QUÈ ÉS EL CASAL LOIOLA?
Joves Loiola (JL) és un espai de vivència de la fe per a adolescents i joves. Una
comunitat cristiana juvenil on els alumnes de diferents escoles puguin viure i
formar la seva fe durant una etapa de la seva vida, seguint la inspiració de la
tradició ignasiana.
Ubicat al Casal Loiola (c/ Balmes 138), neix de la voluntat dels Jesuïtes de
Catalunya i de les comunitats de vida cristiana (CVX) Berchmans, Fòrum-Joves
i Purificació (fundadores del Casal) de constituir una plataforma dedicada als
joves en edat escolar. JL representa la comunitat més jove dins el Casal i per
això el seu espai més propi és l’Altell, el pis més adaptat per a activitats juvenils
(futbolins, ping-pong, petita cuina...). Els grups d’Universitaris Loiola al Casal són
per nosaltres el referent de la continuïtat més enllà de l’etapa escolar.
La vida de JL passa per les activitats ofertes als joves de 3r-4t d’ESO, la
Missa de cada dissabte, la Pasqua Jove, els camps de treball, la Confirmació i la
connexió amb els Universitaris del casal...
Una de les activitats estrella del Casal per als joves de 3r i 4t d'ESO són els
dissabtes de voluntariat. Aquests dissabtes són un bon moment per donar-se
als altres i educar el servei.
QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?
*Oferir un espai educatiu, de clara inspiració cristiana, que afavoreixi el
creixement integral dels participants, en un marc extraescolar, a través de la
interacció grupal.
*Desvetllar i desenvolupar el sentit de justícia i de servei, tot i creant respostes i
experiències concretes a través d’experiències de voluntariat en realitats
desfavorides i d’atenció abastable per la seva edat.
*Impulsar un espai d’educació en el lleure de qualitat i alternatiu.
*Promoure l’espiritualitat, la vivència i celebració de la fe cristiana. Així com la
contemplació de la realitat mitjançant la reflexió, el silenci per poder escoltar, la
crítica i el diàleg, l’autoavaluació i el respecte envers altres maneres i punts de
vista.
CALENDARI D’ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT JOVE
Les dates per aquest curs són:
11 novembre, 16 desembre, 13/20 gener ( pendent de confirmació), 17
febrer, 17 març, 21 abril, 12 maig i 9 juny.
Des de l'escola, us enviarem un recordatori per a cada convocatòria, encara que
la inscripció l'ha fer cada família. Aquest any podran dir el nom d'algun
company/a amb qui vulguin anar i així facilitar la participació i la bona entesa, si
ho fan amb algun amic/ga.

Enguany, el lema de les Línies de Força que promou l'escola és "Sobretot,
gràcies". El voluntariat s'emmarca perfectament en aquest lema que convida als
alumnes a donar valor a tot el que tenen i a tot el que poden oferir.
Per a qualsevol dubte o aclariment, compteu amb nosaltres.
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