
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
8 de febrer de 2017  

  
En  la  reunió convocada a 1/4 de 10 del vespre hi assisteix: 
 
Montse Aguilar, 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: Eva Boix i Sílvia Suriñach. 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: No baixis de la creu,  
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Informació dels grups 
4. Acords presos al darrer Consell: 

• Cicle conferències 

• Misses primer dissabte 

• Vespres 
5. Comptes: Parròquia, Càritas, Bobog 
6. ADAPs: Una creu o signe pels qui dirigeixen la celebració 
7. Signes donats a les celebracions de setmana santa 
8. Informacions: Concert coral pel maig 
9. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix el text titulat No baixis de la creu, un text que dóna sentit a la creu. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 13 de desembre de 2016. 
 
3. Informació dels grups   
Casalot: Es van fer els pastorets per Nadal, la valoració és bona. També es va 
participar a la Fira de Pont a Pont. Ara es preparen les colònies de Setmana 
Santa, i els monitors també han fet trobades internes i properament faran 
trobades de formació. 
 
Bobog-Camerun: El grup de Bobog es trobarà properament per planificar les 
noves activitats. La venda de llibres ha anat molt bé perquè ha fet molta 
sensibilització i s’han venut ja més de 625 exemplars i s’han superat els 6.000 
€. La Fira de Pont a Pont també va anar molt bé. Paral·lelament les escoles 
han fet activitats de sensibilització relacionades amb Bobog. Enguany a través 
d’un fulletó informatiu es donaran comptes econòmics al poble de les activitats 
realitzades a Bobog durant el 2016 i informació del que es farà el 2017. 
 
Cap del Pont: es reuniran properament per a preparar els nous escrits.  
 



Missa familiar: s’han incorporat tres mares noves, i es constata que les misses 
són molt participades. 
 
Càritas: Han començat dos grups de català. El curs de cuina està programat i 
començarà properament. També s’està fent una reestructuració dels horts 
socials. L’Ajuntament ha de buscar un nou local pel banc dels aliments perquè 
el que es feia servir fins ara hi ha rates que es mengen els aliments. 
 
4. Acords presos al darrer Consell: 
-Cicle conferències: Ja s’ha fet el programa del cicle de conferències “Cultura i 
religió”. Seran tres conferències sobre: 

Art (Martí Casas): “La creu en la història de l’art”  
Música (Miquel Oliu): “La passió segons sant Mateu de J. S. Bach” 
Literatura (Roger Canadell): “Poesia, natura, espiritualitat” 

 
-Misses primer dissabte: s’ha d’acabar de trobar el format de les celebracions 
del primer dissabte, i es proposa que se’n responsabilitzi el mateix equip que es 
cuida de les vespres. 
 
-Vespres: s’acorda que es faran vespres cada divendres de Quaresma i cada 
darrer divendres de mes. 
  
5. Comptes: Parròquia, Càritas, Bobog 
 
-Parròquia: Es fa un resum dels comptes corresponents al 2016.  

Entrades: 57.723 €  
Despeses: 66.863 €.  
Hi ha dèficit però al compte corrent hi ha uns 6.000 €, fruit del 
romanent de l’any anterior. 

 
-Càritas: Es fa un resum dels comptes corresponents al 2016.  

Entrades: 20.335,32 €  
Despeses: 22.593,30 €.   
Dèficit: 2.257,98 € 

 
-Bobog: El 2016 s’han pagat 8.500 € a Agermanament sense fronteres per 
l’escola, beques i un nou pou. 
 
6. ADAPs: Una creu o signe pels qui dirigeixen la celebració 
Es fa la proposta de què les persones que fan la celebració portin un signe 
distintiu en el moment de la celebració. 
 
7. Signes donats a les celebracions de Setmana Santa 
S’acorda mantenir els signes que es donen en les celebracions de Setmana 
Santa. 
 
8. Informacions: Concert coral a l’església pel maig 
 
La Marta Juanola va demanar de fer un concert benèfic per subvencionar una 
escola a LogBickoy al Camerun. Aquest tema es tractarà en la reunió del grup 
de Bobog. 



 
 
 
9. Altres punts? 
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 3/4 d’11 de la nit. La propera 
reunió serà el 18 d’abril, a 1/4 de 10 del vespre.    
 
 
El rector           La secretària  
  
  
 
  
   
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  

Roda de Ter, 7 de febrer de 2017 


