
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
6 de juny de 2017  

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

1. Pregària: Fragment del discurs del papa a Lampedusa  
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Informació dels grups 
4. Acords presos al darrer Consell o anteriors: 

• Concert per Bobog 

• Catequesi 
5. Valoració del curs  
6. Informacions 
7. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un fragment del discurs del Papa a Lampedusa, en el qual es 
reflexiona sobre com oblidem el nostre germà, com ens fem insensibles cap els 
altres, com es globalitza la indiferència envers els altres. El discurs del Papa 
genera interrogants profunds. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 18 d’abril de 2017. 
 
3. Informació dels grups   
Casalot: Es va fer el dinar de final de curs i ara cal preparar les colònies de 
l’última setmana d’agost que es faran a Igualada. 
L’any que ve serà un any de canvi perquè pleguen alguns monitors amb molta 
trajectòria i caldrà gestionar bé aquests canvis.  
També es farà el casal d’estiu al Casalot. 
 
Missa familiar: el grup té pendent la trobada de final de curs, una trobada de 
valoració del curs per veure com ha anat aquest any i per veure com s’enfoca 
el proper curs. 
 
Cap del Pont: ja estan planificats els articles fins el juny, que tracten de la vida 
pasqual a partir del comentari de fragments de diferents autors. El juliol i agost 
el Cap del Pont fa vacances d’escrits.  
 
Càritas: a l’estiu hi ha menys gent a l’acollida. També es planteja un canvi en 
relació al repartiment d’aliments, perquè es vol que ho assumeixi l’Ajuntament. 



Un altra novetat és que el rober es tanca i es deriva a Vic. També s’han acabat 
els cursos de català i de cuina. S’ha de fer la valoració del curs de cuina perquè 
hi ha hagut poca gent. S’han incorporat noves voluntàries al Projecte Roda per 
fer el seguiment i l’acompanyament als infants i pares. Els horts també 
segueixen el seu funcionament.  
 
Es fa referència als visitadors de malalts i la tasca que desenvolupen sota el 
paraigües de Càritas. 
 
Bobog: s’explica l’activitat del grup de Bobog: memòria d’activitats, reunions del 
grup, actes públics, etc...valorant la gran tasca que significa. 
 
4. Acords presos al darrer Consell: 
-Concert a favor de Bobog: es va realitzar el dissabte 3 de juny, al Teatre 
Eliseu. Les valoracions dels assistents han estat molt positives. Es van recollir 
809 €. 
 
-Catequesi: s’ha fet la reunió de final de curs amb les catequistes. Les 
catequistes de tota la vida havien demanat de ser rellevades, i per això s’ha fet 
un replantejament de la catequesi, perquè sigui nova, més centrada amb els 
pares i mares. Ja hi ha un grup que comença a moure aquest nou projecte de 
cara al curs que ve. 
 
5. Valoració del curs 
 
-Les xerrades de “cultura i religió” han estat molt interessants, però es constata 
que la participació de gent que no participa de l’activitat de la parròquia ha estat 
poc significativa. 
-L’obertura al poble es fa a través de l’Agermanament Roda-Bobog. 
-S’haurien de mantenir aquestes xerrades de formació de cara a la comunitat. 
-També hi ha hagut la novetat de les vespres. Es tracta d’una proposta que va 
sortir de l’assemblea. Es fa la petició que es facin més dies. 
-La parròquia fa un bon apropament als joves a través de diferents grups. 
-La comunitat és viva i ben avinguda i això és un valor. 
-Es podria potenciar la intergeneracionalitat de la comunitat. 
-Quan una persona no té alguna responsabilitat a la comunitat el contacte amb 
la parròquia es perd. Això s’ha de potenciar. 
-Les misses familiars estan consolidades, en canvi, les misses del primer mes 
no han evolucionat. 
-Caldria fer una revisió de les primeres comunions perquè costa molt fer les 
celebracions en un clima de silenci i dignitat. Després d’un llarg debat es 
proposa concentrar les primeres comunions en un o dos diumenges, per no 
alterar la comunitat. 
 
6. Informacions 
-Conveni sobre l’escola Sant Joan / Escola Waldorf: el mes de juny s’ha de 
renovar el conveni de lloguer amb l’Ajuntament. Hi havia la possibilitat d’un nou 
lloguer amb l’Escola Waldorf, però es manté la paraula donada a l’Ajuntament. 
Waldorf es planteja anar a l’escola que van deixar de les germanes dominiques 
 
 



7. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 3/4 d’11 de la nit.  
 
 
El rector           La secretària  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  

Roda de Ter, 6 de juny de 2017 


