
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
25 de juny de 2015  

  
En  la  reunió convocada a les 9 del vespre hi assisteixen: Montse Aguilar, Mn. 
Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra Costa, Joaquim Guix, Rubèn Junquera, 
Montse Puigbò i Jaume Orra.   
 
S’excusen: Margarida Parramon  i Josep Sanglas 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: Laudato si, de Francesc I 
2. Aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Valoració del curs 2014-2015 
6. Assemblea parroquial: programa d’actuacions pel setembre 
7. Informacions: Margarida Parramon, nou delegat de Càritas, Camerun, web... 
8. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un fragment de la nova encíclica Laudato si, del Papa Francesc I 
sobre la naturalesa i el medi ambient.  
 
2. Aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 4 de maig de 2015. 
 
3. Acords presos el darrer Consell  
Pendent: assemblea parroquial i cinefòrum. 
 
4. Informació dels grups   
 
-Càritas: tant el curs de cuina com el de català ja ha acabat. La valoració en 
general és bona.  
 
-Casalot: el Casalot ja ha acabat el curs. Durant el juliol uns quants monitors/es 
faran casal d’estiu. 
 
5. Valoració curs 2014-2015   
 
Joaquim Guix: considera que en el darrer cinefòrum hi havia poca gent. 
 
Ester Busquets: exposa com a cosa positiva el manteniment de l’activitat global 
de la parròquia, i com a aspecte a millorar les primeres comunions, i com es 
dóna sentit al sagrament. 
 
Mn. Ramon: valora com a molt interessant els cursos de cristologia i de Marc, 
perquè prepara bé a les persones que hi participen. 
 



Rubèn Junquera: posa l’accent positiu en l’agermanament amb Bobog, al 
Camerun, com a manera de tenir present els països en vies de 
desenvolupament. També dóna valor a l’Assemblea parroquial. 
 
Montse Aguilar: valora positivament la implicació de tanta gent i tant diversa en 
activitats de la parròquia. El repte és com anem establint lligams entre la 
comunitat. 
 
6. Assemblea Parroquial: programa d’actuacions pel setembre 
Es presenten totes les propostes de temes per a l’Assemblea en cinc blocs: 
grup de litúrgia, formació, parròquia-poble, grup social, grup infants-joves-
famílies. Es debaten els diferents punts entre els membres del Consell, es fan 
algunes esmenes i s’aprova el document que es repartirà a la comunitat.  
 
L’enquesta de temes es començarà a repartir a la comunitat en les 
celebracions del dissabte 19 i el diumenge 20 de setembre i s’allargarà 2 caps 
de setmana més.  
 
Presentació de l’enquesta a les misses: 
 

 Dissabte 19: Ester Busquets, Montserrat Aguilar, Montserrat Puigbò, 
Jaume Orra. 

 

 Diumenge 20: Sandra Costa, Joaquim Guix, Rubèn Junquera, Josep 
Sanglas. 

 
 
7. Informacions: Margarida Parramon, nou delegat de Càritas, Camerun, 
web... 
 
-Margarida Parramon: la Margarida està malalta i va demanar de deixar el 
Consell, i per tant s’haurà de renovar.  
 
-Nou delegat de Càritas: Mn. Ramon va demanar al bisbe que el rellevés com a 
delegat episcopal de Càritas, després d’11 anys en el càrrec. Per aquest motiu 
el bisbe ja ha nomenat un altre delegat.  
 
-Camerun: l’Helena Mínguez va anar al Camerun durant el mes de maig, i pel 
juliol i anirà la Maite Serra (directora de la Llar d’infants) amb els seus fills i en 
Ricard Jordà, per visitar l’escola de Bobog. Quan tornin es valorarà com anar 
donant continuïtat al projecte.  
Demà, divendres 26 de juny, al Teatre Eliseu es farà el concert a favor de 
l’escola de Bobog. 
 
-Web: la pàgina web encara no està activa, però aviat s’activarà. S’acorda que 
quan estigui acabada es presentarà públicament un dia a l’església. Es 
convidarà en Marc Riera, que és qui està confeccionant la pàgina web. 
 
 
 
 



8. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar, la reunió finalitza a 2/4 d’11 del vespre. La 
propera reunió serà el 29 de setembre, a ¼ de 10 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 25 de juny de 2015 


