
 

Es#mats	germans	i	germanes	en	el	Senyor,	

Han	passat	els	mesos	es#vals	i	toca	que	ens	
desvetllem	 del	 llanguiment	 que	 porta	 la	
falta	 d’ac#vitat.	 Cal	 que	 “ens	 posem	 les	
piles”	 ja	 que	 després	 de	 quasi	 dos	 anys	 de	
pandèmia	 sembla	 que	 les	 ac tua l s	
circumstàncies	 deixaran	 que,	 de	 mica	 en	
mica,	puguem	tornar	a	 la	normalitat	que	hi	
havia	abans	de	la	pandèmia.		

Aquest	curs	21-22	que	acabem	de	començar	estarà	marcat	per	un	
esdeveniment	 que	 afecta	 a	 tota	 l’Església	Universal.	 Es	 tracta	 del	
sínode	dels	bisbes	que	ja	s’ha	iniciat	a	Roma	i	que	té	la	sinodalitat	
com	a	tema	principal.	El	sínode	dels	bisbes	és	una	ins#tució	eclesial	
an#ga	 que	 fou	 revitalitzada	 pel	 Concili	 Va#cà	 II.	 A	 diferència	 dels	
concilis,	 que	 tenen	 capacitat	 per	 a	 definir	 dogmes	 i	 legislar,	 els	
sínodes	 són	 òrgans	 consul#us	 i	 la	 seva	 missió	 principal	 és	
assessorar	al	papa	en	una	determinada	qües#ó.	
Però	 estaríem	 equivocats	 si	 penséssim	 que	 les	 qües#ons	 que	 es	
parlin	a	Roma	no	ens	afecten	a	nosaltres	com	a	comunitat	cris#ana	
o	 com	a	diòcesi.	Ben	al	 contrari,	 el	 papa	Francesc	ens	demana,	 a	
través	d’un	qües#onari,	que	treballem	i	que	li	proposem	també	la	
nostra	 visió	 de	 com	 fer	 que	 l’Església	 sigui	 cada	 vegada	 més	
sinodal.	 És	 a	 dir,	 de	 quina	 manera	 creiem	 que	 podem	 arribar	 a	
treballar	 conjuntament	 els	 temes	 que	més	 afecten	 a	 l’Església,	 ja	
sigui	en	l’àmbit	parroquial,	diocesà	i	interdiocesà.		

Desvetllem-nos,	doncs,	que	hi	ha	molta	feina	a	fer!	

Una	salutació	ben	fraterna	del	vostre	rector.	
Mn.	Víctor	Mosquera	

ALCOVER	
Feiners	Rosari	a	2/4	de	7	del	vespre.	
Eucaris#a,	7	del	vespre	amb	res	de	
vespres	inclòs.	
(Dijous:	tot	seguit	exposició	del	Stm.	
Sagrament)	
Dissabtes	i	vigílies:	7	del	vespre.	
Diumenges	i	fes#us:	11,45h.	

Ermita	del	Remei:	2n	dissabte	de	mes	a	
les	10	del	mad	
	
Confessions:	
Dimarts	de	16	a	18:30h.	Dijous	de	10:30	
a	13h.	

EL	MILÀ	Dissabtes:	17:30h	

LA	MASÓ	Diumenges:	10,30h	
	
LA	RIBA		Diumenges:	11:45h	
	
PICAMOIXONS				Diumenges:	10,30h	
	
FONTSCALDES	Dissabtes:	19:00h	
	
MASMOLETS	No	hi	ha	missa	fins	juliol	
	
MONT-RAL	No	hi	ha	missa	fins	juliol	

HORARIS D’HIVERN A PARTIR  
DE L’ 31 D’OCTUBRE 

Full Informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, El Milà, Mont-Ral, Farena, La 
 Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets, i La Masó

DESPATX PARROQUIAL ALCOVER  
Hores concertades per telèfon o Whatsapp 

Tel. 661404648  
Correu electrònic:  assumpció.alcover@arqtgn.cat   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 HA PASSAT

VOT	DE	POBLE	A	FONTSCALDES	
El	proppassat	1	d’agost	es	va	celebrar	la	festa	del	vot	de	poble	a	Fontscaldes	amb	la	tradicional	processó	pels	carrers	del	

poble	amb	el	Sandssim	Sagrament.	

MISSA	FESTIVA	A	L’AIXÀVEGA		
El	proppassat	24	de	juliol	es	va	celebrar	la	festa	popular	a	l’Aixàvega	amb	la	celebració	de	la	tradicional	missa	a	l’aire	lliure.



 
FESTA	DE	ST.	SALVADOR	A	PICAMOIXONS	

El	proppassat	6	d’agost	es	va	celebrar	la	festa	de	St.	Salvador,	patró	de	la	parròquia	de	Picamoixons,	amb	la		 	
tradicionaleucaris#a	molt	celebrada	per	la	comunitat	cris#ana.	

FESTA	DE	ST.	ROC	A	MASMOLETS	
El	proppassat	16	d’agost	es	va	celebrar	la	festa	de	St.	Roc	a	la	#nença	de	Masmolets,	molt	par#cipada	per	les	comunitats	cris#anes	

de	Masmolets	i	Fontscaldes.	

MISSA	D’INICI	DE	CURS	DE	LA	UNITAT	PASTORAL	DE	L’ALT	CAMP	
El	proppassat	11	de	setembre	es	va	celebrar	la	missa	d’inici	de	curs	de	la	unitat	pastoral	de	l’Alt	Camp,	molt	

par#cipada.



 

La Masó: 1.971,66€        Picamoixons: 10.415,51€ 
Mont-ral / Farena 2.396,68€

𝗔𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗥�̀�𝗤𝗨𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗦𝗦𝗨𝗠𝗣𝗖𝗜�́� 𝗗’𝗔𝗟𝗖𝗢𝗩𝗘𝗥 𝗜 𝗟’𝗔𝗝𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗔 

El	 propassat	 mes	 de	 juny	 es	 va	 signar	 l'acord	 entre	 la	 parròquia	 de	 l'Assumpció	 d'Alcover	 i	
l'Ajuntament	 de	 la	 vila	 per	 la	 nova	 seu	 del	 Banc	 dels	 Aliments	 d’Alcover.	 Aquest	 nou	 local	 de	 prop	
de	200	metres	quadrats	acull	l’atenció	als	usuaris	d’aquest	servei.	
La	irrupció	de	la	pandèmia	de	la	Covid-19	 	ha	fet	augmentar	exponencialment	el	nombre	de	famílies	
alcoverenques	en	situació	de	vulnerabilitat	 	que	són	usuàries	d’aquest	servei	 i	 l’Ajuntament	va	veure	
necessari	 trobar	 un	 local	 amb	majors	 dimensions	que	 l’actual	 per	 donar	 resposta	 a	 l’augment	de	 la	
demanda.	
La	 nova	 seu	 del	 Banc	 dels	 Aliments	 d’Alcover	 permet	 agilitzar	 totes	 les	 accions	 i	 l’opera#va	 de	
repar#ment	 	de	productes	de	primera	necessitat,	i	serveix	com	a	magatzem	de	totes	les	reserves	del	
servei	a	Alcover	que	veurà	augmentat	l’aforament	considerablement	i	evita	aglomeracions,	com	també	
en	dies	de	pluja	o	mal	temps,	permet	que	els	usuaris	no	hagin	de	fer	cua	al	carrer.	
Aquest	nou	espai	ha	comptat	amb	diferents	 treballs	de	condicionament,	conservació	 i	manteniment	
consistents	 en	 l’adequació	 de	 una	 nova	 instal·lació	 elèctrica	 i	 els	 treballs	 de	 pavimentació	 i	
anivellament,	per	part	del	personal	de	la	brigada	municipal,	per	a	conver#r-lo	en	un	local	accessible	i	
sense	barreres.	arquitectòniques.	

E C O N O M I A

La disponibilitat econòmica de les parròquies a la data de sortida d’aquest butlletí es:

Alcover: 7.974,70€  
La Riba: 6.120,32€ 

El Milà: 2.605,82€ 
Fontscaldes: 1.825,50€

Us animem a fer-vos col·laboradors regulars per poder mantenir els nostres temples, moltes! 
gràcies.

LA CASA DE L’ABADIA ACULL LA NOVA SEU DEL BANC 
D’ALIMENTS



 DOMUND 2021

"Explica el que has vist i sentit" (Fets 4, 20)
La Jornada Mundial de les Missions que se celebra 
el 24 d'octubre tindrà un toc juvenil ja des del vídeo 
de la campanya en el qual els protagonistes són joves. 
Però no serà l'única novetat del Domund, el nom amb 
què es coneix aquesta jornada missional. 

Enguany, amb el lema “Explica el que has vist i sentit” 
Obres Missionals Pontifícies (OMP) continua reforçant 
la seva proposta digital amb el llançament de la 
pàgina www.domund.es i la segona edició de 
la carrera virtual del Domund. A més, en el vídeo 
d'enguany diversos joves que han tingut experiències 
missioneres expliquen el que ells han vist i sentit. 

El vídeo del Domund enguany està protagonitzat pels 
joves. Javier López-Frías, Toni Miró, Patricia Ruiz, Ana 
Zornoza i Luisa Moreno, cinc joves de diferents llocs 
d'Espanya, que comparteixen un mateix sentiment, el 
seu afecte per la missió.  

OMP llança una nova versió de la pàgina www.domund.es que permet conèixer aquests 
testimoniatges i els d'altres joves. “Si volem explicar el que hem vist i sentit… què millor que els 
joves perquè ens ajudin a fer-ho? Molts joves han tingut la sort de compartir algun temps amb 
els missioners i volen fer-nos partícips del que han viscut i el que han sentit. Aquest vídeo és 
només una petita mostra d'això”, explica José María Calderón, director nacional de OMP. La 
web també presenta les novetats més importants del Domund 2021, entre les quals destaquen 
les activitats de “El Domund al descobert” a Castella-la Manxa. Entre elles, el pregó del 
Domund a càrrec del xef Pepe Rodríguez, jurat del programa “MasterChef España”, que tindrà 
lloc el dijous 21 d'octubre. 

Tota la informació i la manera d'inscriure's en la segona edició de la carrera virtual “Corre pel 
Domund” (enguany amb la novetat d'una samarreta commemorativa), es troba també en la 
pàgina web del Domund. 

Finalment, a través de www.domund.es també podran col·laborar les persones que vulguin 
ajudar a l'Església en els territoris de missió, encomanats a la Congregació per a 
l'Evangelització dels Pobles, i promoure les vocacions missioneres en el món. Referent a això, 
el director de OMP expressa que “gràcies a Déu, tothom ha sentit parlar del DOMUND a 
Espanya… però realment entenem el que som capaços de fer si participem en aquesta jornada 
missionera? Aquesta landing page vol fer visible el que tanta gent està fent possible gràcies a 
la seva aportació, amb l'oració, i amb l’oferiment”. 

Text extret del web http://tarragonamissionera.blogspot.com 

https://youtu.be/LEZRWGZJaXM%22%20%5Ct%20%22_blank
https://youtu.be/LEZRWGZJaXM%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.domund.es/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://avaibooksports.com/inscripcion/corre-por-el-domund-2021/inscripcion_datos/?&lang=es%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.domund.es/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://avaibooksports.com/inscripcion/corre-por-el-domund-2021/inscripcion_datos/?&lang=es%22%20%5Ct%20%22_blank
https://avaibooksports.com/inscripcion/corre-por-el-domund-2021/inscripcion_datos/?&lang=es%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.domund.es/%22%20%5Ct%20%22_blank


 CARITAS PARROQUIAL

EMPIEZA UN NUEVO CURSO, TAMBIÉN PARA 
CÁRITAS. 

En este principio de curso, Cáritas parroquial de Alcover 
ha ayudado a familias en situación de precariedad, con 
material escolar para sus hijos, también se está ayudando 
a una familia a acondicionar su vivienda para paliar el frío 
en invierno, etc.. desde el programa "Acollida" dónde se 
estudian las necesidades que tienen las personas que 
vienen y las soluciones que se pueden aportar. 

Durante el próximo mes se va a empezar el voluntariado 
del proyecto "Bon dia" dirigido a personas mayores que 
estén solas para acompañarlas y conocer sus 
necesidades. En un principio para llamarlas por teléfono, 
y una vez que se tenga control de la pandemia, 
visitándolas y acompañándolas en su casa. 

Cáritas parroquial de Alcover trabaja por el bienestar de 
personas y familias en situación de vulnerabilidad, en 
colaboración con los servicios sociales. Todo el mundo 
tiene cabida en Cáritas, las personas que necesitan su 
ayuda y las personas que quieran trabajar por los demás.

CATEQUESI PARROQUIAL

El	proper	dia	25	d´octubre	començarà	un	nou	curs	
de	 catequesi	 a	 les	 nostres	 parròquies,	 on	 els	
nostres	 infants	 coneixeran	 més	 ín#mament	 a	
Jesús.	Esperem	que	aquest	any	torni	la	normalitat	
i	 puguem	 gaudir	 d´aquesta	 experiència	 amb	 joia.	
El	diumenge	24	d´octubre	celebrarem	a	Alcover	la	
missa	de	començament	de	curs	on	estan	convidats	
tots	 els	 infants,	 joves	 i	 les	 seves	 famílies	 i	 tota	 la	
comunitat	 parroquial.	 Encomanem	 a	 la	 Mare	 de	
Déu	del	Remei	aquest	curs	que	estarà	marcat	per	
una	 nova	 manera	 de	 fer	 catequesi	 en	 la	 que	
s’introduirà	 la	 figura	 de	 l’oratori	 dels	 infants	 que	
permetrà	que	puguin	iniciar	aquesta	relació	ín#ma	
de	 coneixença	 amb	 Jesucrist	 a	 través	 de	 la	
pregària	 davant	 del	 Sandssim	 Sagrament	 i	
acompanyada	 de	 la	 catequesi	 tradicional	 que	 ha	
d’aportar	 els	 coneixements	 que	 tot	 cris#à	 ha	 de	
tenir	 per	 poder	 accedir	 als	 sagraments	 de	
l’Església.	Tot	 junt,	 coneixements	 i	experiència	de	
Jesucrist,	 que	 s’ha	 de	 donar	 a	 l’oratori	 i	 amb	 la	
par#cipació	 en	 les	 eucarisdes	 del	 diumenge,	 farà	
que	els	nostres	 infants	puguin	 tenir	una	 formació	
catequè#ca	integral.	
	



 GRUP DE JOVES ARXIPRESTAL



 

Us animem a fer-vos seguidors de la parròquia a través del FACEBOOK. El contingut d’aquest Ressò 
Parroquial el trobareu a la nostra pàgina: heu d’escrirure a la barra d’adreces:  

www.facebook.com/assumpcioalcover  
Des d’allí us podeu descarregar les fotografies que us interessin.

A la parròquia intentem rebaixar la despesa de paper I fotocòpies I per això us 
animem al fet que us subscriviu al Ressò Parroquial telemàtic rebent-lo al vostre 

ordinador per correu electrònic. Envieu-nos-en un a l'adreça 
assumpcio.alcover@arqtgn.cat 

I escriviu: ALTA FULL”  

Juliol 
Dia 3 Francisca Ferré Granja 
  4 Josep Gené - Carme Rovira 
10 Carme i Josep 
11 Antón Català i família 
16 Carme i Josep 
17 Joan i Maria 
18 Familia García - Solé 
19 Joan 
21 Plàcid Tell 
22 Bartolomé Martínez 
23 Família Figueras Jové 
25 Mar Jaume Gabarra 
29 Enric i Juan Carlos 
30 Antón Solé i família 
31 Joan Figueras  

Agost 
Dia 1 Tomás Antonio Escoté

  2 Angeles García López 
  4 Família Giner Magrané 
  7 Bernardo Barchín 
14 Família Roca - Ramón 
16 José María y Mercedes 
18 Família Figueras Jové 
19 Joan 
20 Maria Teresa Vidal Valls 
22 Bartolomé Martínez 
28 Família Rosa Isern  
30 Joan Figueras 
31 Antón Solé i família 

Setembre 
Dia 4 Juliana i família 
  8 Maria Català Batet 
  9 Maria Vidal Rius 
10 Ramon Agràs 
11 Família Caparó Cavallé 
18 Lluís i Maria 
19 Joan 
20 Família Ferré Ramón 
21 Lluis Domingo 
24 Família Figueras Jové 
26 Amadeu Molné Isern 
29 Anton Jové i companys 
30 Antón Solé i Família

PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS 
Del dia 1 juliol al 30 de setembre

 DEMOGRAFIA PARROQUIAL

EL BAPTISME ELS HA FET FILLS DE DÉU 
 I MEMBRES DE L’ESGÉSIA 

ALCOVER 
 

Daniel Caballé Afonso	 	 14-8 
Damián M. González Valecillos	 14-8 
Dalila Serra Catasús	 	 21-8 

 
________________________________________ 

 
PEL SAGRAMENT DEL MATRIMONI HAN 

FORMAT UNA NOVA FAMILIA 

ALCOVER 21-8 

Josep Maria Serra Masdéu 
Neus Catasús Fort

HAN PUJAT A LA CASA DEL PARE GUIATS PER  
LA LLUM DE CRIST 

ALCOVER 
Antonia Paisano Olivera	 	 4-9 
Concepción de la Rosa	 	 5-8 
Marcos Valero Perez	 	 8-8 
José Fernando Fuguet	 	 12-8 
Ginesa Martínez Prieto	 	 22-8 
Maria Teresa Solé Montseny	 6-9 
Maria Carme Ollé Pamias		 9-9 
PICAMOIXONS 
Isabel Giménez Fernández	 19-9  

LA RIBA 
Catalina Jerez Navarro	 	 12-8 
Alberto Elies Martí	 	 13-8 
Ramon Català Nogués	 	 5-9 
LA MASÓ 
Juan Ramón Ferre	 	 4-8 
Juana Ciuró Banús	 	 25-9 
EL MILA 
Víctor M. Vivanco García	 	 15-9

http://www.facebook.com/assumpcioalcover
mailto:assumpcio.alcover@arqtgn.cat
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