
Reunió del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Pere  
20 de juny de 2019  

  
En la reunió convocada a les 9 del vespre hi assisteix: 
 
Montse Aguilar, Xavier Baurier, Mn. Ramon Bufí, Ester Busquets, Carme 
Crous, Ruben Junquera, Jaume Orra, Fina Puigbò, Pere Sala i Núria Torrents 
 
S’excusen: Sandra Costa, Vicenç Devesa, i Josep Al·louch. 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   

1. Pregària: Quin futur té la religió a casa nostra? Ramon M. Nogués  
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
3. Informació dels grups 
4. Acords del darrer Consell 
5. Formació 
6. Capella del Santíssim 
7. Informació: economia, assemblea curs vinent, sortides a Santa Magdalena, 
ordenació Ruben Junquera 
8. Altres punts? 
 
 
1.  Pregària  
Es llegeix un text de Josep M. Nogués “Quin futur té la religió a casa nostra?” 
per a reflexionar sobre la problemàtica de la transmissió de la fe a en la societat 
actual. 
 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
S’aprova l’acta de la reunió corresponent al dia 12 de novembre de 2018. 
 
3. Informació dels grups   
Catequesi i missa familiar: el grup que organitza les misses familiars aquest 
curs ha estat petitó, i per tant de cara al curs vinent s’hauria d’ampliar. Hi ha 
hagut molta implicació dels pares i mares dels infants de la catequesi. Aquest 
any 21 nens/es s’han preparat per a la primera comunió amb 3 catequistes. Les 
misses de primera comunió aquest any han anat molt bé. 
 
Càritas: Els dimarts es fa l’acollida. En el rebost s’atenen unes 70 famílies. Hi 
ha uns 30 nens/es en el Projecte Roda. Es va treballant també en el camp de 
patates. 
 
Cap del Pont: s’ha ampliat el grup de redactors del Cap del Pont amb l’objectiu 
de tenir presència també a les xarxes socials.  
 
Pregària: en els temps litúrgics es fan vespres a la Parròquia, i un cop al mes 
es fan vespres en els domicilis particulars, en les quals hi assisteix entre 15 i 20 
persones de promig. Les darreres vespres del curs es van fer a Santa 
Magdalena. 
 



Casalot: el Casalot desenvolupa la seva activitat amb molta autonomia i 
competència. El curs ja s’ha acabat i preparen les colònies d’estiu. 
 
Bobog: s’informa que es va presentar ell llibre Saviesa en colors africans, a 
Barcelona, Roda de Ter, Manresa, Sant Pere de Torelló i Vic, i que l’edició avui 
està pràcticament esgotada. També s’informa del Concert de Gospel que es va 
fer a les Masies. En relació als convenis signats amb ajuntaments de la 
comarca es detallen els12 ajuntaments amb els quals hi ha acord i el Consell 
Comarcal. Des de fa un temps s’ha activat un grup de cinc persones que 
treballa per impulsar la sensibilització a les escoles. El mes de març també es 
va fer a Manresa l’assemblea anual d’Agermanament, la qual va comptar amb 
l’assistència de diferents membres de la delegació d’Osona. 
 
4. Acords del darrer Consell 
Es revisen els acords del darrer Consell. 
 
5. Formació 
-Advent: durant l’advent es va fer una xerrada sobre l’Àfrica, a càrrec de la 
missionera M. Antònia Vilar, que ha viscut durant més de 30 anys a diferents 
països africans. 
 
-Quaresma: es van organitzar dues conferències sota el títol: “Quin és el futur 
de la religió a casa nostra”, a càrrec de Ramon M. Nogués. Les conferències es 
van fer en col·laboració amb l’Arxiprestat. La seva valoració és molt bona, i hi 
va assistir molta gent. 
 
Un grup d’unes 15-20 persones d’arreu de la comarca, sota el nom de 
“Cristians inquiets” s’han anat reunint durant l’any per reflexionar sobre 
l’experiència de fe. Aquest curs s’ha treballat el document “Quin futur té la 
religió a casa nostra?” de Ramon M. Nogués. 
 
6. Capella del Santíssim 
Es posa sobre la taula si cal iniciar la remodelació de la Capella del Santíssim. 
El Consell està d’acord en que es faci l’adequació, sobretot tenint en compte 
que de cara al futur es farà tot en aquest espai. 
 
7. Informacions   
 
-Economia: actualment hi ha uns 15.000 € al compte corrent de la parròquia. 
 
-Obres al campanar: en el moment que els paletes i la grua estiguin a punt 
s’iniciaran les obres al campanar. També es mirarà si l’ajuntament pot cuidar-se 
de la il·luminació del campanar. 
 
-Assemblea curs vinent: tenint present els canvis que viuen les comunitats 
parroquials en relació amb la societat, cada vegada més secularitzada, Mn. 
Ramon proposa de fer una assemblea parroquial per plantejar el futur de la 
comunitat. El Consell veu bé la proposta i s’acorda fer una assemblea el març de 
2020. 
 



-Sortides a Santa Magdalena: com que l’experiència de les vespres-sopar va 
anar molt bé es proposa pel setembre fer la inauguració de curs a Santa 
Magdalena. 
 
-Ordenació Ruben Junquera: en Ruben comunica que serà ordenat diaca durant 
el darrer trimestre del 2019 a la Catedral de Vic. I Mn. Ramon informa que hi ha 
un nou col·laborador molt actiu a la parròquia, el Cinto Espejo. 
 
8. Altres?   
 
Sense cap més punt a tractar la reunió finalitza a 1/4 d’11 de la nit.  
 
 
El rector           La secretària  
  
  
 
 
  
Mn. Ramon Bufí        Ester Busquets  
 
  

Roda de Ter, 20 de juny de 2019 


