
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
27 de juny de 2016  

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

1. Pregària: La Iglésia cremada, de Joan Maragall 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Celebracions dominicals conduïdes per membres de la comunitat (15/16 de 
juny) 
6. Assemblea parroquial: concrecions sobre litúrgia, debat i concrecions sobre 
infant-joves-famílies 
7. Informacions i comentaris: Camerun, modernització despatx i sala Sant 
Francesc, celebracions 16/17; 23/24 de juliol 
8. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix La Iglésia cremada, de Joan Maragall, de 1909, com a text profètic 
d’obertura de l’església. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 23 de maig de 2016. 
 
3. Acords presos el darrer Consell  
-La setmana que ve es trobaran els qui intervenen en l’àmbit de la música. 
-Properament es canviaran les pantalles de butà de la Capella del Santíssim. 
-El paleta també eliminarà la barana de la Capella aviat. 
-Aquesta setmana es valorarà quina pantalla cal posar a la sala Sant Francesc, 
Sala d’actes i Capella del Santíssim. 
-Els confessionaris ja s’han retirat de la Capella.  
 
4. Informació dels grups   
S’acaba l’activitat dels diferents grups. 
 
5. Celebracions dominicals conduïdes per membres de la comunitat 
(15/16 de juny) 
 
Es fa una valoració de les celebracions i en general la comunitat està molt 
contenta de l’experiència. Els qui les van conduir també estan molt satisfets de 
fer aquest servei a la comunitat. Es comenta que això ha estat possible gràcies 



tant a les persones que tenen competències per conduir la celebració com a la 
maduresa de la comunitat.  
 
6. Assemblea parroquial: concrecions sobre litúrgia, debat i concrecions 
sobre infants-joves-famílies 
 
S’acorda que el primer dissabte d’octubre es farà una celebració litúrgica més 
participativa. Per Advent i per Quaresma es faran algunes pregàries el 
divendres al vespre.  
 
Concrecions sobre Infants-Joves-Famílies: 
-Es buscaran algunes parelles per fer l’acollida pel baptisme, i acompanyar els 
pares en aquesta decisió.   
-Es buscarà, també, un equip que repensi la catequesi de primera comunió, i 
així preparar el relleu que les catequistes actuals fa temps que demanen. 
  
7. Informacions i comentaris: Camerun, modernització despatx i sala Sant 
Francesc, celebracions 16/17, 23/24 de juliol 
 
-Camerun: un grup en nom de la parròquia, a través d’Agermanament, anirà al 
Camerun del 15 al 29 de juliol per a valorar sobre el terreny quins nous 
projectes finançarem.  
 
-Modernització despatx i sala Sant Francesc: es farà una remodelació 
d’aquests espais per millorar l’acollida. 
 
-Celebracions 16/17, 23/24 de juliol: caldrà organitzar les celebracions 
d’aquests dies si no hi ha cap mossèn que pugui fer-les. 
 
 
8. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 2/4 d’11 de la nit. La propera 
reunió serà el 12 de setembre, a 1/4 de 10 del vespre.    
 
 
 
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 27 de juny de 2016 


