Activitats al Casal Loiola
Dc, 13/04/2016 per Catalunya Religió
Espai de recursos

Refugiats: de l'horror a la incertesa. Una experiència d'acompanyament
dimecres 13 d'abril a les 19:30h
El Rafel i el Guillem Simó, testimonis d'aquesta tragèdia, ens explicaran com els ha
impactat l’experiència d’acompanyar famílies afganeses, iraquianes i sirianes en el
seu èxode per Grècia, de Lesbos fins a Idomeni.

Viajamos a Haití con la família Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)
dissabte 16 abril a les 18h
Coneixerem la realitat d'aquest país a partir del testimoni de voluntaris que han
anat a través d'aquest projecte.

Cor Àkan | Acció de Suport i Acollida d'Immigrants
dissabte 16 d'abril a les 21h
Un cor format per gent immigrada de més de 20 països diferents, acosta el públic a
la realitat d’avui d’aquest grup social. Tots ells, en situació especialment
dificultosa, formen part dels projectes d'acollida i formació professional de
l'Associació Àkan. Ens brindaran un concert després de la missa.
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Bailar con la soledad | José María Rodríguez Olaizola, sj
dimecres 20 d'abril a les 21h
Xerrada oberta organitzada per CiJ, Universitaris Loiola i la Fundació Casal Loiola.
El José María Rodríguez Olaizola ens endinsarà en aquesta extranya simbiosi. I ens
farà veure que hi han vivències que ens ajuden a ballar amb la soledat, a
comprendre-la i fins i tot a vèncer-la, si no es desitjada.

El árbol de la vida | Cinefòrum
dissabte 30 d'abril a les 20:45h
Presentació de la pel·lícula i visionat de la mateixa. Tot just després la missa que
se celebra com cada setmana de 19:30h a 20:30h.

Voluntariat

Butlletí del Voluntariat Loiola: Abril 2016
Proposta de Voluntariat a l'estiu per a joves: Casal Al Vent

Borsa de Treball
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La Fundació Pere Tarrés busca director/a per l'àrea de consultoria i estudis.
[+info]
La Comissió d'Hospitalitat de la PAT (Jesuïtes Catalunya) busca un coordinador/a.
[+info]
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