
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
14 de març de 2016  

  
En  la  reunió convocada a les 9 del vespre hi assisteixen: 
 
Montse Aguilar, Eva Boix, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, 
Sandra Costa, Carme Crous, Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Jaume Orra, 
Pere Sala, Josep Sanglas, Sílvia Suriñach i Núria Torrents.   
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: La joia de l’Evangeli, núm. 88 (papa Francesc) 
2. Aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Assemblea parroquial: proposta de preguntes i treball de grups 
6. Full Diocesà 
7. Informacions i comentaris: nou orgue per l’església, pregàries de quaresma, 
rellotge control campanes, trobada de bisbe amb els mossens de l’arxiprestat... 
8. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un fragment de La Joia de l’Evangeli, del papa Francesc, en el qual 
es parla de la “Revolució de la tendresa”, perquè la tendresa és el centre de la 
seva acció pastoral. 
 
2. Aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 28 de gener de 2016. 
 
3. Acords presos el darrer Consell  
-Escola Sant Joan: Pere Sala explica que el POUM en principi qualifica l’edifici 
com a ús docent. Per canviar l’ús, d’acord amb el planejament, s’ha de fer algun 
tràmit, però es pot canviar. En endavant en Pere Sala i en Quico Ribas es 
cuidaran de vetllar sobre aquest immoble. 
 
4. Informació dels grups   
-Càritas: s’ha començat el curs de català amb 25 dones. També ha començat el 
treball als camps de patates. 
 
-Casalot: el 5 de març hi va haver una jornada de formació a Vespella amb  
monitors del Mijac d’Osona i el Bages. Per Setmana Santa també hi ha 
colònies amb els infants a Fogars de la Selva. 
 
5. Assemblea parroquial: proposta de preguntes i treballs de grups  
 
Es parla sobre quines accions de sensibilització s’han de fer prèviament a 
l’assemblea del dia 30 d’abril de 2016. Es fan aquestes concrecions: 
 
-Fer alguna acció de recordatori als diferents grups de la parròquia. 



-Informar a la comunitat en les celebracions eucarístiques del dissabte 16 i 
diumenge 17 de maig sobre què és i què es farà a l’assemblea, convidant a 
participar-hi. Ho faran  alguns membres del Consell.  
 

 Dissabte 16 de maig: Josep Sanglas, Jaume Orra i Sandra Costa. 

 Diumenge 17 de maig: Pere Sala, Núria Torrents i Vicenç Devesa. 
 
-Es donarà un punt de llibre d’invitació a l’assemblea durant les eucaristies del 
dissabte 23 i  del diumenge 24 d’abril. (De l’elaboració del punt se’n cuiden en 
Vicenç Devesa i l’Ester Busquets). Els repartiran: 
 

 Dissabte 23 d’abril: Carme Crous i Eva Boix. 

 Diumenge 24 d’abril: Montse Aguilar, Montserrat Boix, i dues persones 
més. 

 
-Es decideix fer una reunió extraordinària del Consell per parlar dels temes que 
es tractaran a l’assemblea, que serà el 18 d’abril. 
 
6. Full Diocesà 
 
S’obre una ronda de valoracions sobre el Full Diocesà davant les queixes que 
diferents membres de la parròquia manifesten. Surten aquestes valoracions: 
 
- Hi ha temes reiteratius, tractats molt superficialment. No hi ha elements de 
reflexió. 
 
- No es pot llegir. Jo només el comprava per l’article de l’Ester. 
 
- Fa por, perquè està molt poc al dia. 
 
- Si alguna cosa val la pena són alguns articles copiats d’altres llocs. Hi ha 
massa fotos del bisbe. 
 
- L’Ester explica que va plegar de col·laborar-hi perquè considera que 
deseduca en la fe, i té massa sovint un discurs agressiu, poc evangèlic.  
 
- Deseduca perquè és d’un pietisme d’altre temps.  
 
- No el conec a fons, però algun cop que l’he llegit veig que usa un llenguatge 
que no comparteixo. 
 
- Se’n reben 100 exemplars. 
 
Davant aquest problema surten dues propostes: a)fer una ampliació del Cap 
del Pont i anar reduint el número del Full Diocesà; b) posar el Full i el Cap del 
Pont que s’hagin d’agafar per separat. De moment, s’opta per la segona 
proposta. 
 
 



7. Informacions i comentaris:  nou orgue per l’església, pregàries de 
quaresma, rellotge control campanes, trobada amb tots els mossens de 
l’arxiprestat... 
 
-Nou orgue per l’església: en Xavier Baurier proposa comprar un nou orgue 
Vivace 20 que val uns 3.300 €. El Cantorum de l’església gran passaria a la 
Capella fonda. S’aprova la proposta. 
 
-Pregàries de quaresma: es repeteix la pregària de quaresma. Es farà a la 
Capella del Santíssim el dijous 17 de març. 
 
-Rellotge control campanes: fa unes setmanes que els tocs de campanes es 
barrejaven, perquè es va espatllar l’aparell que controla els diferents tocs. S’hi 
posarà un aparell nou. S’ha demanat a l’Ajuntament si volia programar-hi les 
hores. El cost és d’un 3.000 € i si es fa tot és de 6.000 €. 
 
-Trobada amb tots els mossens de l’arxiprestat: Es va fer ja fa un mes. Mn. 
Ramon no va demanar on es podien mirar les despeses del bisbat i amb què es 
gastaven els nostres diners, tal com havíem quedat, donat el to de la trobada.  
 
8. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar, la reunió finalitza a 3/4 d’11 de la nit. La propera 
reunió serà el 18 d’abril, a les 9 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 14 de març de 2016 


