
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 
 
 

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. 
Vigílies: 19h. 
 

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. 
 

Mont-Ral 

Diumenges i festes: 13h. 
 

Masmolets 

Diumenges i festes: 19h.  
 

 

Confessions  

 Sempre que es demani. 
 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont-Ral, Farena;  

La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 11                        Juliol 2015 

Lloat sigueu 
 

Amb aquest títol (Laudato si’) i parafrasejant el famós càntic del sant 
d’Assís, el papa Francesc ens ha regalat una nova encíclica. Les paraules de 
l’inici són una clara declaració d’intencions: ”Lloat sigueu, Senyor meu, 
cantava sant Francesc d’Assís. En aquest formós càntic ens recordava que la 
nostra casa de tots és també com una germana, amb la qual compartim 
l’existència, i com una mare bella que ens acull entre els seus braços. Aquesta 
germana clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de 
l’abús dels béns que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que érem els seus 
propietaris i dominadors, autoritzats a espoliar-la”. 
 

Aquests dies que hem recuperat l’experiència d’unes de colònies per als 
nens i nenes, hem experimentat com els infants ens mostren aquella 
capacitat d’observar i d’admirar que sovint hem perdut els adults. Pensant 
en les noves generacions i en els més desafavorits el papa insisteix: “El 
desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació 
d’unir tota la família humana en la recerca d’un desenvolupament sostenible 
i integral (...) Com és possible que es pretengui construir un futur millor 
sense pensar en la crisi de l’ambient i en els sofriments dels exclosos?” 
 

Una magnífica lectura-reflexió d’estiu que trobareu a www.tarraconense.cat 

Amb un cop d’ull... adults d’Alcover, La Riba, Picamoixons i La 

Masó en la visita a les germanes clarisses del monestir de Reus. Després 
de la xerrada sobre santa Clara, vam compartir pregària i bona companyia.  



Tema destacat 

El dia 3 de juliol s’han complert 10 anys de 
l’ordenació presbiteral de Mn. Pere Joan Figueras 
a la catedral de Tarragona, després d’una colla 
d’anys en què havia exercit el seu ministeri com a 
diaca.    
Des de les diferents parròquies de l’Alt Camp on 
ell col·labora ens ha semblat que era molt avinent 
poder-nos trobar per donar-ne gràcies a Déu. Per 
això, tothom qui ho vulgui és convidat a participar 
en l’Eucaristia que Mn. Pere Joan presidirà a 
Alcover el dissabte 11 de juliol a les 8 del vespre. 
Volem fer visible el servei ministerial que mossèn 
continua exercint amb tanta estimació i dedicació 

10è aniversari d’ordenació de Mn. Pere Joan 

Benedicció del nou local de 

Càritas parroquial 

Col·lecta Càritas-Corpus 
 

Alcover: 439,80€ 
La Riba: 150€ 
Picamoixons: 160€ 

La Masó: 140€ 
El Milà: 70,70€ 
Fontscaldes: 35€ 

No hi falteu i porteu les vostres amistats a passar 
tots junts una bona vetllada pro-parròquia! 

en els nostres pobles, assenyaladament en bé de 
les persones grans o malaltes, en les celebracions 
litúrgiques, la catequesi i en la Fraternitat de 
malalts i minusvàlids de Tarragona, d’on és el 
consiliari adjunt. 
En acabar la missa li farem un obsequi en nom de 
tots (qui vulgui hi pot col·laborar a la seva 
parròquia) i compartirem un petit piscolabis per 
poder-lo saludar personalment.  
Feu córrer la veu a tothom però sigueu discrets 
perquè serà, parcialment, una sorpresa. 
Tots plegats li desitgem ben de cor: per molts 
anys, Mn. Pere Joan! 

El passat 21 de juny el sr. Arquebisbe va beneir el 
nou local de càritas parroquial a Alcover. Vam 
comptar amb la presència del sr. alcalde i de 
representants de la càritas arxiprestal i diocesana. 
En el decurs de l’acte es va fer un reconeixement 
a les sres. Anna M. Girona i Carme Jané per tota la 
dedicació durant molts anys.  
Cal dir que actualment les obres continuen a la 
part interior. Per això el servei d’acollida i del 
rober s’iniciaran amb el nou curs. Durant l’agost, 
però, s’indicarà uns dies en què ja es podrà portar 
roba.  
Agraïm l’esforç de totes les persones que estan 
fent possible aquests nous serveis amb la seva 
preparació i dedicació, alhora que reiterem la 
crida als qui vulguin oferir un temps de 
voluntariat, puntualment o amb més continuïtat.  



Farena 
• Neteja de la teulada  
S’ha fet la neteja i manteniment de la teulada per 
tal de prevenir l’aparició de goteres. També s’han 
reforçat els batalls de les campanes.  
 

• Misses durant l’estiu 
Se celebraran els diumenges 12 de juliol i 9 d’agost 
a les 13h. Posteriorment hi haurà la festa major.  

Coses diverses 

La Masó 
• Festa major en honor a santa 

Maria Magdalena 
Diumenge 19 de juliol tindrà lloc l’ofici solemne a 
3/4 de 12 del migdia.  
 

D’altra banda, el dimecres 22 de juliol, dia de 
santa Maria Magdalena, hi haurà missa a 2/4 de 6 
de la tarda.  
 

• Benedicció de vehicles 
Diumenge 12 de juliol, en sortir de missa, es farà la 
tradicional benedicció de vehicles en ocasió de la 
festa de sant Cristòfol. No deixeu de participar-hi! 

La Riba 
• Dia de sant Abdó i sant Senen 
Tot i que la festa major serà el segon cap 

de setmana d’agost, no deixem d’honorar els 
nostres sants patrons el seu dia, dijous 30 de 
juliol. La missa tindrà lloc a les 8 del vespre. 
 

• Presentació de les obres 
Acabada la celebració eucarística, a l’església 
mateix es farà la presentació del projecte de nova 
pavimentació i de renovació del cancell. També 
s’informarà del pressupost i de les possibilitats 
d’ajudar en aquesta millora tan necessària.  
Tothom és convidat a assistir-hi! 
 

• Sopar a l’hort de l’abadia 
Com ja és tradicional, el dia dels sants patrons la 
parròquia organitza aquest sopar a la fresca per 
gaudir d’una agradable vetllada. Cal apuntar-se 
fins el dia 27 al tel. 685418992 (Maria Contreras). 
Es demanarà una aportació des de 20€.    
 

• Consell parroquial 
Es reunirà el 23 de juliol a 2/4 de 9 del vespre. 

Fontscaldes 
• Obres a l’abadia 

Ja s’estan acabant les obres del primer pis de 
l’abadia de manera que es deixarà l’espai diafan i 
sense runa, s’arreglarà la teulada i el terrat i es 
podrà salvar la sala parroquial. Entre tots mirarem 
de cobrir els més de 15000€ que costarà. 
Per altra part, estem a l’espera que ens rebi el sr. 
alcalde de Valls, cosa que va prometre fer en la 
seva visita a Fontscaldes el passat 24 de març i en 
la qual va fer ús precisament de la sala parroquial 
per a reunir-se amb els veïns. Malauradament, tot 
i haver-ho insistit, encara no hem tingut resposta.  

Mont-Ral 
• Misses durant l’estiu 

Els diumenges i festes d’estiu, se celebra la missa 
a les 13h. 
Per altra part, el veïnat de l’Aixàviga farà la seva 
festa el dissabte 25 de juliol. Es farà la missa a l’era 
a les 6 de la tarda. L’endemà, per tant, no hi haurà 
missa a Mont-Ral.  

Masmolets 
• Misses durant l’estiu 
Els diumenges i festes d’estiu, se celebra 

la missa a les 7 de la tarda. 

El Milà 
• Canvis de misses 

Els diumenges 19 de juliol i 2 d’agost, la missa 
serà més aviat, a 2/4 d’11 del matí. 
 

El canvi es deu a que se celebren festes majors a 
d’altres pobles. 

Alcover 
• Mare de Déu del Carme 

Els veïns de la Raval del Carme organitzen el 
rosari davant la capelleta del carrer el dijous 16 de 
juliol a les 10 de la nit. Tothom hi pot participar! 
  

• Benedicció de vehicles 
Dissabte 11 de juliol, cap a 1/4 de 8 del vespre, 
organitzat per l’associació de conductors.  



Demografia parroquial 
 

Baptismes 

• Alcover: 6 de juny, Ot Maideu Romeu. 
14 juny, Daniela Borràs Sánchez, Carla Asensio Panadero 

• La Masó: 20 de juny, Gina Borràs Banús.  
 

Primeres Comunions 

• La Masó: 3 de maig, Lluís Queralt Ferré i Abril Molina 
Oller. 12 de juliol, Hugo Linares Barrera. 

 

Confirmacions 
• Alcover: Jordi Barberà Altès, Meritxell Estivill Garcia, 

Gemma Martí París, Josep Ramon Borràs, Pol Ramos 
Rimbau, Carla Farré Molina, Jordi Ferré Soler, Roger 
Batalla Masdeu, Maria Teresa Maldonado Moreno, 
Josep Manel Peris Soria, Yadira Sánchez Bruque, 
Montse Solé López, Christian Fernández Ortega. 

• Picamoixons: 21 de juny, Jana Andreu Albaigès, Oriol 
Batalla Pujol, Joan Gaya Ramos, Camila Belén Martínez 
Montoya, Pau Moreno Trullàs. 

 

Exèquies  
• Alcover: 2 de juny, Cristóbal Jimenez Iniesta. 

• Picamoixons: 11 de juny, Rosa Molné Borràs. 

Intencions de pregària  
en les misses del juliol a Alcover 

 

Dia 1.– Joan Català i família. 
Dia 2.– Lolita del Cerro Martí. 
Dia 4.– Josep Gené. 
Diumenge 5.– Josep Busquets Basora.  
Dia 11.– (ermita) Cristobal Invernón. 
    (parròquia) Pere i Inés.  
Diumenge 12.– Família García Solé. 
Dia 16.– Josep i Carme.  
Dia 17.– Carmeta Caparó. 
Dia 18.– Família Roca Ramón.  
Diumenge 19.– Joan i Maria. 
Dia 20.– Família Figueras Jové. 
Dia 25.– Filomena Pamias.  
Diumenge 26.– Pro populo. 
Dia 30.– Família Solé Roig. 
Dia 31.– Josep, Joan i Teresa. 

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

Ressons diversos de la catequesi i del grup de joves 
 

1. Fi de curs del grup de joves a Alcover, després de 
participar en la missa de la festa del Sagrat Cor. 
2. Grup de 23 infants d’Alcover, junt amb catequistes i 
monitors a les colònies que van fer a Querol (25-28 juny).  
3. Escolans d’Alcover i La Riba a la trobada diocesana de 
Vilabella, el passat 25 de juny. 
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