Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere
12 de novembre de 2018
En la reunió convocada a les 9 del vespre hi assisteix:
Xavier Baurier, Eva Boix, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra Costa,
Carme Crous, Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Jaume Orra, Pere Sala i Núria
Torrents
S’excusen: Montse Aguilar i Josep Al·louch.

ORDRE DEL DIA:
1. Pregària: Lectura de la darrera homilia de Mons. Romero
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
3. Informació dels grups
4. Acords del darrer Consell
5. Formació
6. Capella del Santíssim
7. Funerals al futur tanatori de Roda
8. Articles al Cap del Pont per Advent i relació amb la litúrgia
9. Informació: nou conveni amb l’ajuntament sobre l’escola, arreglar pedres
campanar i pintar, economia, dinars amb mossens per la festa major, vespres a
la vigília de la Puríssima.
10. Altres punts?

1. Pregària
Es llegeixen 2 homilies de Mons. Romero, una de les quals és la darrera
homilia abans de morir d’un tret. És bo, a partir d’aquests textos, reflexionar
sobre quina és la missió de l’episcopat, dels responsables de l’església i dels
propis cristians davant l’opressió del feble. Actualment hi ha pocs profetes per
defensar els pobres del dany dels poderosos.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 21 de juny de 2018.
3. Informació dels grups
Càritas: actualment al rebost s’acull unes 80 famílies. La gran recapte es
tornarà a fer. El projecte Roda hi ha inscrits uns 32 nens i nenes. També els
visitadors de malalts estan preparant els obsequis per a la gent gran. Als grups
de conversa hi participen 15 dones.
Casalot: han tornat a començar el curs. Hi ha canvi de representant del Casalot
al Consell Parroquial, en Josep Sanglas, serà substituït per en Josep Al·loch.
Catequesi: s’ha iniciat el curs amb 21 famílies. Aquest any hi haurà 5 o 6
sessions que les faran els pares a casa.

Bobog: a finals de setembre es va fer la primera reunió del grup per planificar el
trimestre. Dimecres 14 es presenta un nou llibre a Barcelona, i el dia 30 de
novembre es presentarà al Teatre Eliseu de Roda. També s’ha fet contactes
amb diferents ajuntaments de la comarca (Vic, Sant Pere de Torelló, Sant
Vicenç de Torelló, Alpens, etc). S’ha anat a escoles i instituts per fer
sensibilització. També s’ha fet una visita a la Universitat de Girona per veure si
es pot establir algun tipus de col·laboració.
4. Acords del darrer Consell
En parlarem en el punt 6 i 9.
5. Formació
-Advent: la idea és fer un debat organitzat pel dia 13 de desembre sobre Òscar
Romero i els drets humans amb tota la comunitat. Ho organitzarà el grup de
Cap del Pont.
-Quaresma: Es prepara un cicle de conferències de reflexió sobre quin és el
futur de l’església. El cicle potser es farà amb col·laboració amb l’Arxiprestat.
6. Capella del Santíssim
Els responsables del bisbat es van venir a mirar la Capella per a una possible
remodelació. Està pendent que vingui en Raimon Casals del Seminari per fer
una prospecció. La idea és canviar la capella per fer-la més acollidora.
L’església gran normalment no s’omple i es proposa posar una corda que
impedeixi l’entrada als bancs del darrere amb la finalitat que la gent s’assegui
més endavant.
7. Funerals al futur tanatori
Quan hi hagi el tanatori a Roda Mn. Ramon proposa de no anar a fer funerals a
la sala multiconfessional, ja que el lloc per la pregària comunitària és l’església.
8. Articles al Cap del Pont per l’Advent i relació amb la litúrgia
El grup del Cap del Pont s’ha ampliat amb la Núria Torrent, l’Anna Font i en
Jordi Serra. En Jordi Serra també dinamitza les xarxes socials de la parròquia.
Des del mes de setembre la temàtica escollida han estat els drets humans.
En la propera reunió del dia 26 de novembre es programaran els escrits del
període d’Advent i la relació amb la litúrgia d’aquest temps.
9. Informacions
-Nou conveni amb l’ajuntament sobre l’escola: el conveni de lloguer de
l’església es renovava anualment, i enguany han demanat de fer un conveni
per 10 anys, per tal de poder fer una inversió quantiosa per l’escola de música.
-Arreglar pedres campanar i pintar: en Jaume Orra està mirant si a través d’un
braç articulat es poden fer les obres del campanar i pintar-lo.
-Economia: actualment hi ha uns 12.000 € al compte corrent de la parròquia.

-Dinars amb mossens per la festa major: per la festa major tradicionalment es
convida a diferents mossens a un dinar, i es va acordar des de l’Arxiprestat que
aquests dinars se suprimirien a les diferents parròquies.
-Vespres a la vigília de la Puríssima: s’acorda que la vigília de la Puríssima en
lloc de fer missa es faran vespres. També es faran vespres durant l’Advent.
10. Altres?
En Jaume Orra comenta que ja fa un any que es va penjar el llaç groc a la
façana de l’església.
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 2/4 d’11 de la nit.
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