
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 
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La Mare de Déu del Remei 
 

Amb el segon diumenge d’octubre arriba la fira d’Alcover i la festa grossa 
de la Mare de Déu del Remei. Aquest és un tret d’identitat dels quatre po‐
bles  que,  especialment,  veneren  aquesta  santa  imatge.  Però,  de  fet,         
l’ermita és un indret de peregrinatge per molts altres fidels de la comarca i 
d’altres llocs. D’uns anys ençà, a més, s’ha procurat intensificar la vincula‐
ció  de  tota  la  població  amb  aquesta  celebració.  Per  això,  l’ofrena  floral  
d’institucions  i grups  i  la compartició de  les coques beneïdes,  fan visible 
que la festa de la Mare de Déu ens agermana a tots.  
Visquem amb  joia aquest dia  i encomanem decididament tots els nostres 
anhels i esperances a la Mare de Déu del Remei.  
 

Dissabte 11 d’octubre, missa a les 10 del matí, (com tot 2n dissabte de mes). 
 

Diumenge 12 d’octubre 
A partir de 2/4 de 10 del matí, servei de transport facilitat per l’ajuntament. 
A partir de les 10, ofrena floral d’institucions, associacions i particulars. 
A les 11, solemne celebració de l’Eucaristia cantada pel cor parroquial.  
En acabat, benedicció de coques i veneració de la Mare de Déu al cambril. 
 

Dilluns 13 d’octubre, Eucaristia a la 1 del migdia (seguint la tradició de La Masó) 

Amb un cop d’ull 
 

La majòlica que s’ha instal∙lat al camí dels 
degotalls de Montserrat per a ser beneïda 
en  el  decurs  del  pelegrinatge  arxiprestal 
de l’Alt Camp del dia 4. 
Encara no hi havia  la nostra Mare de Déu 
del Remei en aquest punt emblemàtic de 
la muntanya santa que reuneix  la majoria 
de  les  advocacions  marianes  de  Cata‐
lunya.  D’aquesta  manera  commemorem 
el 25è aniversari de la seva coronació.  
Tant de bo que, a partir d’ara, sempre que 
pugem a Montserrat, anem  fins a  la nos‐
tra majòlica per resar‐hi una Salve.  
 

Es poden  fer aportacions per a  sufragar‐
ne els costos a la bústia de l’església Nova  



Centenari de l’església del Milà i festa Major 

Tema destacat 

Un segle d’església,  
un segle d’històries 

En tal dia com avui, però del 1914, 
el Milà, poble que emergia entre 
hectàrees  de  blat,  sègol,  fesols, 
guixes, vinyes  i com se sol dir, un 
llarg, llarguíssim etcètera, es con‐
vertia en un exemple del ressorgi‐
ment del gòtic de  l’edat mitjana; 
l’anomenat,  en  aquells  temps, 
neogòtic.  La  ploma  de  l’arquia‐
quitecte Josep M. Pujol, les mans 
dels germans constructors Pere  i 
Isidre  Banús  i  la  força  d’un  bon 
grapat d’homes disposats a cons‐
truir un nou  temple de culte van 
culminar amb la creació de la par‐
ròquia de Santa Úrsula, una peça 
arquitectònica que avui ombra  la 
resta  d’habitatges  de  la  vila  i  es 
posa en harmonia amb el somriu‐
re del cel  i  la verdor del paisatge 
mitjançant  les  seves  línies  ober‐
tes.  
La  força  ciclònica  que  va  derruir 
l’anterior construcció religiosa, al 
castell dels Veciana, es va revertir 
en l’empenta del poble per renéi‐
xer  i traçar un nou camí; un camí 
que s’iniciava amb serenor políti‐
ca  i econòmica, en què es difumi‐

naven –a còpia dels  anys– les dife‐
rències  entre  les  classes  socials,  i 
modificava  la  seva  direcció  poc 
després, pels volts dels anys vint  i 
trenta,  amb  les  dictadures  i  la 
guerra. La desagraïda  i malaurada 
guerra.  
De quart a quart, silenci. Un silenci 
sepulcral que només  interrompen 
els coloms, que parrupegen i volen 
neguitejats  d’una  columna  a  una 
altra  del  campanar.  El  vent  de 
mestral mou els batalls i els colpe‐
ja  suaument  contra el metall pro‐
vocant una lleugera entonació que 
es desfà en l’ambient; com es des‐
fan les històries que sap. I no expli‐
ca. Històries  de  vida,  històries  d’‐
homes  i  dones. Històries  del  pas‐
sat.  Històries  que  cent  anys  des‐
prés  recollim  i  recopilem  en  una 
exposició per mostrar els trets que 
millor la defineixen. Els dies 25 i 26 
d’octubre del  2014 el Milà  reviurà 
els  fets que han  configurat millor 
la seva identitat. Un segle després 
homenatgem  els  que  ho  han  fet 
possible.  

Xavier Pete Vega 
Organitzador de l’exposició “Un 

segle d’advocació a Santa Úrsula” 

Programa d’actes 
Dissabte 25 d’octubre 
 A  les 11, solemne eucaristia 
d’acció de gràcies  i de  festa 
major, presidida per Mn. Joa‐
quim  Fortuny,  vicari  general 
de  l’arquebisbat de Tarrago‐
na.  En  acabat,  hi  haurà  la 
breu  processó  en  honor  a 
santa Úrsula. 
 A  2/4  d’1,  presentació  de 
l’exposició  a  la  sala  poliva‐
lent  del  CAP  a  càrrec  dels 
organitzadors  i  de  l’histo‐
riador Carles Bertran. 
 

Diumenge 26 d’octubre 
 A  les  11,  visita  guiada  a  la 
capella i església parroquial a 
càrrec  de  l’historiador  Axel 
Baiget. 
 A 2/4 d’1, Missa dominical. 

Festa Major d’Alcover 
 

Els sants patrons, santa Úrsula i sant Pròsper, seran  feste‐
jats per tot el poble els dies 18 i 19 d’octubre. 

El dissabte, l’ofici solemne serà a 1/4 de 12 del matí i, acte seguit, sorti‐
rà la processó amb els sants per diferents carrers del poble. El diumen‐
ge,  la missa solemne serà a 2/4 de 12 del matí. Per últim, el dilluns 20 
d’octubre, a la missa de les 8 del vespre tindrem una intenció especial 
pels alcoverencs i alcoverenques que han mort el darrer any.  
 

1r aniversari de la beatificació del beat Isidre Torres 
El dia 13 d’octubre farà un any de la beatificació a Tarragona del nostre 
beat, mossèn Isidre Torres juntament amb una munió d’altres màrtirs. 
A la catedral, a les 8 del vespre, hi haurà una solemne eucaristia. Tam‐
bé a Alcover ens encomanarem a la seva intercessió a la missa de les 8. 

Fontscaldes 
Festa Major   

 

 Sant Simó és el titu‐
lar de la parròquia i ocasió de 
festa major pel poble. El diu‐
menge  més  proper,  en 
aquest cas el 26 d’octubre ho 
celebrarem a  la missa de  la  1 
del migdia. Aquest dia, a més, 
el  poble  de  Fontscaldes  fa 
l’homenatge a la gent gran.  
Desitgem a  tothom una molt 
bona festa major!  

 



Alcover 
Ha  començat  el  nou  curs  de  la  cate‐
quesi amb un    centenar de nens  i ne‐
nes entre tots els cursos.  
 

El  dia  de  la  festa  del Remei  esperem 
els infants, junt amb les seves famílies, 
a  l’ermita.  Els  grups  de  confirmació 
prepararan  pregàries  per  oferir  a  la 
Mare de Déu. 
 

La  celebració  d’inici  de  curs  no  serà 
fins el diumenge 2 de novembre degut 
a les moltes festes que hi ha a Alcover 
durant  l’octubre  i a  les  jornades  inter‐
diocesanes  de  catequistes  que  tenen 
lloc el 25 i 26 d’aquest mes. 
 

El racó de la catequesi 

Coses diverses 

In memoriam 
 

En celebrar aquest any el 25è aniversa‐
ri de  la  coronació de  la Mare de Déu 

del Remei, em sembla interessant i just fer públic 
el nom de qui tingué la idea de la coronació de la 
Imatge.  Fou  Lluís  Rosich  Tell,  conegut  popular‐
ment  amb  el  renom de  “Lluís de macayo”,  que 
morí el passat mes d’agost. 
Així que s’apropava el 50è aniversari de la reposi‐
ció  de  l’actual  imatge,  Lluís  tingué  la  idea  i  la 
il∙lusió que es baixés la Mare de Déu del Remei a 
la parròquia  i hi  fos  coronada.  Tal proposta  fou 
acceptada pel rector d’aleshores, Mn. Jaume Ga‐
barra. 
L’11 de juny de 1989 es baixà la santa Imatge a la 
parròquia  i  la  coronació  fou  el  16  de  juliol  de 
mans  de Mons.  Ramon  Torrella,  arquebisbe  de 
Tarragona.  El  23  de  juliol  es  retornà  a  l’ermita. 
Tots els actes  foren celebrats amb tota solemni‐
tat i l’entusiasme de tot el poble. 
Lluís Rosich fou el principal “instrument” i l’única 
persona que tingué  la  idea de  la coronació de  la 
Mare de Déu del Remei. 
D’aquesta  celebració  nasqué que,  cada  10  anys, 
es baixi la santa Imatge a la parròquia, celebrant‐
se solemnement com fa 25 anys i quedant el nom 
de les “Desenals de la Mare de Déu del Remei”. 

 

Josep Blas Batet 

La Riba 
 

Festa de la vellesa 
Diumenge 28 de setembre, els assistents 

a  la  festa  i  les  seves  famílies  van participar  amb 
goig a la missa parroquial. 
 

Aniversari del col∙lectiu de dones 
Donaran  gràcies  per  aquests  20  anys  en 
l’Eucaristia del diumenge 5 d’octubre a la 1. 
 

Consell parroquial 
Es reunirà el dijous 9 d’octubre a les 19.30h.  

 

Picamoixons 
 

Canvi de missa del dia 12 
No  hi  haurà  missa  el  diumenge  12 

d’octubre degut a  la festa del Remei. Es farà a  la 
vigília, dissabte 11 d’octubre a 2/4 de 7 de la tarda. 
 

Consell parroquial 
Es reunirà el dimarts 7 d’octubre a les 8 del vespre. 

 

Alcover 
 

Consell parroquial 
Es reunirà el dimecres dia 1 a 2/4 de 9 del vespre. 
 

Canvi d’horari: A partir del 27 d’octubre, missa 

dels feiners i dissabtes a les 7. Despatx a 2/4 de 8. 

La Riba 
El dimecres 8 d’octubre a  2/4 de 6 de  la  tarda  comença el 
curs de la quinzena d’infants inscrits a la catequesi. 
 

La celebració festiva d’inici de curs tindrà lloc el diumenge 19 
d’octubre a la missa de la 1. 
 

Picamoixons 
El dissabte 11 d’octubre a les 5 de la tarda comença el curs de 
la quinzena d’infants inscrits a la catequesi. 
 

La celebració festiva d’inici de curs tindrà  lloc el mateix dis‐
sabte 11 d’octubre a la missa de 2/4 de 7. 
 

La Masó 
El dissabte 11 d’octubre a  les 11 del matí comença el curs de 
catequesi. Aquell mateix dia es faran les inscripcions, la ben‐
vinguda als infants i una pregària. 



Demografia parroquial 
 

Baptismes  
 Picamoixons: 6 de setembre, Julià Ribes Jové. 

 Fontscaldes: 20 de setembre, Meron Queralt Tondo. 

 La Masó: 20 de setembre, Guillem Martínez Domenech. 

 Alcover: 21 de setembre, Sofia Hoyos Fuentes i Joel Hoyos 
Fuentes; 27 de setembre, Adrián Rodríguez Cortés.  

Benvinguts a la família cristiana 
 

Casaments 
 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. 

L’enhorabona i que el Senyor us beneeixi 
 

Noces d’or 
 Alcover: dels esposos Arnold Sievernich  i Angela Siever‐

nich, dissabte 11 d’octubre.  
L’enhorabona i que el Senyor us beneeixi 

 

Exèquies 
 Picamoixons: 1 de setembre, Carme Sebastià Sales; 28 d’o‐

ctubre, Teresa Calull Miracle. 

 La Riba: 10 de setembre, Dolors Montañola Montañola. 
 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Pregària per la família del papa Francesc  
 

Aquest mes d’octubre se celebrarà a Roma  la primera part 
del sínode que reflexionarà sobre la realitat de la família i els 
diversos  reptes pastorals que  cal  afrontar. Donada  la  seva 
importància, som convidats a unir‐nos‐hi amb la pregària: 
 

Jesús, Maria i Josep, 
en vosaltres contemplem l'esplendor del veritable amor, 
i a vosaltres ens dirigim confiadament. 

Sagrada Família de Natzaret, 
feu també que les nostres famílies 
esdevinguin llocs de comunió i cenacles de pregària, 
autèntiques escoles de l'Evangeli i petites Esglésies domèstiques. 

Sagrada Família de Natzaret, 
que mai més les famílies hagin d'experimentar 
la violència, el tancament i la divisió: 
que tot el qui hagi estat ferit o escandalitzat 
pugui conèixer aviat el consol i la curació. 

Sagrada Família de Natzaret, 
que el proper Sínode dels Bisbes pugui desvetllar en tothom la 
consciència del caràcter sagrat i inviolable de la família, 
la seva bellesa en el projecte de Déu. 

Jesús, Maria i Josep, escolteu, acolliu la nostra súplica. Amén. 

Intencions de pregària  
en les misses de l’octubre a Alcover 

 

Dia 1.‐ Família Vilalta 
Dia 3.‐ Manuel Miró Pàmies 
Dia 4.‐ Manuel Miró Pàmies 
Dia 5.‐ Família Girona Compte 
Dia 6.‐ Josep Gomis 
Dia 7.‐ Roser 
Dia 11.‐ Antònia Figueras 
Dia 13.‐ Família Miró 
Dia 17.‐ Manuel Gálvez Gordillo 
Dia 20.‐ Tots els difunts de la vila 
Dia 22.‐ Anton i Maria Lluïsa 
Dia 23.‐ Agustí Prats Roca 
Dia 24.‐ Família Figueras Jové 
Dia 25.‐ Anton Maria Dolcet 
Dia 26.‐ Família Gruset Català 
Dia 29.‐ Família Vilalta 
Dia 30.‐ Família Solé 

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

Sopar‐col∙loqui per a    
matrimonis o parelles 

 

Organitzat  per  la  delegació  diocesana 
de pastoral familiar. Dissabte 25 d’octu‐
bre, de  les 20.30 a  les 23h a Tarragona 
(el  seminari).  Consisteix  en:  acollida, 
breu  exposició  d’un  tema,  diàleg  per 
taules,  sopar  i cafè per compartir pro‐
postes  i  possibles  accions.  Es  demana 
contribució només pel sopar. Qui hi es‐
tigui  interessat convé que ho digui a la 
parròquia o a   pastoral.familiar@arqtgn.cat  

 

19 d’octubre, 
el DOMUND 

 

Amb  aquest  lema 
“Reneix  l’alegria”  se 
celebrarà  el  diumen‐
ge  mundial  de  les 
missions. 
Volem tenir molt pre‐
sent  tota  la  tasca  de 
l’Església  en  els  paï‐
sos de missió i unir‐nos‐hi amb la pregà‐
ria i la col∙laboració econòmica. 
Hi  seran  destinades  les  col∙lectes  del 
diumenge 19 a totes les parròquies. 


