
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 9                         Maig 2015 

Pentecosta, sempre 
 

El proper diumenge 24 de maig celebrarem la solemnitat de la Pentecosta 
que tanca la cinquantena pasqual amb la vinguda de l’Esperit Sant. Tot 
allò que recull el Ressò parroquial, és a dir, la vida de les nostres comuni-
tats parroquials, no seria més que una successió d’actes externs si no hi 
hagués l’acció interior de l’Esperit que tot ho renova i vivifica. Hem de pre-
gar Déu-Esperit Sant per tal que, en tot el que fem, no decaigui aquest 
sentit de fe i de contemplació. Fem-nos nostra aquesta pregària-reflexió 
del bisbe ortodox oriental I. Hazim:   
 

Sense l'Esperit Sant, Déu és llunyà, 

Jesucrist queda en el passat, 

l'Evangeli és com lletra morta, 

l'Església no passa d'una simple  

organització; 

l'autoritat és una dominació, 

la missió, una propaganda,  

el culte, una evocació melangiosa, 

l'actuació cristiana, una moral  

d'esclaus. 

Però en l'Esperit, el cosmos és exaltat 

i es percep el seu gemec per donar a llum el 

Regne, el Crist ressuscitat és ben present, 

l'Evangeli és una potència de vida, 

l'Església significa la comunió trinitària, 

l'autoritat s'experimenta com un servei 

alliberador, la missió esdevé potència d'una 

nova Pentecosta,  

la litúrgia és un memorial i una anticipació, 

l'actuació humana és divinitzada.  

Amb un cop d’ull... 
la trobada d’nfants grans de l’arxiprestat de l’Alt Camp que va tenir lloc a 
Valls el dissabte 25 d’abril. Hi van participar nens i nenes de Picamoixons, 
La Riba i Alcover acompanyats de les seves catequistes.  



Altres coses 
 

• A la tarda es farà el 
sorteig d’una imatge 
de la Mare de Déu 
del Remei.  
Podeu adquirir els 
tiquets aquell mateix 
dia o anteriorment a 
molts establiments 
del poble. 
• És temps de roses. 
Les persones que en 
tinguin i en vulguin portar, es recolliran el dissab-
te dia 9 de 3 a 5 de la tarda a l’església. 

•Dissabte 9 de maig a les 10 del matí també hi 
haurà missa a l’ermita, com tot segon dissabte de 
mes. 
• A la parròquia no hi haurà missa el diumenge 10 
de maig. Només se’n farà la vigília a les 8 del ves-
pre, com de costum. 
 

Agraïments 
 

Agraïm l’ajuntament d’Alcover per les facilitats en 
el servei de transport i per la contribució al bon 
desenvolupament de la festa proporcionant  tau-
les, cadires, toldall...  
També cal donar les gràcies a les dones de Remei 

per tot l’esforç i dedicació en l’organització de la 
festa, així com a totes les altres persones que, 
anònimament, col·laboren de maneres molt varia-
des per al bon desenvolupament del dia.  

Tema destacat 

Festa Major  

de Sant Isidre al Milà  
 

Dissabte 16 de maig festejarem un any més el pa-
tronatge de sant Isidre i li demanarem que inter-
cedeixi pel nostre poble.  
L’ofici solemne de festa major tindrà lloc a 2/4 de 

12 del migdia i, acte seguit, es farà la processó 
amb la imatge del sant.  
La celebració comptarà amb els cants de la coral 
de Cabra del Camp per gentilesa de l’ajuntament. 
L’endemà diumenge la missa serà com de costum. 

Diumenge 10 de maig ens aplegarem al voltant de 
l’ermita del Remei per a compartir aquesta festa 
de devoció i fraternitat.   

 

Programa d’actes 
 

• A la 1: Missa Solemne a l’esplanada de l’Ermita. 

Acompanyarà els cants el cor parroquial. 
• A 2/4 de 3:  Dinar de Germanor. 

A la sobretaula hi haurà jocs organitzats per a la 
mainada. 
• A les 5: Rosari a l’interior de l’ermita.    

• Tot seguit: Benedicció dels infants i veneració 
de la Imatge de la Mare de Déu.  
• Per acabar: Repartiment de les roses. Berenar  
pels infants.                         
 

Qüestions pràctiques 
 

• Hi haurà servei de transport gratuït durant el 
matí, des de l’església nova fins l’ermita. 
• Tots els actes són oberts però per al dinar cal 
apuntar-se a Llibreria Jordi o al despatx parroquial 
fins el dimecres 6 de maig.  
Les persones d’altres pobles també es poden ins-
criure per telèfon al 977846010. 
• Dinar de germanor: 
Menú d’adults (14€): melò amb pernil; melós 
d’ibèric amb poma; gelat. 

Menú d’infants (7€): macarrons; bossa de patates; 
gelat.                                                           
• Hi haurà servei de bar  a l’interior del restaurant. 
Els lavabos estaran disponibles. 

XV festa del segon diumenge de maig a la 

Mare de Déu del Remei  

Canvis d’hora de misses 
 

Degut a la confluència de diverses celebracions, 
les hores han de variar alguns dies. Queden així: 
 

• El Milà: diumenge 3 de maig, a les 10.30h. 
• La Masó: diumenge 3 de maig, a les 11.45h. 
• Picamoixons: diumenge 10 de maig a les 10.30h.  
• La Riba: dissabte 9 de maig a les 20.15h. No n’hi 

haurà el diumenge 10 de maig. 
 

Recordeu que el primer diumenge de juny (dia 7)
és Corpus i que a La Riba la missa serà a les 12.30h, 
mentre que a Alcover passarà a les 7 de la tarda. 



El racó de la catequesi i la formació 

Parròquia d’Alcover 
 

• Consell de pastoral 
Es reunirà el proper dimecres 27 de maig a 2/4 de 
9 del vespre a l’abadia. 
 

• Rifa de la mona pasqua 
Es van recollir 420€. 
Agraïm la gentilesa de cal Fornet que ens va rega-
lar la gegantina mona. 
 

• Intervencions al voltant de l’ermita 
Tal com corresponia per contracte, la parròquia 
ha instal·lat un sistema soterrat de filtre ecològic 
per a la sortida d’aigües grises.  
Ha calgut també substituir les canalitzacions de 
sortida pel mal estat que presentaven les actuals.  
Tot plegat, ha suposat una despesa major del que 
es preveia en principi i que estem encara acabant 
de comptabilitzar però que rondarà els 10.000€. 
Tota ajuda és benvinguda per a fer-hi front. 

Grups d’adults:  

trobada del maig 
 

Aquest mes de maig serà el darrer 
que es farà el grup d’adults a cada 
poble ja que, al mes de juny, farem 
la cloenda amb la visita conjunta a 
la comunitat de Clarisses de Reus. 
 

• Alcover 
Divendres 22, a 2/4 de 5 de la tarda 
i a les 8 del vespre a la sala gran de 
l’abadia. 
 

• Picamoixons 
Dissabte 23 de maig a les 5 de la 
tarda a l’abadia. 
 

• La Riba 
Dissabte 23 de maig a 2/4 de 7 de 
la tarda a l’abadia. 
 

• La Masó 
Dimarts 19: a les 5 de la tarda mis-
sa i, a 2/4 de 6, grup a la sagristia 
de l’església.  

Coses diverses 

Primeres Comunions 
 

Durant aquests propers diumenges, una colla de nens i nenes de 
les diverses parròquies rebran per primera vegada l’Eucaristia. 
Preguem per ells i acompanyem les seves famílies per tal que si-
gui una celebració plena de fe i d’estimació. 
• La Masó: diumenge 3 de maig a 3/4 de 12. 
• Picamoixons: diumenge 10 de maig a 2/4 de 12. 
• Alcover: diumenges 17, 24 i 31 a 3/4 de 12. 
• Fontscaldes:  diumenge 17 de maig a la 1. 
• La Riba: diumenge 7 de juny a 2/4 d’1. 
  

Confirmacions també d’adults a Alcover 
 

La confirmació és el sagrament de la maduresa cristiana, que 
dóna el do del Sant Esperit i que culmina la iniciació cristiana. Per 
tant, és lògic que es demani que l’hagin rebut les persones que 
volen fer un pas de responsabilitat i maduresa, com ara contreure 
matrimoni o fer de padrí/ina de baptisme. 
Si Déu vol, el 21 de juny el sr. Arquebisbe administrarà el sagra-
ment de la confrmació a Alcover i Picamoixons. Existeix la possibi-
litat que persones adultes també rebin aquest sagrament a Alco-
ver si fan la preparació pertinent.  
Mn. Miquel és qui ho coordina i a qui cal adreçar-se directament si 
resta alguna persona adulta interesada.   

Parròquia de La Masó 
 

• Rifa de la mona pasqua 
Es van recollir 150€. Agraïm la col·laboració 

de tothom en aquesta recta final del pagament de 
les reparacions de la teulada.   

 

Parròquia de Picamoixons 
 

• Consell parroquial de pastoral 
Es reunirà el dimarts 26 de maig a les 8 del vespre.  
 

• Santa Rita 
Per celebrar la santa és costum portar roses a be-
neir. Ho farem a la missa del diumenge 24 de 
maig, coincidint amb la solemnitat de Pentecosta. 

 

Parròquia de La Riba 
 

• Consell parroquial de pastoral 
Es reunirà també cap a finals de mes. 



Iniciatives del  

Banc dels aliments 
 

Després de la campanya amb La Caixa, 
ara el Banc dels aliments fa un acord amb 
la Federació Catalana de Futbol. La inici-

ativa es diu “Dóna la llauna a la fam” i proposa 
que els assistents als partits de futbol del cap de 
setmana del 16 i 17 de maig portin una llauna d’ali-
ments (no de begudes) per a famílies amb pocs 
recursos. El Banc dels aliments assigna a les orga-
nitzacions oficialment vinculades amb ells (en 
aquest cas, Càritas parroquial) allò que s’hagi re-
collit als partits disputats a Alcover. Càritas facili-
tarà aquests productes a Creu Roja que, amb els 
serveis socials, fa la distribució a  Alcover.  
Cal agrair la bona disponibilitat del C.E. Alcover. 

Demografia parroquial 
 

Proclames matrimonials 
 Xavier Guilera Isern amb Pilar Puig Castellví. 
  

Baptismes 

• La Riba: 12 d’abril, Alba Casany Martínez. 
• Picamoixons: 12 d’abril, Maria Pérez Fernández i 

 Angel Pérez Fernández. 
• El Milà: 18 d’abril, Clàudia Soria Montserrat i Martina 

 Soria Montserrat. 
• Alcover: 19 d’abril, Valentina Gas Huchani. 

Benvinguts a la família cristiana 

Exèquies 
• Picamoixons: 7 d’abril, Jaume Cardó Balagué; 
 15 d’abril, Pepita Escuer Rosich. 

• La Riba: 11 d’abril, Diego Pérez Salvador. 

• Alcover: 17 d’abril, Joaquima Belmonte Riba. 
 Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

 

Intencions de pregària  
en les misses del maig a Alcover 

 

Dia 1.– Felip i Pau 
Dia 2.– Ramon Pere Bonet 
Diumenge 3.– Joan i Rosa  
Dia 6.– Ramon Agràs 
Dia 8.– Neus, Rita i Teresa 
Dia 9.– Família Puig 
Diumenge 10.– Pro populo 
Dia 11.– Família Pérez Sevilla 
Dia 13.– Roser  
Dia 16.– Família Girona Giné 
Diumenge 17.– Família Isern Guilera 
Dia 22.– Rita Cortiella 
Dia 23.– Ceferino Antiller Casillas (1r aniv.) 
Diumenge 24.– Joan Figueras  
Dia 29.– Família Solé Roig 
Dia 30.– Ramon Altès Busquets 
Diumenge 31.– Pro populo 

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

La veu de Càritas 

Assamblea de Càritas arxi-

prestal de l’Alt Camp 
 

El dijous  21 de maig a les 6 de la tarda, als 
locals de Càritas a Valls, es reunirà l’assa-
mblea anual de tots els voluntaris de Càri-
tas de l’arxiprestat de l’Alt Camp. En aquesta oca-
sió hi són convocats els nous voluntaris que van 
seguir el curs de formació bàsica a Alcover. 
S’analitzarà el moment actual dels diferents ser-
veis així com el relleu sol·licitat per l’actual res-
ponsable arxiprestal. 
 

Càritas parroquial 
 

Pel que fa a la nostra Càritas parroquial d’Alcover, 
val a dir que ja s’ha constituït el petit equip que 
vetllarà per la formació, en un primer moment, 
d’un servei d’acollida i d’un rober. De moment, 
s’està en converses amb els serveis socials i amb 
altres instàncies de Càritas. 
Paral·lelament, s’intentarà condicionar el local del 
carrer del Rec el més aviat possible. Actualment 
està molt degradat pels anys d’estar tancat i per 
l’afectació de les humitats.  
N’anirem informant i demanant la col·laboració de 
tothom.   

 

Trobar-nos en família 
Organitzat per la delegació diocesana de pastoral 
familiar. Dissabte 16 de maig, de 20.30 a 23.15h al 
seminari de Tarragona. Consta d’acollida, breu 
exposició del tema “l’educació dels fills” per part 
d’un matrimoni, diàleg per taules, sopar i cafè per 
compartir idees. Es demana contribució pel sopar. 
Inscripcions a: trobarnosenfamilia@gmail.com  


