
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant  Pere  
23 de març de 2015  
  
En  la  reunió convocada a les 9 del vespre hi assisteixen: Montse Aguilar, Mn. 
Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra Costa, Joaquim Guix, Rubèn Junquera, 
Margarida Parramon, Montse Puigbò i Jaume Orra i Josep Sanglas.   
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: Carta electoral de plataforma-discurs del papa-evangeli. 
2. Nou membre del Consell 
3. Aprovació de l’acta anterior  
4. Informació dels grups 
5. Assemblea parroquial: exposició del treball fet per les comissions 
6. Informacions: reparar campanar, cessió edifici dominiques, nou web 
parroquial, Agermanament amb Bobok, primeres comunions amb missa fora 
d’hora, recerca d’un “diaca laic” com a coordinador general. 
7. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es comparen tres textos: una propaganda electoral xenòfoba, un discurs del 
papa sobre el immigrants i un text d’Actes 2. 
 
2. Nou membre del Consell  
Es dóna la benvinguda a en Rubèn Junquera com a nou membre del consell 
substituint la Roser Anglada. 
 
3. Aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 11 de febrer de 2015. 
 
4. Informació dels grups   
 
-Càritas: ja funciona el curset de llengua pels que no entenen el català i van a 
buscar aliments fa temps; la setmana vinent s’obrirà el curset de cuina .... 
S’informa que l’equip polític d’IPR s’ha entrevistat amb els membres de Càritas 
per tenir un canvi d’impressions. 
 
-Casalot: s’explica que es va fer una jornada de formació de tots els monitors 
del MIJAC de la Diòcesi, en la qual hi va participar com a formador Mn. Ramon. 
També es comunica que es faran les colònies per Setmana Santa, i que es va 
participar en la Marató de donació de sang. S’informa que el grup polític IPR 
van demanar d’entrevistar-se amb els monitors/es, però es va desestimar la 
petició. 
 
5. Assemblea Parroquial: exposició del treball fet per les comissions  
 
S’exposa el treball fet per les quatre seccions: formació, litúrgia, social, infants-
joves i famílies. S’acorda que el treball es continuarà de la següent manera: 



- Cada grup es tornarà a trobar per repensar el que s’ha elaborat i farà 
unes 10 ó 15 propostes operatives. 

- Reunió dels responsables de grup per fer el redactat final, i traslladar-ho 
al Consell Pastoral i als grups de la parròquia. (S’enviarà el treball final 
amb uns dies d’antelació, perquè tothom s’ho pugui preparar). 

 
 
6. Informacions: reparar campanar, cessió edifici d ominiques, nou web 
parroquial, Agermanament amb Bobok, primeres comuni ons amb missa 
fora d’hora, recerca d’un “diaca laic” com a coordi nador general  
 
-Reparar campanar: no hi ha cap informació nova rellevant pel campanar. La 
restauració de la pedra de la façana es farà ben aviat.  
 
-Cessió edifici dominiques: les dominiques de l’anunciata han cedit un hort i 
l’edifici per Caritas. S’està acabant d’arranjar l’hort; ja està assignat a dues 
persones. 
 
-Nou web parroquial: es va avançant en l’elaboració d’un nou web. El 
manteniment del web el farà en Vicenç Devesa. 
 
-Agermanament amb Bobok: Hi ha un grup de mestres de Roda que s’han 
animat a participar-hi. Ja hi ha uns 10.000 € recollits. 
 
-Primeres comunions amb missa fora d’hora: com cada any algunes mares 
volen fer la primera comunió en hores diferents de les misses parroquials; se’ls 
ha dit que aquí mai es fa; és una resposta que no agrada.   
 
-Recerca d’un “diaca laic” com a coordinador general: es llança la proposta de 
buscar un “diaca laic” que tingués un pes important en la parròquia. 
Descongestionaria feina al mossèn i ens ajudaria a avançar cap els ministeris 
compartits en la comunitat. 
 
 
7. Altres punts?  
 
Sense cap més punt a tractar, la reunió finalitza a les 11 del vespre. La propera 
reunió serà el 4 de maig, a les 9 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 23 de març de 2015 


