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 Aquest mes 

  

Benvolguts/des amics/gues, 
  
Aquest mes celebrarem dues Eucaristies importants, la de cloenda del curs 2010-2011 de les 

comunitats al Casal Loiola, i la de final de curs, també, de la Xarxa Manresanet.  
  

Et recordem que començarà la quarta edició del curs “Els vespres ens calen” que amb tanta il.lusió 
han preparat els joves professionals que formen la comunitat Espai Ignasià.  

  
T’ esperem molt especialment per celebrar la vida que hi ha hagut al curs 2010-2011 en l’última 
Eucaristia del curs del Casal, serà maco trobar-nos tots plegats! 

  
Comptem amb tu! 

  
Casal Loiola 

   
 La foto del mes 

  

 
  

Aquí trobeu la foto del grup de persones en formació Volpa 2011-2012 amb la intenció de marxar 
a fer una experiència d’un o dos anys al tercer món. 

  
 No t'ho pots perdre 

   

  

Eucaristia final Manresanet 

Diumenge 05 de Juny a les 11h 
  
Última Eucaristia del curs de la xarxa Manresanet de laics i jesuïtes units per la 
missió. L’Eucaristia tindrà un to especial de cloenda de curs. 
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Tots i totes sou convidats a participar-hi.  
  
Més informació sobre la xarxa a: http://www.manresanet.cat 

  

  

Risoterapia al Casal Loiola – Marco Rosales  

Dilluns 13 de Juny a les 20h 
   

Sessió risoterapia amb l’objectiu de disminuir l’estrès i eliminar bloquejos  
emocionals i físics. 

  

Expressió artística 

5, 7, 12, 14, 19 i 21 de Juliol. 
  

Al llarg de la història l’art ha format part de l’expressió de les nostres idees 
i esperit. A través de la pintura i el dibuix, i d’iniciació en diferents 

tècniques, es posen a l’abast els mitjans per ajudar a estimular la ment, 
l’esperit i la creativitat. 

  

Matins pels altres: matins de voluntariat i compartir! 
5, 7, 12, 14, 19 i 21 de Juliol. 
  
Jornades independents de voluntariat per acostar-nos a les realitats que ens 

envolten i per les que podem fer alguna cosa. Conèixer la realitat, fer una acció 
i compartir-ho amb el grup. A partir de 18 anys, per a totes les edats. 

  

Els vespres ens calen 

“Una mirada cristiana a la història recent” 

Dijous 30 de Juny, 7 i 14 de Juliol de 20.30h a 22.00h. 
  

Com encaixar les barbaries del s.XX amb l’existència de Déu? com fer 
una lectura cristiana dels moviments polítics dels últims 20 anys? com 

plantejar una economía de comunió? Una mirada cristiana al passat, 
present i futur en tres sessions independents per a debatre, viure, 
escoltar i sentir a la frescor dels vespres d’estiu. 

 
Amb la participació de J.I.Gonzàlez Faus, Jaume Botey i més convidats. 

  

Més informació trucant al 93 415 64 34 o bé per e-mail a info@casalloiola.org 
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 La nostra llibreria ...  
  
Francesc Riera (2004). Jesús de Natzaret. Una història de Déu subversiva i subjugant. 
L'Evangeli de Lluc, escola de justícia i misericòrdia. Eines, 27.  Ed.Claret. 
  
En aquest llibre, el jesuïta Francesc Riera, ens facilita una lectura espiritual i viva de 
l'Evangeli de Lluc. Ens acompanya a entrar al cor de Jesús, en el misteri de Jesús. Ens 

ajuda a aprofundir més enllà de les paraules per trobar-nos nosaltres mateixos amb qui 
és la Paraula feta Vida.  
 

 
  
 Qui és qui? – Montse Puiggròs, membre de l'equip de monitors de la ESO i de litúrgia 

al Casal Loiola 

  
Qui ets i a què et dediques? 
  
El meu nom és Montse Puiggròs i Llavinés. Tinc 40 anys, casada des de fa 20 anys 

i mare de tres fills: la Maria, el Cesc i la Laia. Resideixo a Esplugues de Llobregat; 
el municipi que m'ha vist néixer i on em sento molt a gust. Vaig estudiar filologia 
catalana com a mitjà per dedicar-me al que, des de ben joveneta, sentia com una 

vocació ben clara: el món de l'educació amb joves. També formo part d'una 
família en la que la música sempre ha estat ben present i, des que tenia 7 anys, 

vaig començar els estudis de piano que vaig haver de deixar amb 20 anys, cosa 
que sempre m'ha sabut greu! Potser algun dia ho podré recuperar... Ja fa 17 anys 
que treballo al col·legi Sant Ignasi-Sarrià amb joves de 12 a 16 anys impartint 

català, música, religió i dinamitzant la pastoral. 
  

Què fas al Casal Loiola? 
  
La meva història al Casal comença quan encara no existia el Casal! Als 18 anys, el que ara  és el meu 

marit, em va apropar al Centre Sant Joan Berchmans i allà vaig començar a participar com a membre de la 
comunitat Berchmans i portant grups de Confirmació. Recordo bé la inauguració del Casal. Vaig estar uns 
anys formant part de l'equip de monitors de l'Agrupament que era l'espai per a grups d'universitaris. Cada 

dissabte celebrava l'Eucaristia amb la comunitat; participava  a la Pasqua d'Hostalets i em vaig anar 
comprometent, de la mà del Pere Borràs, en la CVX; implicant-me en el comitè CVX-Catalunya. La realitat 

d'una parròquia d'Esplugues una mica abandonada va ser motiu de discerniment i, coincidint amb l'arribada 
de la primera filla, vam sentir que la nostra comunitat ens enviava a una missió en la que podíem donar i 
rebre molt.Aquest temps ha tingut una durada d'uns 10 anys. La proposta del CIM, la realitat d'uns fills que 

començaven a fer-se grans i la dimensió de la importància del vincle entre el col·legi i el Casal Loiola ens va 
portar de nou a un discerniment que ha fet que, els darrers anys, hàgim retornat al Casal compartint en 

família la celebració de l'Eucaristia i implicant-me jo en l'equip de monitors de l'ESO que lidera la Maria Coll 
i en el grup de litúrgia. I aquí estic! 
   
Que és el que et fa vibrar? 
  
A mi em fa vibrar la vida mateixa! Són tants els dons rebuts sense demanar-los ni esperar-los; és tan gran 

el privilegi de viure la feina com a vocació, és tan valuós sentir la força de la comunitat i dels amics que 
crec que no es pot demanar res més. Només espero saber acollir amb humilitat tot el bé rebut i retornar-lo 

al Pare havent fet amb tot això el màxim que m'hagi estat possible o que hagi sabut fer. I com no! 
Cantar!!! Quan estic molt cansada, o trista...canto i tots els mals se'n van de cop! 
   
Un somni pel Casal? 
  
Que estigui ben ple de joves i que trobin en el Casal i en la gent que hi ha, l'instrument per trobar Déu en 
les seves vides i per preguntar-se: Senyor, què he de fer per Vós? Que sigui una comunitat que tingui 



presència i força a la ciutat. Que segueixi sent la casa en la que anem a beure de la Font i en sortim 
enviats al món, amb un compromís ben clar i ben explícit per al nostre entorn. 
   
Alguna anècdota que t’hagi passat al Casal 
  
Més que anècdota, dos records inesborrables: el primer: el bateig de la meva primera filla a la mateixa 
capella on ara celebrem les Eucaristies dels dissabte. El segon:els Berchshow, moment de trobada ben 

festiva de la comunitat Berchmans en la que les habilitats de cadascú es posaven en marxa i era realment 
divertit. Van ser uns anys preciosos! 
  

 Anota a la teva agenda 
  
En el següent enllaç a l’ Agenda del Casal Loiola trobaràs tota la informació respecte al que es va fent dia a 

dia al Casal Loiola. 
   

Serveis permanents dels que pots gaudir...  
  
Eucaristia -   Cada dissabte a les 19.30h - Pensada i preparada pels joves i dirigida a tothom qui vulgui!. 
Tiberiades -  Cada dijous a les 20.30h - Grup de pregària a partir de l’evangeli. 
Acompanyament espiritual – Cal trucar per demanar hora. 
Espai Ignasià – Grups de joves professionals en recerca. 
Universitaris Loiola – Grups per aprofundir en la fe. 
Joves Loiola – Per a nois i noies de ESO i Batxillerat. 
CAPM - Servei de preparació al matrimoni per parelles. 
CVX - Comunitats de vida cristiana per compartir la fe. 
CIM - Esplai per a nens i nenes entre 8 i 14 anys.    
Tornar a Creure – Acompanyament a persones que tornen a la fe. 
  
Espais per a reunir-te amb la teva comunitat. 
Biblioteca i sales per estudiar. 
Lloc de trobada per a celebracions litúrgiques. 
Matins: Dimarts a dijous de 9.30h a 13.30h. 
Tardes: Dilluns a divendres de 17h a 22h.  
             Dissabtes de 17 a 21h. 
  
Per a més informació envieu un mail a: info@casalloiola.org o bé truqueu al 93 415 64 34. 
  

 Casal Loiola - Balmes, 138 - 08008 Barcelona - 93 415 64 34 - info@casalloiola.org 
  
Aquest correu electrònic s'envia des del Casal Loiola. Si vols deixar de rebre'l, contesta'ns amb l'assumpte "Baixa". 
Si coneixes algú que podria estar interessat en rebre el Casal Loiola Digital, reenvia-li. 
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