
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 (rosari 1/2 hora 
abans; dijous, adoració a continuació) 
Dissabtes i vigílies: 20h. 
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 8                         Abril 2015 

L'ametller ha florit!! 
Ho pressentíem, no? 
Com la gent de pagès que en veure els arbres ben esporgats, el temps 
favorable i el camp ben ablanit, saben tenir l'esperit ben amatent a allò 
que succeirà. Nosaltres també ho pressentíem, ho esperàvem... I ara 
celebrem una joiosa Pasqua. Una Pasqua que ens diu que no ens podem 
quedar contemplant l'ametller florit, ufanós, ple de vida... perquè encara 
li falta l'empenta final que el farà créixer i donar fruit. 
Els creients hem preparat els nostres esperits durant la Quaresma, hem 
obert bé els ulls la nit de Pasqua, ens hem "contaminat" de flors, llum, 
aigua i vida... i ara hem de donar fruits pasquals. I els fruits pasquals són 
els fruits de l'Esperit de Déu que va ressuscitar Jesús. 
Fem com aquelles dones i homes de Galilea que no abandonaren al 
Mestre. Que es van treure la por de sobre gràcies al Ressuscitat i van obrir 
portes, finestres i cors al futur que se'ls acabava d'obrir al davant. 
Obrim també nosaltres la finestra de bat a bat per contemplar l'ametller 
florit, obrim les portes de les nostres comunitats per sortir fora i ensenyar 
a créixer, ensenyar a donar fruit, treballar per encomanar la nostra 
alegria... Nosaltres som uns privilegiats que hem de recordar la gent que 
durant centenars de generacions, han transmès la fórmula: Pressentir 
quan veiem la branca nua que l'ametller florirà. Ara ha florit i hem d'ajudar 
a créixer els seus fruits. 
I ja sabeu: fent tot això la nostra alegria ningú no ens la prendrà! 
Una joia ben plena per a tothom! Bona Pasqua! 

Amb un cop d’ull...  
la creu amb que, al final de la missa, la delegació de joventut 
va agrair-nos l’acollida en la trobada diocesana d’adolescents 
i joves a Alcover. A la 
banda de darrera porta la 
inscripció: “Trobada dioce-
sana de joves, Fes que hi 

vegi, 14 de març de 2015; 
parròquia d’Alcover: grà-
cies per la vostra acollida”. 
L’hem penjada a la sala 
gran de l’abadia. 



Tema destacat 

Caritas parroquial  
 

Durant sis dijous, una quinzena llarga 
de persones s’han anat trobant a 

l’abadia d’Alcover per a seguir la formació bàsica 
de voluntaris impartida pels serveis centrals de 
Càritas diocesana de Tarragona. Ara cal 
coordinar-se i anar definint possibles serveis. Per 
això, els voluntaris es trobaran a l’abadia el dijous 

9 d’abril a les 6 de la tarda.  
La realitat de Càritas, però, no és competència ni 
exclusivitat d’uns pocs, sinó que és part del 
conjunt de les parròquies. Sentim-nos compro-
mesos amb la nostra pregària i amb la proximitat 
amb aquesta nova realitat que va naixent. 

◗ De les 12.30 h fins a 

les 14 h, els 4 grups 
primers tornen a 
l’església i els altres 
4 fan les visites als 
museus. 
◗ Cap a les 14.30 h,  
pregària a l’església 
romànica de Sant 
Ramon del Pla de 
Santa Maria. 
◗ A les 15 h, dinar al 
Centre Cívic. 
◗ A les 17 h, a 

l’església parroquial, 

Eucaristia del tercer 
diumenge pasqual. 
 

Inscripcions 
A les parròquies trobareu fulletons amb més 
informació, i la butlleta per a fer la inscripció.  Cal 
apuntar-se a cada parròquia. A Alcover, al despatx 
parroquial i a Llibreria Jordi. 
Les despeses de la trobada i el dinar són 15€. 
Si algú té dificultat per al desplaçament, només 
cal que ho indiqui en fer la inscripció i mirarem de 
facilitar-ho. 

Trobada de cristians de l’arxiprestat de l’Alt Camp  

Patrons de Catalunya  
 

Sant Jordi se celebra el 23 d’abril. A la missa de les 
8 del vespre a Alcover beneirem les roses que es 
portin. Igualment, a La Riba, el dimecres 22 al 
matí, com és habitual, farem la missa de vigília de 
sant Jordi.  
La Mare de Déu de Montserrat s’escau en dilluns. 
Per això a tots els pobles celebrarem el seu 
patronatge ja a la vigília, el diumenge 26, excepte 
a Alcover que la missa serà al vespre del dia 27. 

 

Mare de Déu del Remei  
 

El grup de les “dones del Remei” ja s’ha 
començat a reunir per a preparar la festa del 
maig. Reserveu-vos el diumenge 10 de maig per 
pujar al Remei en família! 
A l’abril hi haurà missa a l’ermita el dilluns de 
pasqua, a les 11h., i el segon dissabte, com és 
habitual, a les 10h.  

Novament, des de l’arxiprestat de l’alt Camp som 
convocats a la XXVIII trobada de cristians. 
Enguany porta com a lema “El nostre art religiós, 
expressió de la fe de sempre” i constarà d’una 
interessant proposta formativa i cultural a 
Figuerola del Camp per continuar amb el dinar de 
germanor i l’eucaristia d’acció de gràcies al Pla de 
santa Maria. Us hi esperem! 

Programa del dia  
Tothom aparcarà els vehicles particulars al 
pàrquing indicat i als carrers de l’entrada de 
Figuerola del Camp. 
Des de les 9.30 h, a la plaça de l’Església, esmorzar. 
◗ A les 10.30 h, a l’església parroquial, presentació 
de les visites a fer, a càrrec d’Àngel Segarra. 
◗ De les 11 h a les 12.30 h, 

Quatre grups visiten els quatre museus: 
Espai d’Arqueologia. 

Espai d’Art Medieval. 

Sala de Numismàtica i Biblioteca. 

Museu Municipal i de la Vida Rural. 

Paral·lelament, altres quatre grups: Escolten la 
reflexió sobre “El nostre art religiós, expressió de 

la fe de sempre”, a càrrec de Jordi París, director 
del Museu de Valls; preparen l’eucaristia i fan un 
tomb pel poble. 

Pelegrinatge diocesà a Lourdes 
 

Del 2 al 6 de juliol. Obert a persones malaltes, 
voluntaris, acompanyants i pelegrins. Informació 
en els cartells i fulletons que hi ha a les esglésies. 



El racó de la catequesi i la formació 

Coses diverses 

Trobada dels infants grans 
 

Dissabte 25 d’abril els nens i nenes de 4t, 5è i 6è de primària de les 
parròquies de l’Alt Camp compartiran la seva trobada que 
enguany tindrà lloc a Valls. S’iniciarà a 2/4 d’11 del matí a la 
parròquia de sant Joan i consistirà en una ruta mariana per 
diferents llocs de la ciutat. A cada parada els nens i nenes hauran 
de fer algún joc, dinàmica o petita pregària.   
A la tarda, un cop retornats a sant Joan, les famílies s’hi afegiran a 
quarts de cinc per afer una breu descoberta, celebrar la missa i 
compartir un berena com a fi de la jornada.  
 

Grups d’adults 
 

A la foto, la reeixida xerrada 
de Mn. Lluís Noguero sobre 
santa Teresa, corresponent a 
la trobada del març. Tothom 
és convidat a afegir-se a les 
convocatòries restants.>>>>>  

 

Convivència de Picamoixons i La Riba 
 

De temps enrera la catequesi de Picamoixons i La Riba han fet moltes sortides conjuntes. Aquesta 
vegada serà a Lilla el 2 i 3 de maig. D’aquesta manera es treballaran diferents aspectes catequètics des 
d’una vessant més lúdica però intensa.   
A Alcover ja s’està pensant en unes petites colònies pels nens i nenes de la confirmació a final de curs.  

Economia: Dia del seminari 
 

Resultats de la col·lecta a les parròquies: 
Alcover, 380,20€ Picamoixons, 172€ 
La Riba, 102,79€ Fontscaldes, 70€ 
El Milà, 80€  La Masó, 109€ 

Obres a Fontscaldes  
 

Després de Pasqua començaran les obres 
al pis superior de la sala parroquial. A 
l’església hi ha un panell informatiu amb el 
detall del pressupost de 15540€.   

Berenar de la fam a Picamoixons 
 

Celebrat el passat diumenge 1 de març al 
local social del poble. Agraïm les famílies 
que van aportar sucs i productes pel 
berenar i l’EMD per les facilitats per a l´ús 
del local i la megafonia. Es van recollir 

415€ per als projectes de Mans Unides. 

Sopar de la fam a La Riba 
 

Ens vam aplegar el dissabte 21 a la sala 
parroquial i també ens hi va acompanyar 
la germana Pilar Fernández que ens va 
oferir el seu testimoniatge de vida 
missionera al Congo.  Es van recollir 543€ 

que es destinaran a Mans Unides. Moltes gràcies! 

Grups d’adults:  

trobada de l’abril 
 
 

• Alcover 
Divendres 24: a 2/4 de 5 de la tarda 
i a les 8 del vespre a l’abadia. 
 

• Picamoixons 
Dissabte 25: a les 5 de la tarda a 
l’abadia.  
 

• La Riba 
Dissabte 25: a 2/4 de 7 de la tarda 
al primer pis de l’abadia.  
 

• La Masó 
Dimarts 21: a les 5 de la tarda 
missa i, a 2/4 de 6, grup a la 
sagristia de l’església.  

 



Demografia parroquial 
 

Exèquies 

• Alcover: 2 de febrer, Francesc Molné Llavoré; 
  3 de febrer, Francisco Madurell Agràs; 
 27 de febrer, Rosa Maria Espasa Señal; 
 28 de febrer, Joan Roig Llombart; 
 7 de març, Ricard Cañellas Isern; 
 14 de març, Joan Martí Roig; 
 15 de març, Josefina Roca Magrané; 
 21 de març, Roman Roca Magrané; 
 21 de març, Úrsula Giné Juncosa; 
 26 de març, Maria Rosario Jiménez Ramos. 

• La Riba: 20 de març, Albert Besora Pàmies. 
 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

 

Noces d’or 

• Alcover: 23 d’abril a l’ermita del Remei, dels esposos 
Jordi Grusset i M. Lluïsa Giné. 

Que el Senyor continuï beneint el seu amor 

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

 

Dia 4.– Membres difunts de les confraries  
Diumenge 5.– Pro populo 
Dia 7.– Intencions d’Ivan Vasile - Marian 
Dia 8.– Antonio Sagarra 
Dia 10.– Joan Isern Isern  
Dia 11.– Carmen Solà 
Diumenge 12.– Anton i Rosa 
Dia 14.– Josep Busquets Basora 
Dia 18.– Família Roca Girona 
Diumenge 19.– Joan Girona Tomàs  
Dia 21.– Lorenzo Martínez 
Dia 22.– Família Giné Magrané 
Dia 23.–  Amadeu Molné Casero 
Dia 24.– Família Figueras Jové  
Dia 25.– Ramon Francesch Barberà 
Diumenge 26.– Família Garcia Solé  
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  

Ressons de la Trobada diocesana d’adolescents i joves 


