
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 7                         Març 2015 

Amb un cop d’ull... 
el curs de formació bàsica de voluntaris que s’està portant a terme en sis 
sessions a Alcover. Fruit d’aquests dies d’aprenentatge i reflexió n’haurà 
de sortir un grup de persones que reprenguin el treball de Càritas 
parroquial unificant esforços i col·laborant en xarxa.  

Quan pressentim veient la 

branca nua... 
 

Aquest és el lema quaresmal que hem proposat a la 
catequesi de les parròquies per a viure aquests dies i 
preparar la celebració pasqual. Tenim davant nostre 
un temps que no és una càrrega pesada i rònega sinó 
una oportunitat de silenciar tants sorolls del cor que 
ens dificulten trobar allò que és essencial, viure la 
pregària i obrir-nos als altres. Si ho aconseguim i ens 
confiem més decididament al Senyor de ben segur que, com l’ametller, 
podrem oferir una nova florida en arribar la Pasqua i celebrar la joia del 
ressuscitat. 
Ho pressentim també a nivell comunitari: La formació dels nous voluntaris 
de Càritas permet una reflexió serena i madura abans de disposar-nos al 
treball; la trobada d’adolescents i joves que acollirem ens ofereix un 
exemple, per modest que sigui, de nois i noies que deixen ressonar la 
pregària de l’evangeli “Senyor, fes que hi vegi”, convertit en lema de la 
trobada. I de la mateixa manera, molts altres petits signes que, si ens hi 
fixem bé, també ens fan pressentir que “malgrat tot, l’ametller florirà”. 



Tema destacat 

Full especial de Setmana Santa i suplement per Alcover  
 

Abans de Setmana Santa publicarem un Ressò parroquial especial amb els horaris de les celebracions 
dels dies sants de totes les parròquies i altres informacions d’interès. 
D’altra banda, amb aquest Ressò parroquial del mes de març afegim a Alcover un suplement amb els 
comptes de l’any 2014 i les reflexions del Consell d’economia. A Picamoixons ja es va incloure al febrer 
la informació econòmica i a la resta de parròquies s’ha penjat a la cartellera de les esglésies. 

La tarda-vespre del 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·labora amb aspectes pràctics. 

 

  Fes que hi vegi 
Aquest és el lema de la trobada: 
"Fes que hi vegi", prenent les 
paraules del cec de naixement de 
l’evangeli de Joan. Es vol incidir en 
que allò que veiem amb els sentits 
no sempre és prou real i autèntic; 
cal confiar, doncs, per veure-hi més 
clar i més enllà.  
S’ha pensat en un format molt ampli 
pel que fa a l'edat, des de 1r d'ESO 
fins als joves d'edat universitària.  
Hi haurà, per tant, dos itineraris: un 
de més lúdic per als adolescents i un 
viacrucis dialogat i reflexiu per als 
més grans.  

  

Horari de la trobada   
16.30 h. Inici de la trobada:  
• Els adolescents de 1r a 3r d’ESO començaran la 
trobada a Mas de Forès. Baixant cap al poble 
aniran fent algunes dinàmiques sobre l’evangeli 
del cec i s’aturaran a l’ermita del Remei. En 
arribar, a l’abadia, tindran un breu testimoni d’una 
religiosa. 
• Els joves a partir de 4t d’ESO i acompanyants 
començaran la trobada al Milà. Caminaran cap a 
Alcover tot resseguint un viacrucis adaptat. 
19.30 h. Eucaristia a l’església parroquial d’Alcover 
presidida pel Sr. Arquebisbe. Serà també la missa 
de vigília a la parròquia. 
20.30 h. Sopar (cadascú se l’ha de portar).  
21.00 h. Concert de Canta la Teva Fe (CTF), al 
convent de les Arts. 

Aquesta trobada diocesana s’ha reprès després 
d’alguns anys que no s’havia convocat i s’ha 
pensat com una nova oportunitat per créixer en 
el sentit d’Església, de fer experiència joiosa de fe 
i de compromís en la vivència de l’evangeli. 
 

Col·laboracions 
A nosaltres ens correspon acollir 
el millor possible els participants 
a la trobada.  
La parròquia del Milà ho tindrà 
tot a punt per a què s’hi iniciï el 
viacrucis dels grans. 
A Alcover, el grup de nois i noies 
de postconfirmació prepararà 
unes bossetes d’avellanes i una 
petita benvinguda per a tots els 
participants. 
En acabar la missa, hem demanat 
que alguns pares i mares estiguin 
disponibles amb els seus cotxes 
per acompanyar els conductors a 
Mas de Forès o al Milà per 

recuperar els seus vehicles. 
El Sr. Arquebisbe estarà present durant tota la 
trobada i presidirà la missa a 2/4 de 8 del vespre. 
Tothom pot venir a l’Eucaristia.  
 

Tant de bo aquesta trobada sigui també per a 
nosaltres, joves i no tant joves, un  motiu de fe i 
d’esperança, a les portes de la Pasqua. Animem 
molt especialment els adolescents i joves a venir-
hi (convé preveure amb antelació els participants) 
 

+ info al web de la Delegació: www.delejot.cat  
 

Agraïments 
La delegacio diocesana de joventut i la parròquia 
agraeixen a l’ajuntament d’Alcover les facilitats 
ofertes per a l’aparcament a Mas de Forès i per a 
la realització del concert al Convent de les Arts.  

Trobada diocesana d’adolescents i joves  



El racó de la catequesi i la formació 

Festa Major de sant Josep  
a Picamoixons 
 

• Dijous 19 de març, solemnitat de sant 
Josep, hi haurà missa a les 8 del vespre. 

• Diumenge 22 de març, hi haurà l’ofici de la festa 
major a les 11 del matí. 
Sant Josep, patró de tota l’Església, ens ajudi a 
viure en comunió més viva entre tots, essent bons 
testimonis de la Bona Nova de Jesús. 

Grups d’adults:  
trobada del març 

 

Aquest mes tothom està convidat 
a participar a la xerrada sobre 
l’espiritualitat de santa Teresa del 
divendres 20 a les 8 del vespre a 
l’abadia d’Alcover. 
No hi haurà, per tant, el grup 
d’Alcover de 2/4 de 5 de la tarda  
ni tampoc el dels altres pobles. 
La trobada que quedava pendent 
a Picamoixons la recuperarem 
després de Pasqua. 
 

Únicament a La Masó hi haurà una 
trobada específica:  
• La Masó 
Dimarts 17: a les 5 de la tarda 
missa i, a 2/4 de 6, grup a la 
sagristia de l’església.  
 

Us hi esperem a tots! 

Coses diverses 

Venda de plantes i flors a 
La Riba 
 

El dissabte 28 de març, durant tot el 
matí, hi haurà la tradicional parada de 

flors i plantes a la plaça Major de La Riba. 
Novament la parròquia vendrà una amplíssima 
varietat de plantes que, tot just començant la 
primavera, ompliran d’olor i de color el nostre 
poble.  
Els beneficis de la venda es destinaran a les 
obres de millora de l’església. Des del consell 
pastoral s’està posant fil a l’agulla per tal 
d’afrontar la reforma del paviment, del tot bufat 
i deteriorat per les humitats. N’anirem parlant.  
Gràcies a tothom per la vostra col·laboració.  

Xerrada sobre santa Teresa d’Àvila 
 

Divendres 20 de març a les 8 del vespre a la sala gran de l’abadia 
d’Alcover. El P. Lluís Nogueiro, carmelita, rector de l’Arboç, 
Bellvei i Banyeres del Penedès, ens oferirà una xerrada sobre 
l’espiritualitat de santa Teres de Jesús. Pot ser una molt bona 
aproximació a la figura de la santa d’Àvila en el 5è centenari del 
seu naixement. 
És una convocatòria oberta a tothom i que fem coincidir amb el 
grup d’adults del mes de març i amb el temps de quaresma.  

 

Reunions de pares i mares de catequesi 
 

• La Riba: S’ha fet el dimecres 25 de febrer per als pares i mares 
de tots els infants.   
 

• Alcover:  
Pares i mares de la catequesi de confirmació (4t, 5è i 6è): 
dimecres 4 de març a les 8 del vespre a l’abadia. A més de les 
qüestions pròpies de la catequesi volem plantejar la possibilitat 
d’una convivència específica pels infants d’aquesta edat. 
 

Pares i mares d’infants que enguany celebren la primera comunió: 
dilluns 9 de març a les 8 del vespre a l’abadia. 

Missa a La mimosa 
Dimarts 3 de març a a les 5 de la tarda se 
celebrarà missa a la residència d’avis 

d’Alcover, tal i com s’acostuma a fer en moments 
significatius de l’any litúrgic.  

Dia del seminari, 22 de març 
Fent-se ressò del cinquè centenari del naixement de santa Teresa d’Àvila, s’ha triat un 
lema pres dels versos de la santa mística: “Senyor, què maneu de mi?”.  
Preguem pels nostres seminaristes i perquè siguin molts els joves que responguin 
generosament la crida a seguir el Senyor en les diferents formes de vida cristiana i, en 
particular, en el ministeri ordenat. La col·lecta pel seminari serà diumenge 22 de març. 



Berenar de la fam a Alcover 
Agraïm a tots els participants el seu interès 
i als qui hi van donar un cop de mà -com els 
nois i noies del grup de postconfirmació- la 
seva col·laboració. També l’aportació en 
forma de productes de la Cooperativa 
agrícola i dels forns Fonts de Glorieta i Ca la 
Montse. Es van recollir 545,50 €. 

Demografia parroquial 
 

Exèquies 

• Fontscaldes: 31 de gener, Cecília Montserrat Oliveras. 

• Picamoixons: 5 de febrer, Juan Cano Campillo. 

• Alcover: 7 de febrer, Emília Mestre Porta; 
  11 de febrer, Antonio Feijoo Fernández; 
 16 de febrer, Josefina Figueras Pàmies; 
 23 de febrer, Maria Ferré Ventura; 

 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 
 

Noces d’or 

• Picamoixons: el diumenge 1 de març, dels esposos 
Ramon Modol i Montserrat Boqué. 

Que el Senyor continuï beneint el seu amor 

Intencions de pregària  
en les misses del març a Alcover 

 

Diumenge 1.– Família Gual Garriga 
Dia 2.– Montserrat Rafecas Miquel 
Dia 3.– Família Herrera Escribano  
Dia 4.– Anton i Maria Lluïsa 
Dia 7.– Joan 
Diumenge 8.– Alfonso Segovia i Josefa Baco 
Dia 11.– Família Pérez Sevilla 
Dia 13.– Anton i Maria Rosa  
Dia 14.– Família Girona Puig 
Diumenge 15.– Josep Busquets Basora 
Dia 18.–  Josep Maria Barberà 
Dia 19.– Josep i Carme 
Dia 20.– Família Figueras Jové  
Dia 21.– Paquita Basora 
Diumenge 22.– Pere Miró i Rosa Pàmies  
Dia 27.– Josefa Baco 
Dia 28.– Família Roca Ramon 
Diumenge 29.– Amadeu pare i Amadeu fill 
Dia 30.– Família Solé Roig 

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

Campanya contra la fam de Mans Unides 

• Picamoixons  
El diumenge 1 de març a les 6 de la tarda, tindrà lloc al 
local social el berenar de la fam a benefici dels projectes 
de Mans Unides. 
Després d’una breu presentació i pregària i de la 
projecció del DVD promocional de la campanya contra la 
fam 2015, la religiosa Pilar Fernández ens compartirà el 
seu testimoniatge de més de 40 anys a la República 
Democràtica del Congo. El seu treball ha esta molt lligat 
als centres nutricionals de les carmelites missioneres 
teresianes.  
 

• La Riba 
El dissabte 21 de març a les 20h a la sala 
parroquial, compartirem un senzill sopar 
també a benefici dels projectes de Mans 
Unides. 
Molt probablement també ens 
acompanyarà la germana missionera per 
oferir-nos el seu testimoniatge. 
Comptarem amb materials divulgatius 
de Mans Unides i soparem un senzill pa amb tomàquet. 
Els tiquets es podran adquirir a la botiga Maria Carme, 
fins el dijous 19 de març (7€). Us hi esperem! 
 

Resultat de les col·lectes  
per a la campanya contra la fam: 
Alcover: 367,76€ 
La Riba: 123,34€ 
Picamoixons: 265,00€ 

La Masó: 90,00€ 

El Milà: 110,50€ 
Fontscaldes: 65,00€  


