
 

Horari d’atenció al despatx 
parroquial d’Alcover  
(c/ de l’Abadia, 4) 

 

Dilluns i dimecres, 
de les 18.30 a les 19.30h. 
 

Tel. 977846082 
assumpcio.alcover@arqtgn.cat 
 

També es pot concertar dia i 
hora per a una trobada a les 
altres parròquies. 
 
 

Horari de misses 
Alcover 
Feiners: 20h 
Dissabtes i vigílies: 20h 
Diumenges  i festes: 11.45h 
A l’ermita, 2n dissabte: 10h 
 

La Riba 
Dimecres: 10.30h 
Diumenges: 13h 
 

Picamoixons 
Diumenges: 10.30h 
 

La Masó  
Diumenges: 10.30h 
 

El Milà 
Diumenges: 11.45h 
 

Fontscaldes 
Diumenges: 13h 
 
 

Confessions  
Sempre que es demani,   
 preferiblement abans de la  
     missa dels dies feiners. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont‐Ral, Farena;  
La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 1.                          Setembre 2014 

Amb un cop d’ull 
 

El passat 26 d’agost un estol de més de 
70 cigonyes va  fer nit a  la  teulada de  l’‐
església nova d’Alcover per continuar el 
seu  camí  l’endemà.  Una  bella  estampa 
que ens  fa pensar en que  la vida de  les 
nostres comunitats cristianes cal que no 
s’aturi ni es conformi. 

Un nou Ressò parroquial 
 

Entre els anys 1959 i 1965 una publicació de la parròquia d’Alcover, anome‐
nada Ressò parroquial,  recollia  a  final d’any els principals esdeveniments 
ocorreguts en la comunitat cristiana i el poble, alhora que oferia una con‐
signa per l’exercici venidor.  
Cinquanta anys després, en  l’inici d’aquest curs 2014‐15, emprenem  la pu‐
blicació d’aquest nou full  informatiu. N’hem volgut conservar el nom per 
raó de l’efemèride històrica. Tanmateix, és tracta d’una publicació diversa, 
sobretot perquè aquest Ressò parroquial no se circumscriu a Alcover sinó 
que recull la vida de totes les comunitats parroquials que formen les dues 
agrupacions:  Alcover,  el Milà, Mont‐Ral  i  Farena;  La  Riba,  Picamoixons, 
Fontscaldes, Masmolets i la parròquia de La Masó, que també atenem els 
mateixos mossens.   
Per altra part, aquest full vol tenir una periodicitat mensual, amb voluntat 
que serveixi d’instrument de comunicació de les activitats que es porten a 
terme de forma conjunta i en cadascuna de les parròquies.  
I per últim, podríem dir que vol  ser un  instrument de comunió entre  les 
persones que col∙laboren o volen participar en alguna de les tres dimensi‐
ons de tota comunitat cristiana (transmissió de l’evangeli, caritat sincera i 
celebració de la fe) i, al capdavall, entre tots els que convivim en un mateix 
veïnat i compartim un mateix anhel de créixer en fraternitat. 

Sentim‐nos  convidats  a  participar  de  la 
vida  de  les  nostres  parròquies  i  ajudem‐
nos, uns als altres, a  ser bon  ressò de  la 
bona nova de Jesucrist. 
 

Mn. Ignasi, Mn. Pere Joan i Mn. Miquel 

 



L’ermita de la Mare de Déu del Remei 

Temes destacats 

Novetats en la gestió 
Els anteriors ermitans, srs. Pere 
Miranda i Montserrat  Sanromà, 
després  d’una  colla  d’anys  de 
dedicació,  s’han  jubilat  del  seu 
servei d’ermitans. Després d’un 
procés llarg que ha portat a ter‐
me el departament de béns  im‐
mobles de  l’arquebisbat de Tar‐
ragona,  amb  el  vist‐i‐plau  del 
consell parroquial, se signarà un 
contracte  d’arrendament  amb 
el sr. Enric Ribas i un soci.  
S’ha hagut de prioritzar el com‐
promís  dels  nous  llogaters  de 
fer  les  importants  inversions 
que precisa  l’edifici annex a  l’e‐
rmita  ja  que  cal  assegurar‐ne 
l’estructura,  sanejar  l’interior  i 
adaptar  a  la  normativa  tot  el 
conjunt. Per això, en un primer 

moment,  el  local  restarà  tancat 
per portar a terme  les obres. Es‐
perem  que  aquesta  nova  etapa 
redundi  en  bé  de  l’ermita,  de 
tots  els  qui  la  visiten  i  dels  qui 
estimen la Mare de Déu. 
 

25 anys de la coronació 
de la Mare de Déu  

Aquest  any  2014  s’escau  el  25è 
aniversari  de  la  coronació  canò‐
nica  de  la Mare  de Déu  a mans 
de Mons. Joan Martí,  llavors bis‐
be d’Urgell. Ja en vam fer memò‐
ria  a  la  festa  del mes  de maig, 
però ara volem ressaltar‐ho amb 
la  col∙locació  d’una  majòlica  al 
camí dels degotalls de Montser‐
rat  i  amb  una millora  a  l’ermita 
com és la substitució de les fines‐
tres  del  costat  del  cambril. 

Aquests  tancaments  estan  fets 
malbé del tot per la intempèrie i 
pel  poc  manteniment.  Poc  a 
poc,  caldrà  dignificar  l’ermita 
com mereix 
Estem  a  l’espera  de  pressupos‐
tos però  ja des d’ara agraïm  les 
ajudes per tal de costejar aques‐
tes despeses.  
Podeu  fer  un  donatiu  per 
aquest  fi  indicant  específica‐
ment que és destinat a  l’ermita 
del Remei. 
 

Preparem la festa del 
diumenge 12 d’octubre 
Dimarts 9 de setembre a 2/4 de 
9 del vespre a l’abadia es reunirà 
el  grup  de  les  dones del Remei 
per començar a preparar la festa 
d’octubre. 

Dissabte 4 d’octubre,  
pelegrinatge a Montserrat 

 

Enguany, el pelegrinatge del nostre arxiprestat 
de  l’Alt Camp posarà de relleu el 25è aniversari 
de  la  coronació de  la Mare de Déu del Remei. 
Tothom hi és convidat, però fem una crida més 
especial a  les parròquies del Milà,  la Masò,  (el 
Rourell)  i Alcover, que  tenen com a tan pròpia 
aquesta advocació.  No faltem a Montserrat! 
 

Majòlica de la Mare de Déu del Remei 
Després de la missa conventual ens rebrà el pa‐
re abat  i, a  la  tarda, beneirem solemnement  la 
majòlica de la nostra Mare de Déu que s’ha ins‐
tal∙lat al camí dels Degotalls. El programa deta‐
llat el trobareu en els tríptics.  
Les inscripcions i pagament es poden fer a cada 
parròquia  (no  cal  anar  a  ingressar  al banc).  El 
preu és de 40€ i inclou el transport, el dinar del 
restaurant i una petita aportació per a les activi‐
tats pastorals de conjunt de l’arxiprestat. 
A Alcover, podeu fer el pagament i la inscripció 
a la LLIBRERIA JORDI o al despatx parroquial. 

Algunes novetats a  
Càritas parroquial d’Alcover   

 

Per Corpus ja vam oferir algunes reflexions fetes en 
el  consell parroquial  sobre  la  vivència de  la  caritat 
fraterna en la nostra parròquia i sobre la revitalitza‐
ció de  la Càritas. En concret, aquest mes de setem‐
bre  hem  començat  a  fer  la  recollida  setmanal  del 
Banc d’aliments de Reus per tal de col∙laborar amb 
la distribució que es  fa des de serveis socials. Però 
encara més important que les accions concretes, cal 
que hi hagi un grup més gran de persones que a  la 
parròquia vetlli per Càritas, ofereixi un servei d’aco‐
llida  i pugui desenvolupar algun projecte propi  i en 
coordinació. 
 

Crida i reunió de nous voluntaris 
Tothom  hi  pot  aportar  en  la mesura  de  les  seves 
possibilitats com a voluntari/a. Només cal una mica 
de temps, d’obertura de cor i de disponibilitat per a 
un petita formació que faríem a Alcover mateix. Així 
anirem definint millor el que puguem afrontar. 
Reunió prèvia per  a  tothom que hi  tingui  interès: 
divendres 12 de setembre a les 20.30h a l’abadia. 



Preparem el nou curs 2014‐15 
 

Actualment està activa  la catequesi de  les parrò‐
quies d’Alcover, La Riba, Picamoixons  i La Masó. 
Aquestes són les previsions per al nou curs: 
 

Alcover 
Catequesi de primera comunió: dilluns de 3/4 de 5 
a les 6 de la tarda, a partir del 29 de setembre.  
 

Catequesi de continuïtat (confirmació): dimecres 
de 3/4 de 5 a 6 de la tarda, a partir de l’1 d’octubre 
 

Inscripcions: 17, 18 i 19 de setembre de 2/4 de 6 a 
les 7 de la tarda a l’abadia. 
 

Reunió de catequistes: 16 de setembre a 2/4 de 9. 
 

La Riba 
Catequesi de tots els cursos: dimecres a la tarda, 
a partir del 8 d’octubre.  
 

Inscripcions: dimecres 24 de setembre de 2/4 de 6 
a 2/4 de 7 de la tarda a l’abadia. 
 

Reunió de catequistes: 24 de setembre a 2/4 de 7. 
 

Picamoixons 
Catequesi de tots els cursos: dissabte a les 4 de la 
tarda, a partir de l’11 d’octubre.  
 

Inscripcions: adreceu‐vos a les catequistes. 
 

Reunió de catequistes: 29 de setembre a les 8. 
 

La Masó 
Catequesi de tots els cursos: dissabte a  les 11 del 
matí, a partir de l’11 d’octubre.  
 

Inscripcions: el mateix dissabte 11 d’octubre. 
 

Confirmació de més grans 
Especialment a Alcover, hi ha la possibilitat de fer 
un grup de confirmació per a nois  i noies a partir 
de 3r d’ESO. Amb l’avançament de l’edat de la ca‐
tequesi  de  confirmació,  potser  va  quedar  algú 
sense fer‐la i ara ho voldria. Per això ens agradaria 
poder  formar un grupet, amb una dinàmica ade‐
cuada  i motivadora. Podria ser divendres a  la tar‐
da o vespre o un altre dia. Si algú hi està  interes‐
sat pot dir‐ho directament als mossens. 

El racó de la catequesi 

Coses diverses 

Dues propostes per a adults  
 

Curs bíblic per correspondència 
Com  cada  any,  s’ofereix  la  possibilitat  de  seguir 
des de casa els materials que prepara el secreta‐
riat d’animació bílbica. Enguany, és sobre la sego‐
na carta de sant Pau als Corintis.  
 

Trobada dels  ineressats: dimarts 30 de setembre 
a 2/4 de 9 del vespre a l’abadia d’Alcover. 
 

Catequesi d’adults 
A partir del mes de novembre oferirem una pro‐
posta  de  trobada  mensual  a  tots  els  pobles. 
L’aproximació a grans fites de  l’espiritualitat cris‐
tiana ens ajudarà aquest curs a reflexionar  i com‐
partir la fe . En donarem més detalls. 
 

Grup de postconfirmació  
L’any  passat  es  va  iniciar  a Alcover  aquest  grup 
que es troba els dissabtes a  la tarda per treballar 
diferents temes amb una metodologia molt parti‐
cipativa i des del punt de vista de l’evangeli. 
Ens posarem en contacte amb els participants del 
curs passat  i amb els que són convidats a afegir‐
s’hi un cop han rebut la confirmació. 
 

Reunió de  responsables: dissabte 6 de setembre 
a 2/4 de 5 de la tarda a l’abadia.  

Festa Major a Farena     
La missa tindrà lloc a l’església de sant Andreu el diumenge 7 de setembre a la una del migdia.  

Campanar de La Riba 
L’ajuntament de La Riba, va sol∙licitar a 
la parròquia  i a l’arquebisbat poder  ins‐
tal∙lar  un  parallamps  al  campanar  de 

l’església per donar protecció a bona part del po‐
ble.  La  inspecció  de  l’extrem  superior  va  revelar 
que la bola de pedra estava esquerdada i despresa 
en part a causa de l’òxid del penell. S’han hagut de 
substituir dues pedres  i modificar el pal metàl∙lic, 
amb els consegüents treballs de picapedrer i ferrer 
que ha vetllat l’ajuntament. Els agraïm la seva actu‐
ació pel bé del campanar i la seguretat de tots. 



Demografia parroquial 
 

Baptismes  
 

 Picamoixons: 17 d’agost, Xevi Martínez Montalà. 

 Alcover: 24 d’agost, Joana Bonet Gay. 
 La Riba: 31 d’agost, Enric Galleguillos Ollé. 

Benvinguts a la família cristiana 
 

Casaments 
 

 La Riba:  Jordi  Ibáñez Guinovart amb Núria Elias Adserà, 
dissabte 30 d’agost. 

L’enhorabona i que el Senyor us beneeixi 
 

Noces d’or 
 

 Alcover: dels esposos Cortés Cubos i Leonor Serra, dijous 
11 de setembre a l’ermita del Remei.  

 La Riba: dels esposos Cisco Company i Tecla Masqué, diu‐
menge 14 de setembre. 

L’enhorabona i que el Senyor us beneeixi 
 

Proclames matrimonials 
 

 Picamoixons: Lluís‐Màrius Ribes Mateu amb Marta Jové 
Fargas, dissabte 6 de setembre. 

 Fontscaldes: Marc Guimet Vergés amb Noelia Roldán Jo‐
dar, dissabte 13 de setembre. 

 

Exèquies 
 

 Alcover: 8 d’agost, Maria Esther Blanch Ulldemolins;  25 
d’agost, Lluís Rosich Tell.  

 La Masó:  30 d’agost, Magí Banús Guasch. 
Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Centenari de 
l’església del 

Milà  
 

Durant  la festa major en honor 
a santa Úrsula, tindrà lloc la ce‐
lebració d’acció de gràcies pels 
100  anys  de  la  benedicció  so‐
lemne de l’actual temple parro‐
quial  del  Milà.  S’estan  prepa‐
rant  una  colla  d’actes    que  us 
detallarem  en  el  proper  Ressò 
parroquial.  De  moment,  però, 
reserveu‐vos el dissabte 25 d’o‐
ctubre.  

L’Adrià i l’Albert, seminaristes majors, 
col∙laboraran a les nostres parròquies 

 

Aquest  curs  que  ens  disposem  a  començar  tindrem  a  les  nostres 
parròquies  l’Adrià Fernandez  i  l’Albert Font que cursaran el primer 
curs de filosofia al seminari.  
L’Adrià, ben conegut per tots, és del Milà  i, després d’un temps al 
seminari menor a Tarragona, fa el pas al seminari major. L’Albert és 
de Riudoms  i  també comença  l’etapa de  formació sacerdotal però 
després d’uns anys de treball professional a Anglaterra. 
Durant el curs  residiran a Barcelona, al  seminari  interdiocesà,  i els 
caps  de  setmana  i  les  vacances  col∙laboraran  pastoralment  a  les 
nostres parròquies, participant en  la vida de  les comunitats cristia‐
nes, en les diverses celebracions i  activitats.  
Els encomanem en  la pregària, acompanyant‐los en el seu camí de 
discerniment i creixement vocacional.  

Intencions de pregària  
en les misses del setembre a Alcover 

 

Dia 1.‐ Núria Ciuró Magrané (funeral) 
Dia 2.‐ Ramon 
Dia 3.‐ 
Dia 4.‐ Octàvia 
Dia 5.‐  
Dia 6.‐  Joan Marimon (1r aniversari) 
  Difunts nascuts l’any 1964 
Dia 7.‐ 
Dia 8.‐ Dolors Calduch Prats 
Dia 9.‐ Joan Marimon 
Dia 10.‐ 
Dia 11.‐ Família Caparó Cavallé 
Dia 12.‐ 
Dia 13.‐ Joan Garcia 
Dia 14.‐ 
Dia 15.‐  
Dia 16.‐ Acció de gràcies d’una família 
Dia 17.‐ Gaspar Girona Valldosera 
Dia 18.‐ 
Dia 19.‐ 
Dia 20.‐ 
Dia 21.‐ Lluís Domingo 
Dia 22.‐ Anton Maria Dolcet 
Dia 23.‐ 
Dia 24.‐ Família Figueras Jové 
Dia 25.‐ 
Dia 26.‐ 
Dia 27.‐ 
Dia 28.‐ Amadeu Molner Isern 
Dia 29.‐ Família Solé 
Dia 30.‐ Josep Maria Barberà 

Si voleu rebre cada mes el Ressò parroquial per mail, escriviu l’assumpte “ALTA FULL” a: assumpcio.alcover@arqtgn.cat  


