
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
4 de maig de 2015  

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

1. Pregària: Misericordiae vultus, de Francesc I 
2. Aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Assemblea parroquial: exposició del treball fet per les comissions 
6. Informacions: ventiladors, Camerun, web... 
7. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un text del Papa Francesc I sobre la misericòrdia.  
 
2. Aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 23 de març de 2015. 
 
3. Acords presos el darrer Consell  
No hi havia acords. 
 
4. Informació dels grups   
 
-Càritas: el curs de català ja està en marxa, i el de cuina començarà aviat.  
 
-Casalot: dissabte van al Matagalls d’excursió, i a finals de mes s’acaba el curs.  
 
5. Assemblea Parroquial: exposició del treball fet per les comissions 
 
S’exposa el treball fet per les quatre seccions: formació, litúrgia, social, infants-
joves i famílies. En la darrera reunió es va afegir un bloc nou de debat, el de la 
relació parròquia-poble. 
 
Els grups es tornaran a reunir per escollir 6 o 7 temes de cada bloc, llavors la 
gent haurà de triar els 3 temes que consideren més importants de cada bloc. La 
propera reunió de les seccions serà el 19 de maig. 
 
6. Informacions: ventiladors, Camerun, web... 
 
-Ventiladors: després de l’accident de la caiguda d’un ventilador s’han tornat a 
instal·lar de nou tots tres, per reforçar el sistema de suport. Per evitar que torni 
a passar l’empresa farà una revisió periòdica dels ventiladors.  



-Camerun: ja s’ha recollit els diners pel projecte de l’escola maternal de Bobok 
per 80 infants. Per la tardor, amb l’escola bressol de Roda, es farà una 
campanya d’apadrinament de nens.  
 
-Web: properament es podrà estrenar la pàgina web de la parròquia. Es parla 
de fer una presentació a l’església.  
 
 
7. Altres punts? 
 
-Cinefòrum: s’acorda que el dia 23 de maig es farà un cinefòrum a la parròquia.  
 
Sense cap més punt a tractar, la reunió finalitza a les 10 del vespre. La propera 
reunió serà el 25 de juny, a ¼ de 10 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 4 de març de 2015 


