
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
12 de setembre de 2016  

  
En  la  reunió convocada a les 1/4 de 10 del vespre hi assisteixen: 
 
Eva Boix, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Sandra Costa, Carme Crous, Vicenç 
Devesa, Jose Sanglas, i Núria Torrents, Montse Aguilar, Ruben Junquera i 
Jaume Orra. 
 
 
S’excusa: Ester Busquets, Pere Sala, Sílvia Suriñach 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: 1C 12, 18-26 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Repàs d'alguns acords de l'assemblea: 
- Celebracions dominicals conduïdes per membres de la comunitat. 
- Grup de Música. 
- Primera Comunió. 
- Arranjament despatx i sala St. Francesc 
- Celebració a la capella el 1r dissabte d'octubre. I altres 1rs. dissabtes? 
6. Informacions i comentaris: Camerun, conveni sobre l'escola St. Joan.  
7. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix 1C 12, 18-26. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 27 de juny de 2016. 
 
3/5. Acords presos el darrer Consell / Acords de l'Assemblea 
  
- Es llegeixen els acords de la darrera reunió. 
- El primer dissabte de cada mes es farà una celebració litúrgica més 

participativa. Per Advent i per Quaresma es faran algunes pregàries el 
divendres al vespre. De cara al dia 1 d'octubre es presentarà a la comunitat el 
que s'ha fet a Bobok. Serà el mateix grup de Bobok el que prepararà les 
pregàries.  

- Es comenta que encara està pendent començar a treballar l'acollida dels pares 
que porten els nens a batejar.  

- S'informa que es van reunir les persones que intervenen en l’àmbit de la 
música a la parròquia i que van decidir mantenir trobades periòdicament. El 
grup de guitarres es va comprometre a venir un dissabte més de cada mes. 
S'acorda que sigui el primer dissabte de cada mes coincidint amb les misses 
participades. El primer serà l'1 d'octubre. 

- Encara no s'han canviat les pantalles de butà de la Capella del Santíssim ni 
s'ha eliminat la barana. 



- Ja s'han adquirit els altaveus i la pantalla per a la sala i Sant Francesc, Sala 
d’actes i Capella del Santíssim. 

- Pel que fa a repensar la catequesi de primera comunió, la Montse Aguilar 
explica que es va reunir amb l'equip de catequistes, els monitors del Casalot i 
amb la Sara Jordà, i que varen preparar la següent proposta: 
o Els nens de catequesi d'aquest any faran la catequesi com sempre, en un 

sol any. Ara bé, també aquest any començarà un grup de nens més petits 
que farà la catequesi en dos anys. A partir d'aquí la catequesi ja serà 
sempre de dos anys. La formació d'aquests nens de primer curs seria dins 
del Casalot i en un període de 4 o 5 mesos (des de després de les colònies 
de tardor fins a Pasqua). La Sara Jordà farà la funció de coordinació i 
preparació de les activitats de cada setmana. Queda pendent veure que 
s'ha de fer per a buscar la implicació dels pares. Tot i l’acord algú no ho 
acabava de veure del tot clar. 

o En el debat que es genera dins del consell, s'evidencia que hi ha opinions 
diferents i surten diverses propostes: mantenir els acords de presos, ajornar 
l’inici fins al gener o fins al curs vinent l'inici d'aquest nou format per a 
poder-ho preparar millor. En vista que no hi ha prou consens es decideix 
tornar-ho a parlar en la propera reunió del consell, desprès que s'hagi tornat 
a reunir el grup que ho està preparant, i que també s'hagin reunit els 
monitors del Casalot. 

 
4. Informació dels grups   
- Càritas: ja es va fer la collita de patates. Engega un nou curs amb 91 famílies 

acollides. Es comenta que s'hauran de revisar alguns casos que porten molts 
anys acollits. 

- Casalot: els monitors van fer el tancament del curs 15-16. S'han fet les 
colònies d'estiu i ja s'està preparant el nou curs. 

- Camerun: l'objectiu del viatge era conèixer la zona de Bobok i detectar altres 
necessitats. El grup es va reunir la setmana passada per a valorar els projectes 
a abordar. En concret: 
o Reforçar el suport a l'escola maternal i  
o Obrir nous pous d'aigua potable. 
o Concessió de microcrèdits per a la formació de cooperatives agràries 

(majoritàriament formades per dones agricultores) 
S'acorda explicar a la comunitat el que s'ha fet i el punt en que estem durant 
les misses del 1 i 2 d'octubre. També s'acorda fer una presentació al poble el 
dia 7 d'octubre. 

 
 
6. Informacions i comentaris: 
 
S'ha signat un conveni amb l'ajuntament per al lloguer de l'escola de sant Joan. 
El conveni té una durada de 10 anys i el preu del lloguer és de 700 EUR/mes. 
El 75% de l'import del lloguer revertirà en la parròquia i es lliurarà el 25% al 
Bisbat. 
 
7.  Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 3/4 d’11 de la nit. La propera 
reunió serà el 25 d'octubre, a 1/4 de 10 del vespre.    



 
 
 
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 12 de setembre de 2016 


