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Loiola-Xavier, Manresa, Salamanca, Comillas

Primer Any jubilar

Els quatre Centres d’ Espiritualitat (Salamanca, Loiola- Xavier, Manresa, Inst. Esp. U. P. Comillas), vam començar fa tres anys un procés especial de sinèrgia i programació conjunta.

en els Santuaris de Loiola, de
La Cova de Manresa i del Camí
ignasià.

Els quatre Centres estem treballant per especialitzar, complementar i conjugar les nostres programacions, amb l’objectiu d’afavorir
la formació en l’espiritualitat ignasiana i el ministeri dels Exercicis.

• La Capella de la Conversió en la
Santa Casa és una icona d’aquest
moment de gràcia; aviat decideix de
peregrinar a Terra Santa; abandona
Loiola a finals de febrer 1521.

Àlvaro Alemany, sj (Delegat de Pastoral, Francesc Riera, sj (Coordinador Àrea Espiritualitat i Exercicis), Damián Picornell, sj (Loiola), Lluís Magriñà, sj (Manresa),
Jesús Díaz Baizán, sj (Salamanca), Luis M. García Domínguez sj (Comillas).

Els llocs “Fundants” de l’Espiritualitat Ignasiana
d’Espanya
Les ubicacions dels nostres Centres estan estretament vinculades amb les
geografies “fundants” de l’espiritualitat ignasiana.
•Loiola i Azpèitia: naixement, infantesa, conversió d’Ignasi, tornada al cap
d’uns anys, no a la seva casa senyorial de Loiola, sinó a l’hospital de pobres de
la Magdalena. Els “aires natals” d’Ignasi reconforten contínuament l’espiritualitat ignasiana.
•Manresa (juntament amb Montserrat i Barcelona): geografia on “la conversió”
d’Ignasi madura fins a poder afirmar-se que en aquests “llocs sants” Ignasi viu
les grans etapes dels exercicis, que culminen en la “il·lustració del Cardener”.
•Salamanca – Castella. Citem alguns punts: Arèvalo, on viu des dels 15 als 25
anys en el Palau del Comptador Major del Regne. Alcalà, agrupa un estol inicial
de companys, però marxa per problemes amb la Inquisició. Salamanca, on en
la presó diocesana, exclamarà: “no hi ha tants grillons i cadenes a Salamanca
que no en desitgi més per amor de Déu”.

• Passa per Montserrat i arriba a Manresa el 25 de març 1522; en aquesta
ciutat, on sojornarà onze mesos, el
lloc icònic serà la Cova, sobre el riu
Cardener, on es refugiava a pregar.
• Entre aquests dos indrets circula el
“Camí Ignasià”, que de quatre anys
ençà comença a ser transitat per un
bon nombre de pelegrins amb el deler de reviure l’experiència del Pelegrí de Loiola.
Del 31 de juliol de 2015 al de 2016
(festa de sant Ignasi) se celebra el
Primer any jubilar a Loiola, Manresa
i en el Camí ignasià. És la preparació
de l’any jubilar centenari 2021-22.
En aquest marc, els Centres d’Espiritualitat, oferim aquest programa.

Basílica de Loiola
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Programa 2015-16

1. Mes d’Exercicis

El programa que segueix recull
les principals propostes, especialment de tipus formatiu, dels Centres d’Espiritualitat de la Província
d’Espanya de la Companyia de
Jesús.
En algunes de les activitats enumerades cal cercar en el web del Centre d’Espiritualitat corresponent,
concrecions de dates, inscripció,
etc.
Vegeu també:
www.espiritualidadignaciana.org

Oferim l’experiència completa dels
Exercicis tal com la proposa sant
Ignasi. Desert, silenci i oració, jornada relaxada, entrevista diària amb
la/l’Acompanyant que personalitza
l’experiència segons les necessitats
de cadascú.
• Tot peregrinant el Camí Ignasià. 26
set – 25 oct 2015. Josep L. Iriberri, sj.
http://ignatiancamino.com
• Manresa. 01 – 29 febrer 2016. Josep
M. Bullich, sj.
• Salamanca. 15 febrer – 17 març.
Abel Toraño, sj i equip CES
• Loiola. 30 juny - 30 juliol. Toni
Català, sj i Damiàn Picornell, sj.
• Loiola. 30 juny - 30 juliol. Alan Yost,
sj (personalitzats en anglès).
• Xavier. 01 - 30 juliol. José Alcain, sj.
• Manresa. 01 – 30 juliol. Francesc
Riera, sj i Lluís Magriñà, sj.
• Pedreña. 11 juliol – 10 agost. Germán
Arana, sj i Joan J. Rdz. Ponce, sj.
• Manresa. 01 – 30 agost. David
Guindulain, sj.
• Manresa. 01- 30 agost. Josep
Giménez, sj (en anglès)
• Xavier. 01 – 30 agost. Richard
Gassis, sj i equip.
• Manresa. 01 – 30 setembre. Carles
Marcet, sj.

Iñigo 1491

Quatre setmanes
d’Exercicis en el camí
ignasià
Amb motiu de l’any jubilar les Cases
d’Exercicis del Camí proposen una
oferta especial. No es tracta d’un mes
complet en quatre llocs distints; són
quatre tandes independents.
• Loiola. 1a setmana (conversió,
inici del camí), 29 juny – 8 juliol 2016.
Carlos Domínguez, sj.
• Xavier. 2a setmana (seguiment en el
camí), 21 – 30 juliol. Luis Erdozain, sj.
• Zaragoza. 3a setmana (la dificultat,
contradicció, creu) 11 – 20 agost.
Ramon Correcher, sj.
• Manresa. 4a setmana (el
Ressuscitat, “ad Amorem”), 11 – 20
setembre. Toni Català, sj.

Capella Conversió Loiola
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2. Cursos – Seminaris
2.1. Comillas
(Instituto U. d’Espiritualitat de la
Universitat P. Comillas)

Màster Ignatià
(Postgrau de 60 crèdits ECTS).
• Des del 8 de setembre de 2015 fins
al 24 de juny de 2016
• Professors: José García de Castro s.j
(Director), tres tutors i trenta professors.
• Un estudi sistemàtic dels diferents
aspectes i continguts de l’espiritualitat
ignasiana. S’afavoreix el coneixement
de les experiències, els textos i contextos fonamentals en què són inspirats,
a través de la lectura de les fonts i la
bibliografia específica. I s’il·luminen els
carismes inspirats en l’esmentada espiritualitat.
Aquest 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.
A tot el llarg del curs es visitaran
les fonts espirituals ignasianes: LoiolaXavier, Manresa-Barcelona, Alcalà-Salamanca.

Màster / licenciatura en
Teologia Espiritual
Són dos cursos acadèmics (120
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 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.

Diploma del seminari en
Exercicis Espirituals
• Dates: 19-23 octubre 2015 (Sessió
1a: Donar i fer Exercicis) i 15-19 febrer
2016 (Sessió 2a: Primera setmana:
Pecat i reconciliació).
• Professors: Luis M. García Domínguez s.j (Director) i diferents professors especialistes.
• Seminari intensiu de dues sessions
a l’any (febrer i octubre) al llarg de
tres cursos, en què es fa el recorregut
de tot el text dels Exercicis espirituals
i els seus diversos aspectes bíblics,
teològics i pedagógico-pastorals. Per
tal de comprendre en més profunditat el text ignasià i reflexionar sobre
la forma de fer i donar els Exercicis.

Diploma de l’ “Escola
d’Espiritualitat”
(Començament: 1 setembre 2015)
• Un bienni de formació en Espiritualitat general amb el contingut
de diversos cursos ignasians (36
ECTS).

2.2. Loiola
Pla de formació en
lideratge Ignasià
(grups 5 i 6)
• Dirigit a persones amb responsabilitat en el lideratge d’institucions de la
Companyia.
• Es presenten les claus principals
del lideratge des de la perspectiva ignasiana, per tal d’enfortir el mode de
procedir ignasià en les obres i afavorir
la intersectorialitat.
• Es desenvolupa al llarg d’un any en
quatre mòduls, amb treball personal
en cada sessió.
Responsable: Damián Picornell, sj.

Pla de formació en la
Identitat i Missió
(grups 9, 10 i 11)
• Dirigit a persones compromeses
amb la missió de la Companyia en distintes obres, amb l’objectiu d’enfortir
el subjecte apostòlic.
• Es desenvolupa durant tres anys,
en tres sessions de quatre dies cada
any.
Responsable: Damián Picornell, sj.

Lideratge ignasià per a
jesuïtes
• Dirigit als jesuïtes amb responsabilitat en el lideratge d’institucions de la
Companyia. Té lloc al mes de juliol.
Responsable: Elías López sj.
Universitat Pontifícia de Comillas
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Cova Sant Ignasi, Manresa

Training per a nous
Acompanyants d’Exercicis
• Dirigit a persones que han realitzat
cursos de formació en espiritualitat
ignasiana i volen començar a donar
exercicis espirituals en alguna de les
seves modalitats.
• Metodologia activa i pràctica, amb
acompanyament i supervisió entorn
a tres opcions: observar la manera
de donar una tanda, col·laborar en la
seva preparació i practicar l’entrevista d’acompanyament.
• Dates: coincidint amb les tandes
programades pel Centre i també durant tot l’any.
Responsable: Damián Picornell, sj.

EDUCSI
Formació per a professors dels Centres Educatius de la Companyia de
Jesús a Espanya, Zona Nord.
Responsable: Ricardo Angulo

UNIJES
Trobada 1a de Formació per a Professors de les Universitats de la
Companyia de Jesús d’Espanya.
9 – 13 novembre 2015.

2.3. Manresa
Seminari de Exercicis
EIDES - Cova
El “Magis”, Radicalitat o
voluntarisme?
• Des de fa més trenta anys ofereix
cada tres anys un “seminari intensiu
d’iniciació”; en els anys intermedis
té lloc un “seminari d’ampliació”.
Enguany desitgem aprofundir en el
“Magis”, tema central de l’espiritualitat ignasiana, amb l’estudi dels textos
vertebradors dels Exercicis.
• Professors: Pere Borràs, sj, Carles
Marcet, sj, Anna Pitarch, Josep Rambla,

sj i Francesc Riera, sj.
• Data: “26 (19 h.) a 31 (10 h.) desembre 2015.

Nou setmanes de
Reciclatge en Teologia
(8a edició)
• Actualització en Teologia, des de la
pedagogia del “sentir i assaborir internament” i des de la mirada oberta
al món. A partir de l’Autobiografia de
sant 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 acabar recollint-ne tota l’experiència en la setmana dels Exercicis personalitzats.
• Data: 10 gener a 18 de març 2016.
Amb l’equip de professors de Cristianisme i Justícia.

Curs d’Immersió Ignasiana

Cova Sant Ignasi, Manresa

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·
laboració amb EIDES i GEI.
• 3a Edició en espanyol: 01 novembre a 12 desembre 2015.
• 6a Edició en anglès: 24 abril a 05
juny 2016.
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Lideratge inspirat en
l’Espiritualitat Ignasiana
(3a edició)
• Un programa, que amb el segell
ignasià i immersos en aquest “lloc
sant”, prepara per al lideratge de la
missió, lideratge amb “propòsit”...,
com el mateix Ignasi sabé fer amb els
seus companys.
• Coorganitzat amb FJE, CJ-Eides,
Esade. Profs.: P. Borràs, sj, C. Losada,
J.M. Lozano.
• Dijous, 21 gener (16 h.) a dissabte
23 (16 h.) 2016 / 03 a 05 de març (el
mateix horari).
Edició en anglès: 06-12 desembre
2015 (els interessats demaneu informació a info@covamanresa.cat).

EDUCSI
Formació per a professors dels centres educatius de la Companyia de Jesús a Espanya. Diversos cursos al llarg
de l’any (Zona Est).

UNIJES

2.4. Salamanca

Escola de Formadors

Escola d’Exercicis.
Especialista universitari
en Exercicis Espirituals

Màster en discerniment
vocacional i acompanyament
espiritual

(Postgrau U.P. Comillas).
• Per a l’estudi del text ignasià i per
a la capacitació per a donar Exercicis en distintes modalitats. Formació
teòrica i pràctica. Sis setmanes al
llarg de tres anys.
• Any 2016: 1a Sessió (8-12 febrer):
Introducció als EE; Anotacions;
Principi i Fonament; Autobiografia.
2a Sessió (30 de maig a 3 de juny):
La Primera setmana dels Exercicis;
RR discerniment; addicions, exàmens.
• Tres pràctiques amb memòria de
les mateixes. Tutories de seguiment
dels alumnes. Memòria de cada sessió. Memòria final del Programa de
l’Especialista.

X Trobada d’Exercicis
en la vida diària
(1-3 d’abril de 2016)

Formació per a Professors de les Universitats de la Companyia de Jesús
(PAT de Catalunya).

Habitació on St. Ignasi fou retingut. Centre d’Espiritualitat, Col·legi de St. Estanislau
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• Per a preparar formadors/res de Seminaris i de la Vida consagrada, i a diversos agents pastorals. Una formació
teòrica i pràctica.
• Sis setmanes cada any durant tres
anys: 2016: 04 juliol a 13 agost.
• Dos anys de col·loquis de creixement
vocacional.
• 6 pràctiques de valoració vocacional
al llarg del Programa.
• Jornades de formació permanent en
vida religiosa i sacerdotal (trobada oberta): 2015: 24-26 abril.

Jornades de Formació
Permanent en vida
religiosa i sacerdotal
(Trobada oberta)
• 2016: 22-24 abril: “Pederàstia i
abusos sexuals. Implicacions per a la
formació”.
• Ponent: Hans Zöllner, sj, Degà de
l’Institut de Psicologia de la U. Gregoriana.

EDUCSI
Formació per a professors dels centres educatius de la Companyia de
Jesús a Espanya. Cinc cursos programats al llarg del 4t trimestre de 2015 i
dels dos primers de 2016.

UNIJES
Trobada II de Formació per a Professors de les Universitats de la Companyia de Jesús a Espanya.
20-25 juny 2016.

Exercicis Espirituals per als
qui han de ser formats amb
acompanyament personal
• L’Equip del CES, en relació amb els
programes anteriors, té cura especialment dels Exercicis per a postulants,
novicis/ies, seminaristes, juniors/
res, amb atenció especial a l’acompanyament personal.
• Vegeu calendari específic en el
web. Acompanyants: Abel Toraño, Antonio España, Jesús M. Díaz Baizán,
Pedro Mendoza y Luis de Diego.

3. Congrés
internacional

Turisme religiós i Patrimoni
jesuïta
• A Manresa, organitzat per Fac. Turisme (Univ. Ramon Llull – Barcelona)
/ LABPACT (Univ.Barcelona) / Obra
Apostòlica Camino Ignaciano / Cova
St. Ignasi. 20-23 juny 2016.
• Malda per incidir en el corrent del
turisme religiós des de la vessant específica del patrimoni i concretament
del que es troba vinculat als gairebé
500 anys de tradició i presència jesuítica en els cinc continents. La
inauguració del Congrés es realitza
dins del primer Any Jubilar del Cami
Ignasià, un pelegrinatge que representa una recuperació del patrimoni
intangible de l’espiritualitat ignasiana i la vida de sant Ignasi de Loiola
en el transcurs dels seus quasi 700
kms. de recorregut.
• Informació:
http: // congreso.caminoignaciano.org

4. Portal
d’Espiritualitat
Ignasiana
Ofereix:
• Cercador d’exercicis espirituals
en Centres d’Espiritualitat i Cases
d’Exercicis de la Companyia de Jesús a Espanya.
• Exercicis espirituals d’iniciació i
aprofundiment de modalitat online.
• Cursos de formació online en espiritualitat i acompanyament.
• Biblioteca online de recursos
d’espiritualitat ignasiana.
• Presència en les xarxes socials.
* www.espiritualidadignaciana.org
* www,facebook.com/espiritualidad ignaciana
* info@espiritualidadignaciana.org

Salamanca, amb els Dominics
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5. Centres
d’espiritualitat

6. Cases
d’exercicis

• Loiola

• Alaquás

Centre d’Espiritualitat / Gogartetxea
– Loyola Auzoa, 15 20730 Azpeitia
(Gipuzkoa)
T. + 34 943 025 025
cel@santuariodeloyola.org
www.santuariodeloyola.org
Consell: Damián Picornell, Richard
Gassis, Federico Elorriaga, Koldo
Alzibar, Teresa Gomeza, Nerea Alzora
i Directors dels Centres Loiola de
Bilbao, San Sebastián i Pamplona.

• Manresa
Cova St. Ignasi. Camí de la Cova, s/n.
08241 Manresa (Barcelona)
T. +34 938 720 422
www.covamanresa.cat,
info@covamanresa.cat.
Consell: Lluís Magriñà, Josep M.
Bullich, Carles Marcet, Javier Melloni,
Francesc Riera, Josep Sugrañes, Pere
Borràs, Josep M. Rambla.

• Salamanca
CES – P. San Antonio, 14-40.
37003 Salamanca
T. + 34 923 125 000
secreces@jesuitas.es
www.cessalamanca.es
Consell: Jesús M. Díaz Baizán, Luis
de Diego, Avelino Quijano, Adrián
López, Manuel Tejera, Antonio T.
Guillén, Abel Toraño, José Mª Vaca

• Comillas
Instituto U. de Espiritualidad.
Universidad de Comillas, 3
28049 Madrid
T. + 34 917 343 950
www.upcomillas.es
elenag@teo.upcomillas.es
Consell: L. M. García Domínguez,
Pascual Cebollada, Javier Cía, José
García de Castro, Mª del Mar Graña,
Juan A. Marcos i Francisco J. López
Sáez.

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.
comcasejercel@jesuitas.es

• Dos Hermanas

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

• Javier

• 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

31411 (Navarra)
Santuario y Centro de Espiritualidad
T. 948 884 000
www.santuariodejavier.orgsecretaria.
javier@sjloyola.org

• Tafira Alta

• Palma de Mallorca

• Villagarcía de Campos

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

35017 (Gran Canaria)
“Los Lagares” - Los Lagares, 13
T. 928 350 094
loslagares@probesi.org

47840 (Valladolid)
“San Luis” T. 983 717 032
bibliovi@jesuitas.es

• Zaragoza

50007 Zaragoza
“Quinta Julieta”. Pº. del Canal, 144
T. 976 272 150
quintajulieta@jesuitas.es
Més informació a:
www.espiritualidadignaciana.org

