
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
21 de juny 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, Josep Sanglas i Núria Torrents 
 
S’excusen: Montse Aguilar, Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Jaume Orra i 
Pere Sala. 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: Lectura de textos sobre els immigrants  
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Informació dels grups 
4. Acords del darrer Consell 
5. Valoració sobre el curs 2017-2018: litúrgia, compromís social, formació... 
6. Informacions 
7. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeixen diferents fragments bíblics sobre els immigrants, i el tracte exquisit 
i el respecte que mereixen. També es llegeix un text de Henry Buckley sobre 
els refugiats, en el qual reflexiona sobre els humans que deixen de ser humans 
quan obliden els qui pateixen. 
  
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 20 de març de 2018. 
 
3. Informació dels grups   
Casalot: les colònies de Setmana Santa van anar bé, i els actes del 25 anys 
també. Es va tancar el curs el darrer cap de setmana de maig. S’estan 
preparant les colònies d’estiu de l’agost. Aquest any no hi ha casal d’estiu. 
 
Càritas: s’ha acabat el curs de català amb una festeta. A nivell de rebost aquest 
any han disminuït les famílies que assisteixen a la donació d’aliments. Durant 
unes setmanes de l’estiu es paralitza l’acció. 
 
Vespres: es tancar el curs a Santa Magdalena. El proper curs s’iniciaran les 
vespres el 28 de setembre a la Parròquia.  
 
Bobog: s’ha ampliat el grup de Bobog a nivell osonenc, i s’han incorporat altres 
persones d’Osona que també treballen per Agermanament sense fronteres.  
En la darrera reunió es va parlar de: tallers de màscares, reunions a 
Agermanament a Barcelona; s’han fet xerrades a l’Institut de Roda i a Sant 
Vicenç de Torelló. El llibre Imatges del Camerun. Veus del món s’ha traduït al 
francès. També es faran un parell de concerts a favor del Camerun, un a la 
Parròquia (Cor d’homes) i un a l’Esquirol, que inclourà també una xerrada. 



Misses primeres comunions: es van celebrar les primeres comunions en una 
sola missa, i no va anar massa bé, perquè la gent no està situada en l’acte. Per 
tant, caldrà repensar com es desenvolupa. 
 
4. Acords del darrer Consell 
-Remodelació de la Capella Fonda: està pendent. 
 
-Remodelació del Campanar: s’està mirant com fer un tractament per 
consolidar la pedra. 
 
5. Valoració sobre el curs 2017-2018: litúrgia, compromís social 
-Litúrgia: es valora positivament, i s’analitza les diferències entre la comunitat 
que va a missa el dissabte i la del diumenge. Mn. Ramon considera que la 
litúrgia està massa separada dels cristians que hi assisteixen. També es dona 
valor a les misses familiars sobretot per l’estructura i la participació activa dels 
infants.  
 
-Compromís social: tant el treball de Càritas com el de Bobog demostren que la 
parròquia està compromesa.  
 
6. Informacions   
 
-Viatge al Camerun: s’informa que es farà un viatge durant el juliol al Camerun, 
juntament amb representants de l’Ajuntament de Vic, per fer una supervisió 
dels projectes realitzats i una prospecció de nous projectes. 
 
-Celebracions 28-29 de juliol: aquest cap de setmana es faran celebracions de 
la paraula. 
 
-Concert 7 de juliol: el Cor d’homes oferirà un concert solidari a favor de Bobog. 
 
-Cessió capella del Sòl del Pont: s’acorda cedir la Capella per concerts del poble, 
com a gest d’obertura al poble i com ja s’ha fets algunes vegades. 
 
7. Altres?   
 
Es fa constar que Mn. Ramon ha estat escollit per votació popular l’osonenc de 
l’any i l’osonenc dels 40 anys d’El 9 Nou. 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a les 10 del vespre.  
 
 
El rector           La secretària  
  
  
 
  
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  

Roda de Ter, 21 de juny de 2018 


