
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
13 de novembre de 2017  

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

1. Pregària: Textos sobre Església i Catalunya 

2. Lectura i aprovació de l’acta 

3. Informació dels grups  

4. Valoració feta al darrer Consell  

5. Situació política i valoració de la comunitat 

6. Cursets de formació per sèniors i juniors 

7. Punts a tenir presents aquest curs 

8. Informacions: Mn. Jordi de Manlleu està malalt 

9. Altres? 

 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeixen uns quants els textos sobre Església i Catalunya 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 6 de juny de 2017. 
 
3. Informació dels grups   
Casalot: Ha començat el curs dels 25 anys. S’ha fet una comissió per a 
celebrar-ho: es vol celebrar com a Casalot, com a poble, i també com a 
parròquia (es farà una pregària especial). Aquest curs han plegat dos monitors 
veterans i estan en formació nous monitors. També es comenta que es van fer 
les colònies d’estiu amb èxit. 
 
Catequesi: Hi ha nou equip de catequistes format per: Anna Font, Pilar Rovira i 
Montse Aguilar. Aquest és un any de transició on ja s’ha fet algun canvi com 
donar més protagonisme al treball amb les famílies i que aquestes treballin a 
casa amb els nens. També es vol que en alguna sessió participi algun grup de 
la parròquia. Aquest any només hi ha dos grups, la Montse Aguilar fa de suport 
al no haver-hi un tercer grup. 
 
Misses familiars: El dissabte 18 es fa la segona missa del curs. El repertori 
musical d’aquest curs s’ha coordinat entre la Montse Aguilar, en Xavier Baurier 
i el grup de guitarres. A partir de la tercera missa familiar, el grup de guitarres 



tocarà des de la nau l’Església en lloc de fer-ho des del presbiteri. També es 
mirarà la forma d’instal·lar un altar a la nau per a fer aquestes celebracions.  
 
Càritas: S’iniciarà una nova edició del Projecte Roda. Es segueix avançant en 
el traspàs a l’ajuntament de la responsabilitat del rebost. Càritas serà present a 
la Gran Recapta. 
 
Bobog-Camerun: El dia 26-11-17 es farà la presentació d’un nou llibre sobre 
Bobog (llibre molt visual amb 50 fotos i 100 frases). Aquest any en el projecte hi 
participen totes les escoles de Roda i també l’escola de música. El dimecres 15 
hi haurà una xerrada a les escoles i a la parròquia a càrrec d’Abbe Claude i 
d’altres persones vingudes del Camerun. Aquest any l’Ajuntament de Vic també 
col·laborarà, per primer cop, en el projecte. El grup informa que es planteja 
recolzar també les activitats que la germana Dolors Masdeu realitza a l’Àfrica.  
 
Cap del Pont: Aquest curs, en lloc dels habituals articles de l’equip de 
redactors, s’estan publicant tot una sèrie de testimonis parroquials. 
  
Confirmació: Només hi ha dos nois apuntats. Se’ls proposarà posposar-ho un 
any. 
 
4. Valoració feta al darrer Consell: 
Es llegeix la valoració feta al darrer consell.  
 
  
5. Situació política i valoració de la comunitat: 
- La Parròquia ha denunciat repetidament la violació sistemàtica dels drets 
humans que s’està produint al nostre país, tanmateix no s’havia consensuat 
amb el Consell Pastoral. El consell es mostra favorable a aquesta línia de 
denuncia. 
- Es decideix posar un gran llaç groc a la façana de l’església.  
 
6. Cursets de formació per sèniors i juniors: 
Aquest any no s’ha començat a fer cap dels cursets. El mossèn demana si cal 
tornar-los a fer o no. S’esperarà a veure si hi ha peticions de reprendre’ls. 
 
 
7. Punts a tenir presents aquest curs: 
 
Primeres comunions: Aquest any hi haurà un únic dia per a les primeres 
comunions. 
 
Missa del primer dissabte de mes: per una banda aquesta proposta no ha 
evolucionat, i per un altre banda es constata que les persones que pleguen de 
les seves responsabilitats a la parròquia tendeixen a allunyar-se’n. Es proposa 
lligar les dues coses i fer una crida a aquestes persones perquè siguin elles qui 
ho organitzin. 
 
Eixos tradicionals: Es proposa que les accions que es facin s’emmarquin dins 
els eixos tradicionals d’acció de la parròquia, és a dir: parròquia-poble, Càrites, 
formació, litúrgia 



 
Comunitat: es proposa que algú estudiï com es fot enfortir la comunitat 
repescant persones que s’hi han desvinculat. 
 
Intergeneracionalitat: es proposa treballar la intergeneracionalitat. 
 
 
Finalment es decideix que en la propera reunió del Consell es treballarà el 
treure dues accions concretes i amb responsables d’aquestes propostes.  
 
 
8. Informacions: Mn. Jordi de Manlleu està malalt 
Mn. Ramon informa que, esporàdicament, supleix Mn. Jordi a la missa de 9 del 
diumenge, però que ha de ser la pròpia comunitat la que s’organitzi, no un 
mossèn veí. 
 
9. Altres punts? 
 
Per Advent es faran pregàries de vespres a la Parròquia. 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 3/4 d’11 de la nit.     
 
 
El rector               La secretari accidental 
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí            Ruben Junquera  
 
  

Roda de Ter, 13 de novembre de 2017 


