
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
29 de setembre de 2015  

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

1. Pregària: Jm 2, 1-7 
2. Aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Assemblea: temporització 
6. Pàgina web 
7. Informacions: Refugitats... 
8. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un fragment de la Carta de Jaume on es desenvolupa la idea que 
l’atenció al pobre és central en una comunitat.  
 
2. Aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 25 de juny de 2015. 
 
3. Acords presos el darrer Consell  
Pendent: Assemblea parroquial. 
 
4. Informació dels grups   
 
-Casalot: encara no ha començat el curs, però ja fa dies que els monitors 
treballen, perquè el 3 d’octubre hi ha l’inici de curs amb trobada amb tots els 
pares i infants. Aquest any han plegat 3 monitors, però n’han començat 4. Les 
inscripcions sembla que aniran bé. A l’estiu tant el Casal com les Colònies van 
anar molt bé. 
 
-Càritas: s’ha començat el curs. S’ha reduït el nombre de famílies que reben 
ajuda, però augmenta l’ajuda a persones soles o parelles, algunes força joves. 
Hi ha un total de 80 ajudes comptabilitzades. Creixen les demandes pel 
Projecte Roda. Fa pocs dies s’han collit més de 10.000 kg de patates, cal dir 
que hi ha hagut molt bona col·laboració. 
 
-Missa familiar: dissabte 3 d’octubre comença la missa familiar amb l’inici de 
curs del Casalot; a la propera celebració ja es convidaran els infants i pares de 
primera comunió. 
 



-Catequesi: prèviament a l’inici de curs, el dia 10 d’octubre, es reunirà a tots els 
pares, per explicar com funcionarà la catequesi. 
 
-Bobog: l’escola ja està acabada i ha començat el curs amb 25 infants, i 
s’arribarà a uns 60 més endavant. Atès que aquests dies hi ha un parell de 
camerunesos a Barcelona, vindran a Roda a fer una xerrada, el dijous 8 
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a la Biblioteca. Aquest dia també aniran a 
l’Escola Verge del Sòl del Pont i a l’Institut Miquel Martí i Pol. El dissabte 10 
d’octubre també participaran a la missa de 8.  
Per coordinar aquestes accions amb Bobog s’ha organitzat un grup de 
persones de la parròquia i de mestres de les diferents escoles. 
 
-Oració i amistat: continuen l’activitat un cop al mes. 
 
 
5. Assemblea: temporització   
 
Presentació de l’Assemblea: es farà a la missa del dissabte 10 d’octubre i el 
diumenge 11 d’octubre de 2015 (La presentació del diumenge anirà a càrrec de 
Rubèn Junquera i Josep Sanglas). La xerrada d’Advent, per finals de 
novembre, la lligarem amb el contingut de l’Assemblea, que es podria fer el 
mes de gener. 
 
6. Pàgina web 
 
En Marc Riera i en Vicenç Devesa presentaran el nou web de la Parròquia el 
dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre de 2015.  
 
7. Informacions: Refugiats 
 
-Refugiats: la idea és com coordinar aquesta ajuda des de Càritas, no com un 
fet excepcional, sinó igual com es tracta a qualsevol immigrant, o persona 
necessitada.  
 
8. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar, la reunió finalitza a les 10 del vespre. La propera 
reunió serà el 9 de novembre, a ¼ de 10 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 29 de setembre de 2015 


