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 Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera 
 21 de maig de 2011 
 
A l’Assemblea hi som convocats: 

La Parròquia de Sant Feliu de Torelló. 
La Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Torelló. 
L’Església de la Colònia Vilaseca. 

Perquè aquestes són les unitats pastorals que estan confiades a l’equip de 
preveres que hi ha a Torelló. 
 
Aquest equip de preveres actualment el formen: 

Mn. Joan Torra Bitlloch, que n’és el rector. 
Mn. Joan Rubió Gorchs, que n’és el vicari i resideix a Rocaprevera. 
Mn. Josep Casanova Martorell, actualment jubilat, que resideix a 
Torelló i està adscrit a les parròquies. 
Mn. Rafel Portús Arimany, que resideix a Torelló i celebra a les 
Missioneres dels Sagrats Cors. 

 
Les parròquies no estan instituïdes com una “agrupació parroquial”, però es 
funciona interparroquialment, 

perquè ho porta el mateix equip de preveres, 
i perquè la realitat social aconsella que sigui així. 

 
El Directori de la Parròquia, del Concili Provincial Tarraconense, en el n. 3, 
diu: 

Cal entendre la parròquia com la part del territori de l’Església 
diocesana on, pel ministeri del pastor enviat pel bisbe, es donen les tres 
funcions que corresponen a l’Església. 



 

 
2

És a dir, a la parròquia és on habitualment… 
la fe de l’Església és anunciada i alimentada, 

–és tota la missió entorn de la Paraula de Déu i la formació– 
és celebrat el misteri de Crist 

–és tota la missió entorn de dels Sagraments, de la Litúrgia– 
i és practicada la caritat 

–és tota la missió entorn del Servei i la Caritat– 
 
Per a fer-ho possible hi ha una altra funció, 

és tota la missió d’estar al servei de la Comunió, 
interna en les comunitats 
i amb les altres parròquies veïnes, l’arxiprestat, el bisbat, 
l’església universal. 

 
També diu el Directori que… 

La parròquia és tota ella pastoral, però no és tota la pastoral… 
Avui, més que mai, cap parròquia no és ni ha de sentir-se 
autosuficient… (18) 

 
Presentem les nostres parròquies, tot presentant els grups parroquials que hi 
ha que, com diu el Directori (26), 

tenen encomanada una funció al servei de qualsevol àmbit pastoral en 
la parròquia… 
Ho hem ordenat a partir de les tres missions que s’han de fer a les 
parròquies, 
començant per la del servei de la Comunió que ho ha de fer possible, 
i fent servir les respostes als qüestionaris. 

 
 * * * * * 
 
I. LA FUNCIÓ D’ESTAR AL SERVEI DE LA COMUNIÓ 

 
► CONSELL PASTORAL INTERPARROQUIAL 
La seva funció és animar, acompanyar, coordinar, dinamitzar els diferents 
grups de les parròquies i sobretot estar al servei de les comunitats 
parroquials. 
Es reuneix cada dos mesos per: 
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Escoltar les diferents propostes, valorar-les i portar-les a terme. 
Decidir el “lema” que orientarà cada curs. 
Programar la formació, la litúrgia… 

 
Està format per 12 persones, 

però no hi són representats tots els grups que hi ha a les parròquies. 
Hi ha la dificultat de renovació dels membres 

 
Costa molt exercir un lideratge més engrescador que animi la vida parroquial. 
Hauria de crear un reglament intern de funcionament. 
Hauria de plantejar-se l’evangelització en el moment actual, 

i les noves formes per arribar a la gent: noves tecnologies… 
 
► COMUNITAT VEDRUNA DE “CALS AVIS” 
L’objectiu és col·laborar a crear, a la Residència de “Cals Avis”, un ambient i 
unes actituds d’escolta i acolliment. 
Per a fer-ho es fan presents al costat dels residents. 

Es fan petits serveis de voluntariat. 
S’ofereix algun servei de pastoral com preparar la celebració de 
l’Eucaristia dels diumenges (dissabtes a la tarda)… 
Alguns serveis a la parròquia. 

 
La comunitat consta de 6 germanes.  

Es vol viure ara i aquí amb la major generositat i profunditat possible. 
 

L’edat de les germanes és un factor determinant. 
  
► MISSIONERES DELS SAGRATS CORS 
Els objectius són: 

Ser testimoni de Jesús mostrant que ho fem tot per Ell, amb Ell i en Ell. 
Fer serveis d’evangelització a l’Església, amb la paraula i el 
testimoniatge. 

Tot això fent pastoral educativa a través de l’escola. 
Educació acadèmica i humana, i educació de la fe. 
I fent serveis parroquials. 
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La comunitat consta de 5 germanes. 
I se n’hi afegeixen 2 més de la comunitat de Sant Pere. 
Hi ha 51 persones en la comunitat educativa. 
I s’arriba a 412 famílies des de la comunitat educativa. 

 
Afecta la manca de vocacions, l’edat de les germans… 

La descristianització i la manca de valors en l’ambient. 
 
► ESGLÉSIA DE VILASECA 
Vol mantenir la fe en aquesta església on només s’hi celebra l’eucaristia en 
dies assenyalats. 
Estan molt integrats dins el grup “Vilaseca Cultural”. 
S’insereixen en les activitats que es fan i en proposen de pròpies i peculiars. 
 
Es fa difícil comptar quants som. 
 
► COMISSIÓ D’ECONOMIA DE LA PARRÒQUIA DE SANT FELIU 
I 
► COMISSIÓ D’ECONOMIA DE LA PARRÒQUIA DE MONTSERRAT 
El seu objectiu és presentar els comptes i fer el pressupost anual. 
No estan constituïdes com a Consell d’Economia. 
 
Hi ha una persona a cada parròquia que ho fa. 
 
► COMISSIÓ DE PATRIMONI I OBRES 
Té per objectiu: 

Conèixer i vetllar pels béns materials de les parròquies i mantenir el seu 
correcte estat de conservació i funcionament. 
Fer les actuacions bàsiques que calgui. 

 
La comissió està constituïda per 6 persones. 
 
Bàsicament hi ha un problema de recursos monetaris. 
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► COMISSIÓ PARROQUIAL PER AL SANTUARI DE ROCAPREVERA 
Els objectiu són: 

Mantenir i, sempre que es pugui, millorar Rocaprevera i el seu entorn. 
Col·laborar amb els grups parroquials. 
Possibilitar celebracions i activitats diverses en els espais del Santuari i 
organitzar-ne, si cal. 
Representar i defensar el Santuari davant les institucions. 
Donar suport als pabordes de cada any. 

 
Actualment la Comissió la formen 9 persones. Enguany s’ha de renovar. 
 
Hi ha dificultats i problemes: 

Els recursos econòmics. 
La manca de conscienciació que es manifesta en la dificultat per trobar 
relleu de pabordes. 
Un greu problema d’incivisme que ens obliga a tancar les reixes de 
l’església. 
L’incivisme per part de conductors de cotxes i motos que no respecten 
l’entorn de la plaça. 

 
► JUNTA DEL CASAL DE SANT FELIU 
L’objectiu és mantenir i dinamitzar el Casal i la seva activitat. 

Actualment amb l’adequació de la sala per a poder-hi fer cinema, però 
mantenint-la com una sala per activitats parroquials polivalents, 
juntament amb els altres espais. 
Fer que s’autofinanci i que encara pugui ajudar a la parròquia. 

 
La junta la formen 7 persones. 
 
► JUNTA DEL CENTRE CÍVIC DE MONTSERRAT 
L’objectiu és mantenir i dinamitzar el Centre Cívic i la seva activitat. 

Ajudar a què els espais estiguin al servei de l’activitat de la parròquia i 
de la vida del barri. 
Fer que s’autofinanci i que ajudi a les despeses de manteniment de la 
parròquia. 

 
La junta la formen 5 persones. 
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► GRUP DE NETEJA I CURA DEL TEMPLE DE SANT FELIU 
L’objectiu i la feina és fer que l’església estigui neta, endreçada i acollidora. 
 
Hi ha 7 persones per a fer-ho, algunes de les quals hi van cada setmana. 
 
Caldria que hi hagués més voluntaris per a fer aquesta tasca. 
 
► GRUP DE NETEJA I CURA DEL TEMPLE DE MONTSERRAT 
L’objectiu i la feina és fer que l’església estigui neta, endreçada i acollidora. 
 
Hi ha 12 persones per a fer-ho, en tres equips. Així es pot fer cada setmana. 
 
Caldria que hi hagués més voluntaris per a fer aquesta tasca. 
 
► GRUP DE NETEJA I CURA DEL TEMPLE DE ROCAPREVERA 
L’objectiu i la feina és fer que el Santuari estigui net, endreçat i acollidor. 
Es neteja cada setmana. 
 
Hi ha 2 persones per a fer-ho. 
 
Caldria que hi hagués més voluntaris per a fer aquesta tasca. 
 
 * * * * * 
 
II. LA MISSIÓ ENTORN DE LA PARAULA DE DÉU I LA FORMACIÓ 
 
► CATEQUESI D’INICIACIÓ (PRIMERA COMUNIÓ) 
L’objectiu bàsic és educar en valors cristians els infants i pares, per conèixer 
Jesús i seguir-lo, i preparar els nens/es pel sagrament de la Primera 
Comunió. 
Cal donar a conèixer Jesús, el seu missatge. I aprendre les oracions bàsiques 
del cristià. 

El mètode del primer any és el de la Catequesi Familiar: trobades 
mensuals amb pares i infants i participació en la Missa Familiar. 
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Fem un trobada de catequistes un dia al mes per preparar els temes de 
la catequesi familiar. 
El mètode del segon any consisteix en trobades setmanals i participació 
en la Missa Familiar. 
L’equip de catequistes fa una trobada mensual de formació –oberta a 
tothom– per aprofundir en el coneixement de la Bíblia. 

 
Actualment hi ha 22 catequistes. 
Hi ha 40 infants de primer curs i 46 de segon. 
 
També hi ha dificultats: 

Costa fer trobades tot el grup de catequistes sencer i fer més reflexió. 
Falten coses materials d’equipaments. 
Ens agradaria que els nens/es quan vénen sabessin ja les oracions. 
Ens agradaria que els pares s’impliquessin més en l’educació cristiana. 
Ens agradaria que continuessin més infants després de la Comunió. 
Ens agradaria poder fer créixer la cultura religiosa en tothom. 

 
► CATEQUESI DE POSTCOMUNIÓ I DE CONFIRMACIÓ 
En la catequesi de postcomunió l’objectiu és la continuïtat entre la formació 
d’infants i la Confirmació. 

Fem trobades mensuals seguides de la participació en la Missa 
Familiar 

En la catequesi de Confirmació formem joves per a rebre el sagrament. 
Fem trobades setmanals amb temes propis. 
Procurem que hi hagi alguna activitat que els vinculi a la parròquia i a la 
vida social del poble. 

 
Som 3 catequistes. 

Hi ha 4 infants de postcomunió. 
I 4 adolescents de confirmació. 

 
Som conscients que formem persones en una matèria que ja no forma part de 
la vida quotidiana; ens cal començar des de nivells molt baixos de 
coneixement religiós.  
Ens falta base pedagògica. 
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Els materials i mitjans de què disposem són a vegades poc eficaços i 
desfasats. 

Internet és una eina que encara no tenim a l’abast. 
Tractem amb joves nascuts en un món d’imatges i sons, i nosaltres els 
parlem de coses que no podem veure ni sentir.  

Cal canviar l’enfocament perquè el model actual veiem que no funciona. 
La Confirmació requereix una reflexió i re-estructuració a fons. 
 
► TROBADA DE FORMACIÓ BÍBLICA 
L’objectiu és comentar i aprofundir el missatge de les lectures bíbliques dels 
diumenges següents. 

El grup és molt divers, amb un gran enriquiment, on tothom hi és 
convidat. El fet de parlar i escoltar genera respecte vers l’altre i és font 
d’agraïment. Així experimentem el buf de l’Esperit. 
Fem una trobada mensual. Som conscients que mai no exhaurirem tota 
la riquesa que batega en els fragments de les Sagrades Escriptures 
que llegim. 

 
El nombre dels que participem en aquestes trobades sempre varia. D’una a 
dues dotzenes de persones. 
 
Hi ha qui creu que l’horari no és el més apropiat. 

No descartem la possibilitat que puguem dedicar alguna d’aquestes 
trobades a desenvolupar algun altre treball sistemàtic sobre temes que 
ens interessi aprofundir (sagraments…) 

 
 * * * * * 
 
III. LA MISSIÓ ENTORN DELS SAGRAMENTS, DE LA LITÚRGIA 
 
► GRUP DE LECTORS 
Volem fer el servei de proclamar la Paraula de Déu amb qualitat en 
l’Eucaristia i en altres celebracions litúrgiques. 
 
En total som 39 persones. 
 
Afecten els problemes d’acústica. 
Ens ajuden les trobades mensuals de formació bíblica. 
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► ANIMADORS DE CANT DE SANT FELIU 
El nostre servei és animar el cant en les celebracions i ajudar a què la litúrgia 
sigui més participada. 

El grup ens reunim una vegada al mes per a preparar-ho tot. 
 
Som 6 persones. 
 
Som pocs. Aniria bé ampliar el nombre de col·laboradors. 

Seria interessant poder assajar algun dels cants abans de començar 
cada celebració. 

 
► COR DE LA PARRÒQUIA DE MONTSERRAT 
Volem cantar la Missa en diumenges i dies festius. 

Aprendre un repertori popular i tradicional per poder cantar en ocasions 
de concert. I fem intercanvis. 
Assagem cada dijous. 
La junta es reuneix tres vegades l’any. 

 
Al Cor som al voltant de 25 persones. 
 
L’edat majoritària dels components del grup és elevada. 

Molts dels components del grup no saben llegir música. Però el Cor és 
obert a tothom. 
Potser podríem cantar més de conjunt amb el Cor de Rocaprevera i 
amb els animadors de cant de Sant Feliu. 

 
► COR DE ROCAPREVERA 
L’objectiu principal és acompanyar amb el cant les celebracions litúrgiques del 
Santuari. 

Assagem cada setmana. 
 
Som unes 30 persones. 
 
El problema principal és la manca de cantaires joves. 
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► GRUP DE GUITARRES DE SANT FELIU 
El nostre servei és tocar i cantar en les Misses Familiars a Sant Feliu, en les 
celebracions de la Primera Comunió i en altres espais de pregària, aquí i a 
parròquies veïnes. 
 
El grup el formem unes 12 persones. 
 
Ens aniria molt bé trobar més espais per a poder assajar i anar integrant gent 
jove. 
 
► GRUP DE PESSEBRISTES 
Es tracta de que hi hagi pessebres per Nadal a l’església de Montserrat. 

Es fa un taller amb nois i noies per ensenyar a elaborar-los o per 
convidar-los a fer-lo a casa seva. 

 
Hi ha un grup de 7 pessebristes per a fer-ho i una vintena de nois i noies hi 
participen. 
 
► GRUP CARAMELLAIRE DE TORELLÓ 
L’objectiu és cantar cançons de Pasqua pel poble per fer saber a la gent que 
Jesús ha ressuscitat. 
 
Aquest any som 30 cantaires i 1 directora. 
 
Ens agradaria assistir al concurs de caramelles de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 * * * * * 
 
IV. LA MISSIÓ ENTORN DEL SERVEI I LA CARITAT 
 
► CÀRITAS INTERPARROQUIAL 
Càritas és l’expressió de la comunitat cristiana. 

Vol estar sempre alerta a veure quines són les necessitats de pobresa, 
de marginació, d’exclusió que hi ha en cada moment amb la finalitat 
d’intentar arribar allà on no arriben els molts mecanismes i 
organitzacions que la nostra societat ja té establerts. 

Ara es treballa en aquests programes: 
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Servei d’acollida 
S’escolta i atén totes les persones que hi acudeixen i es procura donar 
resposta a les diferents necessitats que presenten. 
Se’n cuiden 7 persones. Se’n beneficien de 15 a 17 persones o famílies 
cada setmana. 

Rebost Solidari (abans Banc d’aliments) 
Proveeix d’una cistella d’aliments bàsics a les famílies més 
necessitades.  
Se’n cuiden 12 persones. S’atenen de 100 a 110 famílies cada quinze 
dies. 

El Traster 
Gestiona les donacions de mobles i altres utensilis i aparells de la llar 
reutilitzables, i els posa a la disposició de les famílies que ho 
necessiten.  
Se’n cuiden 5 persones. S’han atès més de 100 demandes el darrer 
any. 

Reforç escolar 
El seu objectiu és oferir un suport individualitzat i proper en els seus 
problemes escolars als infants i adolescents que no el podrien tenir per 
altres mitjans. 
Hi ha 17 voluntaris i arriba a 37 nens i nenes. 

El Rober 
Gestiona les donacions de roba i la posa a disposició de les famílies 
que ho necessiten. 
Ho atenen 5 persones. Atén de 5 a 8 famílies cada setmana. 

Fes el que t’agrada 
Un programa que dóna beques per ajudar infants i adolescents –que no 
podrien– a què puguin fer activitats extra-escolars en el temps lliure.  
Se’n cuiden 3 persones. Arriba a 54 nois i noies. 

Pis de pas “Teramunt” 
Un pis per acollir temporalment persones o famílies en risc d’exclusió 
social, de les quals es fa l’acompanyament que correspongui durant 
aquest temps. 
Se’n cuiden 3 persones. Hi ha una persona al pis, a punt d’entrar-n’hi 
dues més i n’hi ha passat ja una altra. 

Microcrèdits 
Concessió i gestió de microcrèdits que el beneficiari va retornant en els 
terminis pactats. Així s’ajuda a sortir de situacions prou complexes. 

 Se’n cuida 1 persona. Hi ha 3 beneficiaris. 
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Fem companyia 
És un servei per acompanyar persones necessitades de relació i 
companyia. 
Hi ha 7 persones treballant-hi i es dóna servei a 7 persones. 

Taller de costura “Fil i agulla” 
S’hi ensenya a cosir fins arribar a poder-se fer alguna peça d’ús 
personal. 
Se’n cuiden 3 persones. Se’n beneficien 7 i hi ha llista d’espera. 

 
En total hi ha 58 persones de diferents edats (de 18 fins a 80 anys) treballant 
a Càritas, algunes en més d’un programa. 
 
La junta es reuneix una vegada al mes i està formada per 13 persones. 
 
Hi ha força problemes i reptes: 

L’adaptació, la llengua, les diferents cultures i el desconeixement que 
en tenim… 
Cal treballar per a la formació i la inserció laboral. 
Cal establir una xarxa de la Vall del Ges. 

 
► GRUP COORDINADOR DE LES CAMPANYES SOLIDÀRIES 
Les campanyes tenen les seves arrels al santuari de Rocaprevera i pretenen 
canalitzar l’esperit de solidaritat i de fraternitat que trobem en cada persona, 
siguin quines siguin les seves creences. I això fer-ho: 

Ajudant algun lloc del Tercer Món on hi hagi algun torellonenc o 
torellonenca treballant i així de lluny estant els acompanyem una mica 
en la tasca que estan duent a terme sovint des de fa molts anys. 
Aquest és un tret característic d’aquestes campanyes que a més a més 
permet que l’ajut sigui directe i sense intermediaris. 
I aprofundint en el coneixement i les causes d’aquestes situacions. 

Al llarg de les 12 campanyes s’han dut a terme activitats molt diverses de 
sensibilització i per recaptar diners. 
 
Som unes quinze persones. 
 
Destacaríem els problemes derivats de la crisi econòmica. 

Ens qüestionem la conveniència de continuar fent aquestes campanyes 
quan aquí a casa nostra també hi ha prou necessitats.  
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Potser el model que hem fet servir fins ara ja està molt gastat. 
Volem posar èmfasi en el seguiment posterior de les campanyes. 

 
► HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
L’objectiu és vetllar pels malalts col·laborant en la Pastoral de la Salut. 

Participar en les activitats de l’Hospitalitat Comarcal acompanyant 
malalts i pelegrins de la Vall del Ges. 
Participem al Pelegrinatge a Lourdes, a les colònies d’Alpens, a les 
sortides-trobades i fent una pregària mensual. 
Visitant els malalts de la nostra comunitat per Nadal. 

 
Som un grup de 10 persones. Vetllem per una cinquantena de malalts. 
 
Ens falten voluntaris i sobretot temps. 

Ara ja preparem la 35ª trobada comarcal que serà a Torelló el 12 de 
febrer del 2012. 

 
 * * * * * 
 
EN RESUM… 
Aquests són els Grups parroquials: 
 
I. LA FUNCIÓ D’ESTAR AL SERVEI DE LA COMUNIÓ 
Consell Pastoral Interparroquial 
Comunitat Vedruna de “Cals Avis” 
Missioneres dels Sagrats Cors 
Església de Vilaseca 
Comissió d’economia de la parròquia de Sant Feliu 
Comissió d’economia de la parròquia de Montserrat 
Comissió de patrimoni i obres 
Comissió parroquial per al santuari de Rocaprevera 
Junta del Casal de Sant Feliu 
Junta del Centre Cívic de Montserrat 
Grup de neteja i cura del temple de Sant Feliu 
Grup de neteja i cura del temple de Montserrat 
Grup de neteja i cura del temple de Rocaprevera 
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II. LA MISSIÓ ENTORN DE LA PARAULA DE DÉU I LA FORMACIÓ 
Catequesi d’iniciació (primera comunió) 
Catequesi de postcomunió i de Confirmació 
Trobada de formació bíblica 
 
III. LA MISSIÓ ENTORN DELS SAGRAMENTS, DE LA LITÚRGIA 
Grup de lectors 
Animadors de cant de Sant Feliu 
Cor de la parròquia de Montserrat 
Cor de Rocaprevera 
Grup de guitarres de Sant Feliu 
Grup de pessebristes 
Grup caramellaire de Torelló 
 
IV. LA MISSIÓ ENTORN DEL SERVEI I LA CARITAT 
Càritas interparroquial 
Grup coordinador de les Campanyes Solidàries 
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes 
 
 * * * * * 
 
EN RESUM… 
En total hi ha 26 grups o unitats pastorals en les nostres parròquies. 
Hi ha almenys dos grups més que es reuneixen per cultivar l’amistat i formar-
se. 
D’acord amb el que han dit, hi ha 357 persones que estan fent algun servei. 
Com que hi ha gent que fa més d’un servei, hem de comptar que hi ha unes 
250 persones actives en serveis parroquials. 
 
 GRÀCIES A TOTHOM! 
 
 DONEM-NE GRÀCIES A DÉU! 


