
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
28 de gener de 2016  

  
En  la  reunió convocada a 2/4 de 10 del vespre hi assisteixen: Montse Aguilar, 
Eva Boix, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, Sandra Costa, 
Ruben Junquera, Jaume Orra, Sílvia Suriñach i Núria Torrents.   
 
S’excusa: Consol Alzina, Carme Crous, Vicenç Devesa i Josep Sanglas.  
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: Text de Gueràssim a La mort d’Ivan Ilitx, de Tolstoi (pp. 71-73) 
2. Aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Assemblea parroquial: proposta de preguntes i treball de grups 
6. Balanç econòmic 2015 i pressupost 2016 de la parròquia i de Càritas. 
7. Futur escola Sant Joan (possibilitats) 
8. Full Diocesà 
9. Informacions i comentaris: pregàries de Quaresma, confirmacions, visita 
pastoral del bisbe i trobada amb tots els mossens de l’arxiprestat 
10. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un fragment del llibre de Tolstoi La mort d’Ivan Ilitx, sobre com  
Gueràssim cuida Ivan Ilitx, el seu amo moribund. Gueràssim és el model de 
Crist per Tolstoi. 
S’aprofita la lectura del text (central en la seva tesi) per felicitar l’Ester que és 
doctora des de fa dos dies. 
 
2. Aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 17 de novembre de 2015. 
 
3. Acords presos el darrer Consell  
Assemblea parroquial i altres punts que van quedar pendents a la darrera reunió. 
 
4. Informació dels grups   
-Càritas: es necessita algú pels grups de conversa en català. Es fa una crida 
entre el Consell per si es coneix alguna persona que ho pogués fer. 
 
5. Assemblea parroquial: proposta de preguntes i treballs de grups  
 
Es presenten les preguntes següents, que es treballaran a l’assemblea 
referents als 5 blocs:  

Litúrgia: 
-Com faríeu la litúrgia més participativa? 
-Com faríeu les celebracions més acollidores? 
-Què faríeu per a atreure els joves a les nostres celebracions litúrgiques? 



Formació: 
-En les trobades de debat, quins són els temes que us agradaria tractar o 
debatre? 
-Què creieu que es podria fer per potenciar la formació a la parròquia? 

Parroquia/poble: 
-Els concerts amb finalitat benèfica com s'han d'organitzar: amb quina 
freqüència, per a quines causes, quin tipus de concerts s'han de fer, a quins 
espais... 
-Per enfortir la presència de la parròquia en la vida del poble quines accions 
s'haurien de fer? 

Ació Social 
-Com ajudar les necessitats internacionals? Continuant l’ajut a Bobog, fent una 
col·lecta sempre que hi hagi un desastre, fer un llistat de persones que vulguin 
col·laborar sempre, ajudar a ONGs o grups socials de Catalunya...? 
-La publicació d’un full informatiu de Càritas s’ha de repartir a totes les cases, 
s’ha de publicar al Roda de Ter, s’ha de fer arribar a la ràdio, s’ha de donar 
només a les misses...? 

Infants, joves, famílies: 
-Des de la parròquia com podem ajudar avui a les famílies a educar els fills en 
la fe?  
-Quines espais i eines podem oferir als pares? 
-Què s’hauria de fer (a més d’apuntar-la) quan una família ve a la parròquia per 
rebre un sagrament: a) per un baptisme, b) per la primera comunió, c) per un 
casament...? 
 
Data: 30 d’abril de 2016 
 
Estructura de l’assemblea: 
 
16:30 h Acollida, pregària i presentació de l’assemblea 
17:00 h Treball de grups 
18:00 h Berenar 
18:30 h Posada en comú 
20:00 h Eucaristia 
 
 
Moderadors i secretaris: 
 

Grup Moderador/a Secretari/a 

Litúrgia Ruben Junquera Sílvia Suriñach 

Formació Ester Busquets Núria Torrents 

Parròquia-Poble Vicenç Devesa Xavier Baurier 

Acció social Eva Boix Sandra Costa 

Infants-Joves-Famílies Montse Aguilar Roser De Salsas 

 
Es podria donar a cadascun una carpeta amb la següent documentació: 
 
-Preguntes a treballar 
-Pregària 



-Resum de les enquestes 
-Full grups 
-Cap del Pont 
-Propaganda pàgina web 
-Fulls en blanc 
 
També s’acorda que el grup de moderadors es tornarà a reunir per continuar 
preparant l’assemblea.  
 
6. Balanç econòmic 2015 i pressupost 2016 de la parròquia i de Càritas 
 
Es presenta la liquidació econòmica de l’any 2015 amb uns ingressos totals de 
111.033,27 € i unes despeses de 113.675,18 €. Mn. Ramon destaca que en 
l’apartat de donatius i col·lectes s’han recollit 79.377,27 €, que és una suma 
molt quantiosa. Paral·lelament es presenta el pressupost corresponent al 2016. 
 
També es presenten els comptes de Càritas 2015 amb uns ingressos de 
22.630,28 € i unes despeses de 25.034,43 €. 
 
En el diàleg es destaca que es paguen molts diners al bisbat, que hi ha 
parròquies que paguen molt poc, que el bisbat no dóna comptes detallats de 
despeses i ingressos, fet poc transparent...Sorgeixen aquestes propostes: cal 
demanar informació sobre la gestió econòmica del bisbat i plantejar-se si la 
parròquia ha de pagar la totalitat del 33%, reduir el percentatge, o bé fer un 
compte a part on anar ingressant aquests diners en espera de respostes clares 
del bisbat..  
 
S’acorda que en la propera reunió de mossens de l’arxiprestat amb el bisbe es 
començarà a demanar informació per tal de poder prendre una decisió 
posteriorment. 
 
 
7. Futur escola Sant Joan (possibilitats) 
 
Mn. Ramon informa que l’Escola té una utilitat d’uns dos anys, i que hi ha tres 
opcions: vendre el terreny, llogar el terreny o fer una permuta. Des del Consell 
d’economia sembla que la millor opció és fer un lloguer, perquè així l’immoble 
continuarà essent propietat de la parròquia. També ho veu així el Consell. 
 
8. Full Diocesà 
 
S’ajorna per a la propera reunió.  
 
9. Informacions i comentaris: pregàries de Quaresma, confirmacions, 
visita pastoral del bisbe i trobada amb tots els mossens de l’arxiprestat... 
 
-Pregàries de Quaresma: a proposta d’en Jordi Serra per la Quaresma 
s’iniciaran les sessions de pregària, obertes a tota la comunitat. 
 



-Confirmacions: el bisbe, en visita pastoral, farà les confirmacions en la missa 
de dissabte 30 de gener. També en el marc de la visita pastoral farà una visita 
a la Residència d’avis. 
 
-Trobada amb tots els mossens de l’arxiprestat: el bisbe, com a clausura de la 
visita pastoral, a aquest arxiprestat es trobarà amb tots els mossens el 
dimecres 3 de febrer de 2016. 
 
10. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar, la reunió finalitza a ¼ de 12 de la nit. La propera 
reunió serà el 7 de març, a les 9 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 28 de gener de 2016 


