Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere
17 de desembre de 2015
En la reunió convocada a 2/4 de 10 del vespre hi assisteixen: Montse Aguilar,
Xavier Baurier, Eva Boix, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra Costa,
Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Jaume Orra, Josep Sanglas, Sílvia Suriñach i
Núria Torrents.
S’excusen: Consol Alsina i Carme Crous.

ORDRE DEL DIA:
1. Pregària: Els 5 minuts de Pere Casaldàliga, febrer 26
2. Nous membres pel Consell
3. Aprovació de l’acta anterior
4. Acords presos al darrer Consell
5. Informació dels grups
6. Assemblea parroquial: resum enquestes contestades i treball en endavant
7. Futur Escola Sant Joan (possibilitats)
8. Full Diocesà
9. Adecentament locals parroquials i porter automàtic
10. Informacions i comentaris: Xerrada dia 2 sobre la comunitat, Pregàries
periòdiques al vespre, Setmana Solidària, treball per Bobog, beques per
estudiants universitàris. El Poema de Nadal...
11. Altres punts?

1. Pregària
Es llegeix un fragment de Pere Casaldàliga del llibre Els 5 minuts de Pere
Casaldàliga, que tracta sobre la figura de Crist.
2. Nous nenbres pel Consell
Es fa la presentació dels nous membres que s’incorporen al Consell Pastoral:
Xavier Baurier, Vicenç Devesa, Sílvia Suriñach, Núria Torrents. I s’excusa la
presència de Consol Alsina i Carme Crous.
3. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 9 de novembre de 2015.
4. Acords presos el darrer Consell
Pendent: assemblea parroquial.
5. Informació dels grups
-Casalot: En Josep informa que des del Casalot es va participar en la Marató
de TV3 i es van recollir 240€. La propera setmana se celebrarà el Nadal. El 24
de desembre es cantaran nadales a la Residència de Roda i de Manlleu.
També durant les vacances de Nadal hi haurà una trobada de monitors. Al
mateix temps explica que s’estan fent reformes als locals parroquials, una cuina
per fer tallers.

La Sílvia Suriñach informa dels horaris dels pastorets infantils:
 25 de desembre, a les 20:00 h
 27 de desembre, a les 17:30 h
 3 de gener, a les 17:30 h
-Càritas: es farà el curs de català amb 21 dones, i el mes de gener començarà
el curs d’aliments. També es comunica que hi ha hagut canvis en la direcció de
Càritas. La Montse Puigbò deixa la direcció i l’agafa l’Eva Boix. Al projecte
Roda també hi ha hagut un canvi. A la parada de la Fira de Pont a Pont es van
recollir més de 600 €.
6. Assemblea parroquial: resum enquestes contestades i treball en
endavant
Després d’haver demanat a la comunitat parroquial que es pronuncies sobre
els temes dels eixos temàtics de l’assemblea parroquial, s’han rebut 61
enquestes. Es presenten els resultats (Veure annex 1). Després d’analitzar com
s’ha de desenvolupar l’assemblea s’acorda que el responsable de cadascun
dels grups (Litúrgia, Formació, Parròquia-Poble, Acció social, Infants-jovesfamílies) es reuneixin per especificar les qüestions que s’hauran de debatre en
l’assemblea. Un cop aquesta comissió tingui la feina feta la presentarà
novament al Consell pastoral.
7. Futur Escola Sant Joan (possibilitats)
Mn. Ramon informa que el Bisbat i l’Ajuntament de Roda estan en diàleg per
veure quin ha de ser el futur de l’Escola Sant Joan. Hi ha tres possibilitats:
venda, permuta o lloguer. Per falta de temps, aquesta qüestió es tractarà en la
propera reunió.
8. Full Diocesà
Mn. Ramon demana que es faci una anàlisi valorativa sobre els continguts del
Full Diocesà per tal de poder tractar aquest tema en la propera reunió.
9. Adecentament locals parroquials i porter automàtic
S’informa que es posarà un porter automàtic per motius de seguretat. Es
tractarà en la propera reunió.
10. Informacions i comentaris: Xerrada dia 2 sobre la comunitat, Pregàries
periòdiques al vespre, Setmana Solidària, treball per Bobog, beques per
estudiants universitaris, El Poema de Nadal...
Com que no hi ha temps per parlar de totes aquestes informacions passaran a
ser tractades en la propera reunió.

11. Altres punts?
Sense cap més punt a tractar, la reunió finalitza a les 11 del vespre. La propera
reunió serà el 28 de gener, a 2/4 de 10 del vespre.
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La secretària

Mn. Ramon Bufí
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Roda de Ter, 17 de desembre de 2015

