
Horari d’atenció al despatx 

parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

Dilluns i dimecres, 
de les 19.30 a les 20.30h. 
 

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: 19h (rosari 1/2 hora abans; 
dijous, adoració a continuació) 
Dissabtes i vigílies: 19h. 
Diumenges  i festes: 11.45h. 
A l’ermita, 2n dissabte: 10h. 
 

La Riba 

Dimecres: 10.30h. 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Picamoixons 

Diumenges i festes: 10.30h. 
 

La Masó  

Diumenges i festes: 10.30h. 
 

El Milà 

Diumenges i festes: 11.45h. 
 

Fontscaldes 

Diumenges i festes: 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 6                      Febrer 2015 

Amb un cop d’ull... 
l’estat deplorable que presenta el pis de sobre de la sala 
parroquial de Fontscaldes. Farem les obres de sanejament i de 
rehabilitació que almenys evitin que continuï el deteriorament. 
N’anirem parlant però caldrà l’ajuda de tothom per afrontar-ho.    

Enfortiu els vostres cors (Jm 5, 8) 

El missatge per a la quaresma 2015 insisteix en la necessària renovació de tota la 
comunitat cristiana, abandonant la indiferència i obrint els  cors a Déu. 
La globalització de la indiferència.- Un dels reptes més urgents que tenim a la 
nostra societat és el combat contra la indiferència. Precisament, aquesta 
indiferència vers els altres i vers Déu és una temptació real per als cristians. Per 
això necessitem escoltar a cada quaresma el crit dels profetes que aixequen la 
seva veu i ens desperten. “Déu no és indiferent al món, sinó que l’estima fins al 
punt de donar al seu Fill per la salvació de cada home. No obstant això, el món 
tendeix a tancar-se en si mateix i a tancar la porta a través de la qual el Senyor 
entra en el món i el món en Ell”, observa el Papa Francesc. 
La quaresma, una forma d’acostar-nos a Déu.- Quan escoltem la Paraula de Crist i 
quan rebem els sagraments ens convertim en el cos de Crist. Donat que estem 
units a Ell, podem fer quelcom per qui estigui lluny, per aquells a qui mai podríem 
arribar només amb les nostres forces, perquè amb ells i per ells resem a Déu per 
a que tots ens obrim a la seva obra de salvació. Combatre la indiferència i 
apropar-nos a Déu s’aconsegueix per mitjà de l’oració en la comunió de l’Església 
terrenal i celestial, amb l’ajut de gestos de sobrietat i de caritat als més 
necessitats i amb la conversió personal per l’empatia vers el patiment aliè.  



Temes destacats 

Campanya contra la fam 
 

Mans Unides és la ONG de l’Església catòlica que 
treballa des de fa més de 50 anys en l’eradicació de la 
pobresa en els països menys desenvolupats i per 
construir un món més just i solidari. 
Cada any, al mes de febrer, les parròquies es fan ressò 
de les campanyes en curs i hi col·laboren amb una 
col·lecta especialment destinada. 
Enguany, volem insistir en el treball de conscienciació 
que es fa més enllà de la recollida de fons. Per això 
intentem tenir el testimoni de missioners que han 
comptat amb el suport de Mans Unides per a projectes 
de desenvolupament. A Alcover l’any 
passat ja vam proposar als nois i noies 
del grup de postconfirmació que 
ajudessin a organitzar un berenar 
solidari amb un testimoniatge missioner. 
Ara volem repetir la iniciativa i estendre-
la a La Riba i Picamoixons. Animem 
tothom a participar-hi! 
 

Col·lecta a totes les parròquies 
Destinada als projectes de Mans Unides, 
el proper diumenge 8 de febrer. 

“Berenar / sopar de la fam”  
a benefici de Mans Unides 

 

• Alcover 
“Berenar de la fam” aquest diumenge 1 de 

febrer a les 6 de la tarda a l’abadia.  
Ens hi acompanyarà una missionera a la 
República Dominicana i la presidenta de la 
Delegació de Mans Unides a Tarragona.  
El preu del tiquet és simbòlic (2€) i es pot 
adquirir a Llibreria Jordi, Forn Fonts del 
Glorieta, Agrobotiga, Ca la Montse, Cal 
Cortiella o a la parròquia. No hi falteu! 
 

• Picamoixons 
Voldríem fer un “berenar de la fam” el 
diumenge 1 de març a la tarda al local social. 
Ens hi acompanyaria una religiosa que ha 
estat missionera durant 40 anys al Congo. 
N’acabarem de donar detalls.  
 

• La Riba 
Preveiem fer un “sopar de la fam” una mica 
més enllà, el dissabte 21 de març.  
N’informarem amb més detall però ja 
podeu reservar-vos la data. 

 

Curs de formació 

bàsica de Càritas  
 

Després d’un temps de converses 
amb la Càritas diocesana sobre la 

millor manera de reiniciar un servei de Càritas a la 
nostra parròquia s’ha concretat una formació 
bàsica per a les persones que tinguin interès a 
col·laborar-hi. Aquest curset del voluntariat 
l’impartirà l’equip formatiu de Càritas diocesana 
de Tarragona, és gratuït i està obert a persones 
d’altres pobles de l’Alt Camp. Resumim els 
objectius de les 6 sessions en què consistirà: 
- Conèixer la identitat, les funcions i l’organització 
de Càritas. 
- Fonamentar la missió i l’itinerari del voluntari 
cristià en el marc del Model d’Acció Social de 
Càritas. 
- Descobrir el sentit de la Càritas parroquial: quin 
és l’objectiu i com és el funcionament d’una 
Càritas Parroquial. 

- Contextualitzar la tasca de la Càritas parroquial 
en el conjunt dels programes i serveis diocesans. 
- Oferir eines formatives necessàries per a tot 
agent de Càritas, que li garanteixen realitzar un 
servei de qualitat, amb les habilitats, actituds i 
competències essencials.   
- Identificar els criteris bàsics de l’acció social de 
Càritas i aplicar-los al treball en equip dels 
voluntaris. 
Tothom hi pot participar, tant si té voluntat de fer 
un voluntariat a Càritas com si simplement s’ho 
està plantejant. No només hi són convidades les 
persones que van expressar interès a col·laborar 
temps enrere. Tothom pot aportar el seu temps i 
qualitats i potenciar-les. Val la pena posar uns 
bons fonaments, aprofundint més enllà de la bona 
voluntat.  
El curs tindrà lloc a l’abadia d’Alcover els dijous, 

19 i 26 de febrer, 5, 12, 29 i 26 de març, de 6 a 3/4 

de 8 de la tarda aprox.  

Qui hi tingui interès o vulgui més informació 

només cal que s’adreci als mossens.  



Celebració familiar en iniciar la quaresma 
 

El 22 de febrer és el primer diumenge del temps de quaresma. 
Per remarcar aquest temps fort de la vida cristiana, en les 
parròquies on hi ha catequesi, tindrem molt presents els infants i 
les seves famílies per proposar-los un itinerari que ens ajudi 
durant tots aquests diumenges a preparar-nos per a la gran festa 
pasqual. No hi falteu! 
 
 

• Alcover  
A les 11 del matí a l’abadia, Maria Rosa Climent, pedagoga, oferirà 
una breu xerrada per pares i mares sobre com transmetre als 
infants el valor de l’austeritat que ens proposa la quaresma. 
Paralel·lament, els infants estaran amb les seves catequistes. A 
3/4 de 12 a l’església, petits i grans celebrarem l’Eucaristia.  
 

• Picamoixons: Diumenge 22, missa familiar a 2/4 d’11 del matí. 

• La Riba: Diumenge 22, missa familiar a la 1 del migdia. 

• La Masó: Diumenge 1 de març (segon de quaresma). 
 

Reunions de pares i mares  
 

• Picamoixons: Divendres 6 de febrer a les 8 del 
vespre a l’abadia.  

• La Masó: Diumenge 1 de març, a l’església, 
després de la missa. 
Hi parlarem de la marxa de la catequesi, de les 
propostes de quaresma i del tercer trimestre i 
d’algunes previsions per a les celebracions de les 
comunions i de la confirmació a Picamoixons.  

El racó de la catequesi i la formació 

Economia 

Candelera i sant Blai 
A Alcover, el dilluns 2 de febrer hi 
haurà la missa de la Presentació del 
Senyor a les 7 de la tarda amb la 

tradicional benedicció de candeles. 
 

L’endemà, la missa de sant Blai amb la benedicció 
de fruits també serà a les 7. Com l’any passat es 
vendran els boníssims “blaiets” per beneir. En 
trobareu al Fornet i el cap de setmana precedent 
a la parròquia. Una part de la venda es destina a 
les obres de l’església.  
 

Com l’any passat també 
es podran deixar fruites 
i verdures a l’església 
que es destinaran a 
famílies necessitades. 

Grups d’adults:  

trobada del febrer 
 

• Alcover 
Divendres 13: a 2/4 de 5 de la tarda 
i a les 8 del vespre a l’abadia. 
 

• Picamoixons 
Dissabte 14: a les 5 de la tarda a 
l’abadia.  
 

• La Riba 
Dissabte 14: a 2/4 de 7 de la tarda 
al primer pis de l’abadia.  
 

• La Masó 
Dimarts 10: a les 5 de la tarda 
missa i, a 2/4 de 6, grup a la 
sagristia de l’església.  

Campanya de Nadal per Càritas 
A més dels aliments s’han recollit donatius en els 
sobres de Càritas durant les festes nadalenques. 
El corresponent a La Masó, La Riba i Picamoixons 
s’ha ingressat a Càritas arxiprestal de l’Alt Camp. 
L’import d’Alcover resta per Càritas parroquial. 
 

• Alcover: 515€   
• La Riba: 100€ 

Sorteig dels lots i del pernil 
Les persones agraciades han estat: 
Teresa Balcells a La Masó; Encarnació Bonell a 
Fontscaldes; i Joaquim Masqué a Alcover. 
Amb això s’han recollit alguns diners que ens 
ajudaran per a les obres de les corresponents 
parròquies. Agraïm a tothom la col·laboració. 
 

• Alcover: 504€ 

• La Masó: 221€ 

Estats de comptes 2014 
A Picamoixons trobareu un suplement en aquest 
Ressò parroquial amb informacions detallades.  
A La Riba i El Milà l’estat de comptes ja està 
exposat a la cartellera de l’església. 
A Alcover publicarem un suplement del Ressò 
parroquial al mes de març amb tota la informació. 
A Fontscaldes i La Masó també es penjaran els 
comptes a la cartellera de l’església. 

• La Masó: 120€ 
• Picamoixons: 155€ 

Coses diverses 

 

 

• Fontscaldes: 691€  



Demografia parroquial 
 

Baptismes  
• Alcover: 11 de gener, Pau Torredemer Rosich;  
 Marina Torredemer Rosich.  

 

Benvinguts a la família cristiana 
 

Exèquies 

• Alcover: 7 de gener, Juan Cabrera Fernández;   
 13 de gener, Carme Ferret Robert;  
 23 de gener, Josepa Llorens Masdeu; 
 24 de gener, Maria Teresa Pàmies Martí; 
 26 de gener, Francesc Tell Bosch i Damiana García 
 Bernalte. 

 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del febrer a Alcover 

 

Dia 2.– Montserrat Rafecas Miquel 
Dia 3.– mossèn Josep. 
Dia 4.– José i Ildefonsa. 
Dia 7.– Josep i Maria Lluïsa. 
Dia 8.– Maria Teresa i Mariano. 
Dia 9.– Família Giné Magrané. 
Dia 11.– Pau i Maria Teresa. 
Dia 14.– (ermita) Família Roig Guasch;  
   (parròquia) Anton i Maria Lluïsa. 
Dia 15.– Carme Rovira. 
Dia 17.– Ulpiano Bengoechea. 
Dia 18.– Família Figueras Jové.  
Dia 20.– Joan Girona Cardó.  
Dia 21.– Maria Pàmias Altès. 
Dia 24.– Ribas (fundacions). 
Dia 27.– Família Solé Roig. 
Dia 28.– Daniel i Gaietana. 

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

Temps de quaresma 

Celebració del Col·lectiu de dones  
El Col·lectiu de dones d’Alcover celebrarà el patronatge 
de santa Àgueda participant a la missa del diumenge dia 1.    

Dimecres de cendra  
El 18 de febrer s’escau l’inici de la quaresma amb la 
celebració del dimecres de cendra. És dia de dejuni 
i d’abstinència per remarcar aquest temps fort que 
comencem. Iniciarem així els quaranta dies que ens 
conduiran a la celebració de la Pasqua, el nucli de la 
nostra fe cristiana.  
L’horari de celebracions és aquest: 
• Alcover 

A les 5, celebració de la Paraula amb els infants de 
la catequesi i tothom qui ho vulgui, amb imposició 
de la cendra. 
A les 7, Missa amb imposició de la cendra. 
 

• Picamoixons 

A 2/4 de 8, Missa amb imposició de la cendra. 
 

• La Riba 

A 2/4 de 6, Missa amb imposició de la cendra. 
 

• La Masó 

A les 6, Missa amb imposició de la cendra.  
 

Treball de les confraries  
A les portes del temps de quaresma hi haurà una 
primera reunió de les confraries de Setmana Santa 
d’Alcover per començar a preveure diferents 
aspectes de les celebracions d’aquells dies.  

Viacrucis  
Els diumenges (començant el 22 de febrer), 
pregarem seguint i meditant la passió del Senyor  
• Alcover, a 2/4 de 6 de la tarda.  
• La Masó, a les 6 de la tarda. 
• El Milà, a les 5 de la tarda. 

Signe quaresmal  
A l’església dels pobles on hi ha catequesi hi 
posarem un ametller sec. Serà una imatge 
simbòlica de tot el que la penitència quaresmal 
(oració, dejuni, caritat) ens pot aportar: esporgar 
les “branques mortes” que han aparegut en la 
nostra vida. D’aquesta manera, per Pasqua, 
podrem celebrar una nova florida. 

Trobada d’adolescents i joves  
El dissabte 14 de març acollirem a Alcover una 
trobada quaresmal d’adolescents i joves de 
l’arquebisbat de Tarragona. Ho organitza la 
delegació diocesana de pastoral de joventut i la 
parròquia  hi col·laborarà. 
De ben segur no faltarà una bona acollida per 
part nostra i esperem que també resulti una 
convocatòria motivadora pels nostres joves i 
adolescents. N’anirem donant més detalls. 


