Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere
13 d’octubre de 2020
En la reunió convocada a 2/4 de 9 del vespre hi assisteix:
Montse Aguilar, Xavier Baurier, Eva Boix, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra
Costa, Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Jaume Orra, Pere Sala i Maria Serra.
S’excusen: Carme Crous i Núria Torrents.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura text
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
3. Seguiment dels acords de la reunió anterior
4. Reflexió sobre l’estat actual d’estancament d’activitat parroquial
5. Seguiment dels grups i activitats: què s’ha fet i què es preveu
6. Comissió d’experts sobre com actuar davant la pandèmia
7. Misses a la sala d’actes
8. Altres punts
1. Lectura text
Es llegeix un text de la darrera encíclica del Papa, Fratelli tutti on parla que “hem
crescut en molts aspectes però que som analfabets en acompanyar, cuidar i
sostenir els més fràgils...estem concentrats en les nostres pròpies necessitats,
veure algú patint ens molesta, ens pertorba”.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 26 de novembre de 2019.
3. Seguiment dels acords de la reunió anterior
-Remodelació Capella fonda: es posposa fins que la situació de la covid-19 no faci un
tomb.
-Assemblea parroquial: també es decideix ajornar-la.
4. Reflexió sobre l’estat actual d’estancament d’activitat parroquial
Mn. Ramon fa una reflexió general sobre la situació de la pobresa en la relació social
que comportarà la covid-19, i això també pot passar a la comunitat parroquial. Per això
proposa posar tots els esforços per mantenir viva l’activitat que es feia a la parròquia.
5. Seguiment dels grups i activitats: què s’ha fet i què es preveu
Agermanament amb Bobog-Camerun: la setmana abans del confinament es va haver
de suspendre la presentació del conte “Carta a Bobog”, un projecte pedagògic per a les
escoles, també es va anular l’acte de presentació del llibre Mirades africanes a la
Biblioteca de Manlleu. Tanmateix després d’un període llarg d’inactivitat aquesta
setmana es reprenen les reunions de la delegació d’Osona, el dia 15 d’octubre amb la
projecció d’un documental sobre el Camerun i el dia 21 per organitzar noves activitats
del grup. Pel novembre, si la situació ho permet, hi haurà la presentació del llibre
Mirades africanes, a Manlleu.

Animació litúrgica: durant el confinament s’han fet vídeos litúrgics, l’equip de música
funciona molt bé, els sagristans també fan molta feina. Queda pendent fer la
reestructuració del grup de lectors/es.
Cap del Pont: l’equip del Cap del Pont va canviar el format durant el confinament. Del
paper es va passar als vídeos. Com que la valoració dels vídeos va ser bona va néixer
El Pont, un recurs audiovisual que incorpora algunes seccions adoptades durant el
confinament. El Pont té un abast que va més enllà de la Parròquia. També es va fer el
vídeo de Festa Major, que ha tingut més de 2000 visualitzacions. Actualment el Cap del
Pont ha reprès el format habitual. Sembla interessant continuar fent algun tipus de
vídeo, perquè dona obertura a l’activitat parroquial.
Càritas: al principi del confinament es va parar bastant tot, excepte la distribució
d’aliments. Un equip de joves feia serveis puntuals que no podien assumir els
voluntaris de Càritas. Tots els projectes continuen.
S’informa que el rebost solidari es va inundar i s’ha arreglat el sostre per prevenir
noves inundacions. També es va fer la recollida anual de patates. El curs de català
està anul·lat. El projecte Roda s’ha tancat aquest any amb uns 40 infants, que faran
extraescolars com futbol, basquet, reforç escolar i idiomes...
Com a innovació s’intentarà crear un nou grup dedicat a atendre les necessitats de la
gent gran. Aquest grup estarà integrat per la Marta Pascuet, la Sílvia Mas, la Laia
Balaguer, l’Eva Boix i en Ramon Bufí.
Aquest any el gran recapte no serà d’aliments sinó monetari. En els supermercats es
podrà fer l’arrodoniment que es destinarà al Banc d’aliments, i en els petits comerços
es podran comprar tiquets de 3 euros, que serviran per poder comprar posteriorment
producte fresc.
Casalot: durant el confinament es van fer activitats online dos dies a la setmana. Les
colònies de Setmana Santa es van reconvertir a format online. El curs es va acabar el
mes maig amb activitats online el dissabte. A l’estiu hi va haver la tradicional setmana
de colònies. I el nou curs ha començat amb 40 nens/es inscrits i 12 monitors/es, i es
compleixen totes les recomanacions per prevenir contagis.
Catequesi: es va aturar la catequesi de primera comunió pel confinament. A principis
de juliol es va convocar a una reunió les 11 famílies. Com a resultat de la trobada 4
famílies van decidir fer la comunió el mes de setembre i 7 famílies van optar per fer la
primera comunió el curs vinent. S’han obert la inscripció per aquest curs. De moment
s’han inscrit 6 infants. Aquest any segurament que hi haurà un nou grup que es vol
confirmar.
Comunió als malalts: durant el confinament no hi ha hagut activitat, a l’agost i setembre
s’ha reprès. Es va a les cases poca estona i complint les mesures de seguretat. Els
malats estan contents/es de rebre visites.
Consell d’economia: en principi s’ha paralitzat l’activitat del grup. Properament es farà
el balanç econòmic.
Cristians inquiets: el grup de formació va aturar la seva activitat a mig curs, però davant
la demanda de reemprendre les trobades es tornarà a activar ben aviat aquet grupet.

Despatx parroquial: des del mes de maig que en Ruben Junquera, com a diaca, es
cuida del despatx parroquial. L’Anna M. Rovira ha reduït l’activitat laboral a la parròquia
i el divendres no farà atenció al públic.
Grup Lloança: el grup que es cuida de la neteja de l’església i de la Capella del sòl del
pont van parar durant el confinament però amb la represa ja han tornat a la feina.
Misses familiars: es van aturar en el període de confinament i no s’ha fet cap reunió
des de llavors. S’ha de pensar si es tornen a fer les misses familiars. Una proposta
seria poder fer la missa familiar a les 7 de la tarda i una altra a les 8 del vespre per
complir amb els aforaments. Es considera que no s’hauria de perdre aquesta iniciativa.
Revisió de vida: el grup es va reunir el grup abans del confinament, es va retrobar a
través dels vídeos parroquials, però fins l’estiu no es va fer la primera trobada
presencial.
Vespres: es un grup de 20 persones molt consolidat, abans de la pandèmia es feien
vespres el divendres a cases particulars i en els temps litúrgics forts a la parròquia. De
moment l’activitat s’ha parat. S’haurà de valorar si per l’Advent es torna a començar.
6. Comissió d’experts sobre com actuar davant la pandèmia
S’acorda crear una petita comissió d’experts per saber com actuar davant les
activitats en situació de pandèmia. Es proposa que en formin part per la seva
corresponent expertesa: Ruben Junquera, Vicenç Devesa, Ramon Bufí, Ester
Busquets i Montse Soldevila.
7. Misses a la sala d’actes
Davant el dubte de si es podrà obrir la calefacció a l’església gran durant l’hivern, i
atès que la col·locació tan espaiada de les persones durant les celebracions
provoca una situació de distanciament Mn. Ramon proposa que es puguin fer les
misses, o almenys la de dissabte al vespre, a la sala d’actes. Després d’un breu
debat es valora que és millor fer la missa a l’església gran.
8. Altres punts
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a les 10 de la nit. No es posa data
per a la propera reunió.
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