marxa. Al 
juny, assaig obert al Casal Loiola, col·laborant amb la campanya “La fam no fa vacances”, on el preu de 
l’entrada era un quilo d’algun aliment necessari. 

També hem participat en diversos festivals i festes: Al gener, i amb motiu de les festes del barri de Sant 
Antoni, que ens va veure néixer, vam cantar a l’auditori de la ONCE. Al gener també vam animar amb els 
nostres cants l’Eucaristia dels dissabtes del Casal. El primer cap de setmana de juny es va fer el Festival 
de música cristiana “Canolich” a Andorra. Twocats pel Gospel va participar cantant a la eucaristia del 
dissabte a la tarda. A l’agost, i per tancar el curs, Twocats va participar en el Festival de blues, Jazz i 
Gospel en la Ciutadella de Roses. Les activitats han estat moltes i molt enriquidores. Esperem que el 
proper curs sigui encara molt més emocionant i ple d’activitats!!! 

 

7.17. Casal Arrupe 

El CA (que funciona des del 1992) en el seu moment es 
constitueix una Comissió CA, actualment formada per la 
Conxita Costa, l’Albert Pons, la Emi Puig, el Pere A. 
Cortiella, la Carmen Arnau i el Pablo Serra membres del CL 
des d’on es porta la gestió des de fa quatre anys.  Hi ha la 
col·laboració (recepció de trucades, guarda de claus, 
alguns cobraments) de les persones de secretaria – 
consergeria de CL, i també compartir el serveis de neteja, 
manteniment i jardineria amb el Centre Borja (CB). 

Algunes actuacions importants d’aquests darrers anys: elaboració d’un díptic de publicitat,  unes 
“Condicions d’ús” pels usuaris, un procediment per rebre peticions i confirmar reserves. Amb l’ajuda del 
Francesc Bassas i Bullich (web CL) s’elabora una web específica pel CA, que s’hi arriba o des de la 
portada de la wCL o directament (http://www.casalloiola.org/content/casal-arrupe). Això ha permès 
millorar i simplificar molt la tasca de consulta del calendari d’ocupacions, reserva i resposta pràcticament 
immediata. 

En els darrers quatre anys han passat pel Casal Arrupe més de 3.660 persones entre escoles, grups 
monitors, grups o Comunitats del Casal Loiola i d’altres centres.   
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8. El Casal en xifres 

Econòmicament el curs comença l’1 de setembre i es tanca el 31 d’agost. Les xifres de tancament del 
curs 2012-2013 ens donen unes despeses de 75.291,76 euros  i uns ingressos  de 85.315,07 euros. Un 
resultat positiu de 10.023,31 euros. 
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9. Organització 

 

9.1. Consell del Casal 

El consell del Casal és l’òrgan impulsor del projecte del Casal Loiola i qui vetlla per a la bona consecució 
dels seus objectius. Els membres del curs 2012-2013 són: 

Presidència (CVX Fòrum Joves)     Juan M. Mezo  

Representant del Provincial i Consiliari      Enric Puiggròs, sj 

Consiliari          Francesc Padrosa, sj 

Representants CVX Berchmans       Joan Mª Raduà i Oriol Llop 

Representants CVX Fòrum Joves    Carles Ribalta 

Representants Congregació i Fòrum Adults   Joaquim Sitges i Maribel Vilar 

Universitaris Loiola                  Maria Cusò 

Joves Loiola                   Montse Puiggròs ó Quim Fernández-
Díaz  

Espai Ignasià                                                                 Xavi Casanovas i Elena Casado 

Administració i Tresoreria                    Rosa Coma 

Coordinació Casal Loiola (a partir d’abril 2013)                 Joan Tortajada 

 

9.2. Comissió de Pastoral 

Un dels serveis més qualificats que ens dona el CL és l’acompanyament personal  amb una Comissió de 
Pastoral, constituïda per  religiosos sobretot Jesuïtes, religioses sobretot del Sagrat Cor  i laics tant en el 
consell espiritual quotidià, com en el guiatge en els Exercicis Espirituals (en totes les seves modalitats), 
Eucaristies, vida sacramental, etc. Aquest curs aquestes persones han estat regularment: Jesús Renau, 
sj. Francesc Padrosa, sj. Marga Bofarull, rscj. Josep Lluís Corrons, sj. Joaqui Salord, sj. Blanca Sivatte, 
rscj. Llorenç Puig, sj. i molts d’altres.   

 

9.3. Equip de Coordinació 

L’equip de Coordinació és el que s’ha encarregat, per una part, de promoure iniciatives i activitats noves, 
i per altre del funcionament diari del Casal Loiola, portant a terme, a més a més, les propostes del 
Consell i vetllant per fer realitat el projecte del Casal. L’equip ha estat format per:  

Coordinació Casal Loiola .....Joan Tortajada 

Secretaria matins i tardes..... Neus Sabaté 

Consergeria tardes.............. Arantza Cadenas, Júlia Tarnawski i Carla Tarnawski 
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9.4. Taula del Casal 

Òrgan de trobada de totes les realitats diferents del Casal: grups, comunitats, entitats i serveis. És un 
espai participatiu i de consulta. Aquest curs s’han fet al voltant de 4 reunions, però el contacte via mail va 
ser important i efectiu. Els membres d’aquest curs: Montse Moragas (Voluntariat), Ana Vernis (CVX 
Fòrum Joves), Albert Pons (CVX Berchmans), Joaquim Sitges (Fòrum adults), Blanca de Gispert 
(APROPAR), Siscu Estébanez (Universitaris Loiola),  Lluís Busto (CIM), Maria Urmaneta (CVX La Vinya), 
Maite Larroy (VOLPA), Juan Mezo (Consell del Casal), Victor Jordà (Joves Loiola), Francesc Bassas / 
Mireia Gomà (Espai Ignasià), Robert Solé (Tornar a Creure), Elisa Sarsanedas i Agustí Llop (Grup 
Germanor), Flors Salmons (Twocats pel Gòspel), Gloria Pérez  (Galofrins)    

 

 

 

 

 

Finalment agrair l’esforç de totes i tots els que d ’una manera o altre participen 
desinteressadament en totes les activitats que es r ealitzen al Casal Loiola, doncs sense aquesta 

estimable participació no hauria estat possible el resultat del treball que us fem a mans. 

 


