
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
23 de maig de 2016  

  
En  la  reunió convocada a les 9 del vespre hi assisteixen: 
 
Montse Aguilar, Eva Boix, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, 
Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Pere Sala, Sílvia Suriñach i Núria Torrents.   
 
S’excusa: Sandra Costa, Carme Crous, Jaume Orra i Josep Sanglas 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: 1 Co 1 10-13 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Acords presos al darrer Consell  
4. Informació dels grups 
5. Assemblea parroquial: impressions sobre com va anar l’assemblea. Quina 
conclusió, concrecions... en surten. 
6. Informacions i comentaris: celebracions dels dies 18-19 de juny, baldaquí de 
l’altar major, confessionaris de la capella... 
7. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un fragment de la primera carta als Corintis en la qual es reflexiona 
sobre la importància que la comunitat cristiana posi Jesús en el centre de la 
seva fe. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 18 d’abril de 2016. 
 
3. Acords presos el darrer Consell  
-Tal com es va acordar s’ha separat el Full Diocesà del Cap del Pont.  
 
4. Informació dels grups   
-Càritas: s’està a punt d’acabar el curs de català. Per això, properament es farà 
una cloenda amb un berenar. Ja s’han fet dues sessions de les quatre sessions 
del curs de cuina. 
 
-Casalot: acaben el curs la setmana que ve amb una missa i una acampada als 
locals del Casalot. 
 
5. Assemblea parroquial: impressions sobre com va anar l’assemblea. 
Quina conclusió, concrecions... en surten 
 
Impressions sobre l’assemblea: 
-La participació va ser més reduïda que l’altra vegada a causa del mal temps. 
-El treball de grups va ser fructífer 
-L’assemblea estava molt ben estructurada. 
-Hi va haver un grup que va costar molt de dinamitzar. 



-Mn. Ramon va trobar uns papers on es deia que en època de Mn. Xavier 
Bardolet es van fer tres assemblees, per tant, l’assemblea del 30 d’abril era la 
cinquena. 
-En l’assemblea hi havia gent molt preparada. 
 
Proposta metodològica de treball de l’assemblea: 
S’acorda treballar propostes entorn del tema de la Litúrgia. En la propera reunió 
s’abordarà la temàtica relacionada amb els Infants-Joves-famílies. I així 
successivament. En la resta de reunions s’aniran treballant els altres tres temes 
pendents: Formació, Acció Social i Parròquia-Poble.  
Mn. Ramon recorda que les concrecions han de ser: precises, realitzables i 
amb els membres del Consell al capdavant en la realització. 
 
Concrecions sobre la Litúrgia: 
-Celebracions de la paraula per part de la comunitat.(18-19 juny). 
-Presentació de l’activitat dels grups al final de l’eucaristia. 
-Trobada amb tots els qui intervenen en l’àmbit de la música. 
-El primer dissabte/diumenge de mes fer una celebració amb el sermó més 
participat, i amb pregàries fetes pel grup que ho prepari. (En aquest grup hi 
hauria d’haver gent del Consell Pastoral).  
-Estudiar la viabilitat de posar una pantalla a l’església petita.  
-Les eucaristies del dissabte han de marcar la pauta de la participació. 
 
6. Informacions i comentaris: celebracions dels dies 18-19 de juny, altar 
major, confessionaris, Assemblea Agermanament sense fronteres... 
 
-Celebracions dels dies 18-19 de juny: s’acorda que faran la celebració 
membres de la comunitat, ja que Mn. Ramon no hi serà. 
 
-Altar major: s’ha de pensar si és bo treure el baldaquí per deixar l’altar més 
net. També s’hauria de valorar si cal treure les baranes per afavorir la 
proximitat. 
 
-Confessionaris: s’acorda treure els dos confessionaris de la Capella del 
Santíssim, per guanyar espai i comoditat en les celebracions del dissabte. Se’n 
posarà un a l’altar de la Puríssima, i l’altre es guardarà. Al mateix temps 
s’estudiarà si és viable canviar les pantalles de butà per unes de més 
modernes i estètiques. També s’haurien de treure les baranes (reclinatoris) i 
acostar l’altar. 
 
-Assemblea d’Agermanament sense fronteres: el dissabte 21 de maig 
Agermanament sense fronteres van fer la seva assemblea anual a la Parròquia 
de Roda. L’acte es va fer a Roda per la col·laboració que s’ha establert amb 
Bobog. 
 
7. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 3/4 d’11 de la nit. La propera 
reunió serà el 27 de juny, a les 9 del vespre.    
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Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  
Roda de Ter, 23 de maig de 2016 


