
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
20 de març de 2018  

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

1. Pregària: Es diu Jesús, de Pere Casaldàliga  
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Informació dels grups 
4. Concreció de l’acord del darrer Consell 
5. Valoració sobre diferents aspectes 
6. Obres al presbiteri de la Capella del Santíssim 
7. Situació econòmica: liquidació i pressupost 
8. Formació: cine fòrum 
9. Nous lectors 
10. Informacions 
11. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un fragment del poema Es diu Jesús de Pere Casaldàliga, en motiu 
del 90è aniversari d’aquest gran místic català. 
  
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 13 de novembre de 2017. 
 
3. Informació dels grups   
Casalot: Per Nadal es van representar els pastorets infantils al Teatre. En motiu 
dels 25 anys del Casalot es va fer una celebració eucarística el mes de febrer. 
El 17 de març hi va haver la celebració central dels 25 anys, en la qual es va 
comptar amb molta participació. Properament es faran les colònies de Setmana 
Santa i les dels 25 anys. També es va fer una jornada de portes obertes per 
donar a conèixer el Casalot. 
 
Càritas: actualment s’atenen 85 famílies al banc d’aliments, la xifra ha 
disminuït. Actualment s’està fent un seguiment del desenvolupament del 
Projecte Roda. En el curs de català hi ha 25 dones. Es continua buscant un 
local pel rebost.  
 
Missa familiar: es farà el dissabte de rams i s’aprofitarà per fer una mica de 
catequesi de Setmana Santa. 
 
 



Bobog: la setmana passada es va fer l’assemblea d’Agermanament sense 
fronteres, a Vic. També es distribuirà un díptic per donar comptes de les 
accions realitzades. Pel juliol una nova expedició viatjarà al Camerun juntament 
amb representants de l’Ajuntament de Vic, per mirar de fidelitzar la subvenció 
que ens han donat aquest any. 
 
4. Concreció de l’acord del darrer Consell 
S’acorda posposar els deures que ens havíem posat com a objectius del 
Consell. 
 
5. Valoració sobre diferents aspectes 
 
-Articles Cap del Pont: la valoració és positiva, especialment la dels articles 
signats dels testimonis. 
 
-Projeccions durant la Quaresma: es valora que durant la missa la imatge sigui 
estàtica perquè no distregui. 
 
-Llibre Imatges del Camerun: es considera que el llibre ha fet una acció de 
sensibilització sobre els països en vies de desenvolupament, i s’han fet més de 
20.000€ amb la seva venda. 
 
-Vespres: hi assisteixen una vintena de persones, i és molt important perquè 
estan organitzades per membres de la comunitat. Es planteja si en lloc de fer 
missa cada dia, quan es reprengui, es podria fer un o dos dies a la setmana. La 
Carme Crous en parlarà amb les dones que assisteixen a la missa diària.  
 
-Pregàries pels empresonats: no hi ha hagut cap queixa davant aquesta 
decisió. Es veu convenient continuar en aquesta línia. 
 
6. Obres al presbiteri de la capella del Santíssim  
 
Mn. Ramon planteja fer canvis a la Capella del Santíssim per fer-la més 
acollidora. Es parlarà amb els responsables d’art del Bisbat per veure què es 
pot fer. En Rubèn demana que es facin un parell de projectes, un de més 
conservador i un de més agosarat. La Montse apunta que el mobiliari també es 
podia renovar. Un altra aspecte seria mirar d’eliminar les barreres 
arquitectòniques.  
També es parla d’arreglar el campanar, perquè la pedra està caient.  
 
7. Situació econòmica: liquidació i pressupost  
 
Ingressos: 90.836,80 € (45.000 € són donatius de Bobog/ Càritas). 
Despeses: 85.251,64 € 
El diferencial és de 5.585,16 € 
Els ingressos han anat baixant en els darrers anys. En canvi, els donatius de 
Bobog i Càritas han anat pujant. 
 
 
 
 



8.Formació: cine fòrum 
 
S’acorda que pel maig es farà la projecció de la pel·lícula “Descalç sobre terra 
vermella”, en motiu del 90è aniversari de Pere Casaldàliga. 
 
9. Nous lectors 
Es posposa per la següent reunió. 
 
10. Informacions 
 
-Caixa d’enginyers: el compte corrent de la parròquia s’han passat a Caixa 
d’enginyers, tot i que es manté el compte del BBVA. 
 
-Confirmacions: seran el dia 28 d’abril. 
 
-Celebracions de la paraula: el 14 i 15 d’abril no hi haurà missa i es faran 
celebracions de la paraula amb els equips habituals. 
 
-Obres a l’Escola de Sant Joan: s’ha donat permís a l’Ajuntament per fer obres 
per insonoritzar l’escola de música. 
 
11. 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, 20 de març de 2018 


