Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere
18 d’abril de 2017
En la reunió convocada a 1/4 de 10 del vespre hi assisteix:
Montse Aguilar, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra
Costa, Carme Crous, Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Jaume Orra, Pere Sala
i Núria Torrents
S’excusen: Eva Boix, Josep Sanglas i Sílvia Suriñach.

ORDRE DEL DIA:
1. Pregària: Diumenge de Resurrecció, de Pilar Rahola,
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
3. Informació dels grups
4. Acords presos al darrer Consell o anteriors:
• Xerrada sobre cultura i religió
• Signe pels que dirigeixen una celebració sense prevere
• Vespres per Quaresma
• Misses primer dissabte de mes
• Concert gospel per Bobog
5. Arranjament de la capella del santíssim per a futures celebracions
6. Informacions: Xerrada sobre Poesia, natura i espiritualitat (Roger Canadell),
50 anys de prevere
7. Altres punts?

1. Pregària
Es llegeix un fragment d’un article de Pilar Rahola sobre el sentit de la
resurrecció des del punt de vista d’una dona no creient, però que valora i
respecta la fe cristiana.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 8 de febrer de 2017.
3. Informació dels grups
Casalot: Es van fer colònies durant la setmana santa. El primer dissabte de
maig es farà una sortida conjunta amb els infants-joves i els pares i mares,
llavors hi haurà un dinar al Casalot.
Missa familiar: el grup ha preparat la darrera celebració abans de les primeres
comunions, i es farà una reunió final de valoració. La Montse Aguilar llença la
idea que potser seria interessant repensar la catequesi de cara al curs que ve.
Bobog-Camerun: s’informa que durant la setmana santa un grup
d’Agermanament, integrat per persones d’Osona, ha visitat el poblat de Bobog.
Mn. Ramon explica que tot el que s’havia de pagar durant aquest any ja s’ha
pagat (2 pous i mig, manteniment de l’escola, i 2 cooperatives agrícoles).

Cap del Pont: durant la Quaresma es va intentar destacar en els escrits
l’esperança. Es van mantenir els signes del pa el dijous, una pedra amb un
dibuix d’una creu el divendres, i un ciri el dissabte. El grup es reunirà
properament per a preparar els nous escrits.
Càritas: va finalitzar el curs de cuina. Es van plantar les patates. No hi ha
novetats sobre el nou local de Càritas; la idea és que en el futur l’Ajuntament
assumeixi aquesta tasca de repartiment d’aliments.
4. Acords presos al darrer Consell:
-Xerrades sobre cultura i religió: Ja s’han fet dues xerrades: la d’art i la de
música. En totes dues hi ha hagut molta gent, però tot i que l’objectiu és obrir la
parròquia al poble la majoria de persones eren de la parròquia.
-Signe pels que dirigeixen una celebració sense prevere: en Xavier explica que
s’han triat unes creus com a signe pels qui hagin de dirigir la celebració sense
prevere.
-Vespres per Quaresma: en Rubèn fa una valoració positiva de les vespres i
dóna les gràcies a l’equip que les ha preparat: en Jordi Serra, en Xavier Baurier
i l’Ignasi Parcet. Mn. Ramon proposa fer vespres en els temps litúrgics forts:
advent i quaresma.
-Misses primer dissabte: queda pendent organitzar el grup que ha de
dinamitzar les misses del primer dissabte de mes.
-Concert gospel per Bobog: el grup de Logbikoies (noies que sostenen
econòmicament un escola maternal a Logbikoi - Camerun) havia previst
organitzar un concert benèfic de gospel a Roda per l’escola del Camerun, però
les dates no van anar bé i finalment el van fer a Rupit. Tot i que aquest concert
no s’ha pogut realitzar, un altre grup de musics s’han ofert, el 4 de juny, per fer
un concert, al Teatre Eliseu, en benefici de Bobog.
5. Arranjament de la capella del santíssim per a futures celebracions
Mn. Ramon llança la idea que caldria pensar, de cara al futur, com es
reestructura la capella del santíssim.
En Rubèn diu que també estaria bé pensar quin ús es fa de l’església gran,
perquè no quedi un espai inútil.
La Sandra comenta que estaria bé mirar altres espais que ajudin a imaginar el
que caldria fer.
L’Ester apunta que caldrà tenir en compte el tema pressupostari.
En Vicenç pregunta si hi ha algun tipus de limitació en les intervencions a fer a
l’església, per qüestions de cura del patrimoni. Mn. Ramon diu que, quan toqui,
ja es tindrà en compte tot això; de moment cal anar-ho pensant.
6. Informacions
-Xerrada sobre Poesia, natura i espiritualitat (Roger Canadell): per problemes
en la reserva de la Sala Polivalent de la Biblioteca s’ha hagut de canviar uns
quants cops el dia i el lloc de la darrera conferència del Cicle “Cultura i religió”.

Per tant, la darrera, que anirà a càrrec d’en Roger Canadell, tindrà lloc el
dissabte 13 de juny, als locals de la parròquia.
-50 anys de prevere: Mn. Ramon explica que el 3 de setembre farà 50 anys de
la seva ordenació com a prevere i demana que es faci just una pregària durant
l’eucaristia i res més.
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 6 de juny, a 1/4 de 10 del vespre.
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