
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
13 de desembre de 2016  

  
En  la  reunió convocada a 1/4 de 10 del vespre hi assisteixen: 
 
Eva Boix, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets,  Sandra Costa, 
Carme Crous, Vicenç Devesa, Ruben Junquera, Jaume Orra, Pere Sala, Josep 
Sanglas i Núria Torrents   
 
S’excusen: Montse Aguilar i Sílvia Suriñach. 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: Nadal, poema de David Jou 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Informació dels grups 
4. Acords presos al darrer Consell: 

 Missa primer dissabte de mes (05/11/16) 

 Pregàries divendres 

 Xerrada formació 2n trimestre  
5. Informació i comentaris: lloguer escola St. Joan, setmana solidària, locals    
    pintats i quadres, col·lectes suprimides... 
6. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un poema nadalenc molt bonic i molt profund de David Jou. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 25 d’octubre de 2016. 
 
3. Informació dels grups   
Casalot: Es van fer colònies a l’Esquirol. Actualment s’estan assajant els 
pastorets que s’escenificaran per Nadal. També es va finalitzar el Projecte 
Educatiu del Casalot, un document que ha de marcar el ser i el fer de l’esplai. 
 
Càritas: Es va dur a terme el gran recapte d’aliments i se’n van recollir uns 
4.000 kg. La setmana que ve es repartiran els lots de nadal als malalts. 
Actualment s’estan atenent 88 famílies. Durant la setmana solidària s’ha enviat 
un full informatiu a totes les cases de l’activitat del que fan Càritas, els Serveis 
Socials i la que es fa conjuntament. 
 
Bobog-Camerun: El grup de Bobog ha organitzat diferents actes de 
sensibilització i recollida de diners. S’ha fet la presentació del llibre del 
Camerun a Roda i a Barcelona, s’ha estat present a la Fira de Pont a Pont. I les 
escoles, Institut, Llar d’infants també estan fent activitats per Bobog.  
 
Cap del Pont: l’eix dels escrits d’Advent és “Fem néixer esperança” en els 
signes de la vida quotidiana a través de la política, la paraula, la justícia... 



També s’han posat cartells a l’exterior per donar visibilitat al Nadal. Ja hi ha 
programats els escrits fins a Quaresma.  
 
4. Acords presos al darrer Consell: 
-Missa primer dissabte de mes: s’hauria de preparar la missa del 4 de febrer, 
que hi podria participar Càritas, i després altres grups. I el març veurem si 
aquesta missa ha pres una altra dinàmica. 
 
-Pregàries de divendres: cada divendres d’Advent es fan vespres. Acostumen a 
assistir-hi unes 15 persones. 
 
-Xerrades formació 2n trimestre: s’acorda fer un cicle de tres xerrades sobre 
“cultura i religió” entre febrer, març i abril (cada tres setmanes). La temàtica 
seria poesia, art i música. 
 
  
5. Informacions i comentaris: lloguer escola St. Joan, setmana solidària,  
locals pintats i quadres, col·lectes suprimides... 
 
-Lloguer escola St. Joan: a l’estiu es va fer un acord de lloguer amb 
l’Ajuntament de Roda per 10 anys. El lloguer mensual serà de 700 € més IVA. 
El 75 % d’aquest lloguer és per la parròquia i el 25 % es donarà al Bisbat de 
Vic. 
 
-Setmana solidària: dins dels actes de la setmana solidària es fa un programa 
de ràdio, es reparteix pel poble un fulletó informatiu de Càritas i els Serveis 
Socials, la Fira de Pont a Pont, una xerrada, etc...  
 
-Locals pintats i quadres: s’ha pintat el despatx parroquial i la sala Sant 
Francesc, i s’han posat alguns quadres per fer els espais més acollidors. 
 
-Col·lectes suprimides: s’informa que cada any les parròquies han de fer 8 ó 9 
col·lectes especials. S’ha suprimit la col·lecta del Domund, la del dia de 
Seminari, Terra Santa... i es fan només la de Càritas, Mans Unides i Germanor. 
 
 
6. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 2/4 d’11 de la nit. La propera 
reunió serà el 7 de febrer, a 1/4 de 10 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  



Roda de Ter, 13 de desembre de 2016 


