
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
26 de novembre de 2019  

  
En la reunió convocada a les 8 del vespre hi assisteix: 
 
Montse Aguilar, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra 
Costa, Vicenç Devesa, Fina Puigbò, Ruben Junquera, Jaume Orra, Pere Sala i 
Núria Torrents 
 
S’excusen: Carme Crous i Ester Cantos. 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Text: Quin futur té la religió a casa nostra? de R. M. Nogués   
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Informacions ràpides: missa d’11 a la capella del santíssim, vespres, sínode, 
llibre Mirades africanes 
4. Assemblea parroquial 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un text del Ramon M. Nogués sobre el futur del cristianisme a casa 
nostra, i com aquest fenomen anirà canviant en el futur. Una reflexió que pot 
servir d’orientació per a preparar la propera assemblea parroquial. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 21 d’octubre de 2019. 
 
3. Informacions ràpides   
-Missa d’11 a la capella del santíssim: s’acorda que la missa del diumenge es 
farà a la capella del Santíssim, i el mes de juny haurien de començar les obres 
de remodelació d’aquest espai. 
-Divendres 29 de novembre comencen les vespres. 
-Sínode: en Xavier Baurier explica el desenvolupament de la trobada del 
Sínode a l’Arxiprestat Ter-Collsacabra, a Manlleu, i considera que va ser molt 
pobre i no va complir amb les expectatives que hi havia posat. També ens 
informa de la visita als diferents centres de culte de Vic, en el marc de la 
jornada de portes obertes. 
 
4. Assemblea parroquial  
 
Es recullen idees sobre els temes que es podrien tractar en la propera 
assemblea parroquial: 
 

• L’acollida: com ens apropem a la gent ocasional a la parròquia (funerals, 
bateigs...) 

• Diversitat cultural: diàleg interreligiós 

• Relació parròquia-poble-comarca 

• Desenvolupar projecte Roda-Bobog 

• Ajudar a la comunitat a pair el canvi sociològic en relació al fet religiós 



• Cuidar la gent més jove de la parròquia 

• Litúrgia: canvi de model arrel del canvi d’espai 

• Pensar en un Cap del pont / fulletó per a la comarca amb un disseny 
atractiu 

• Fer misses més participades, vivencials, també amb la gent gran 

• Implicar els joves del Casalot en pensar noves propostes  

• Consultar a altra gent que no sigui de la parròquia perquè diguin com 
veuen la parròquia 

 
Grup organitzador de l’assemblea: Ruben Junquera, Ramon Bufí. (Queda 
pendent que s’apuntin un parell de persones més a aquest grup organitzador) 
 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 2/4 d’10 de la nit. No es posa 
data per a la propera reunió. 
 
 
El rector           La secretària  
  
  
 
 
 
  
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  

Roda de Ter, 26 de novembre de 2019 


