
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 12                       Agost 2015 

Temps de festes majors 
 

L’estiu és temps de festes majors en molts dels nostres pobles. Els nostres 
avantpassats van voler encomanar-se sota el patronatge d’un sant o santa 
que s’escaigués durant aquests dies (sants Abdó i Senen a La Riba, santa 
Maria Magdalena a La Masó o sant Roc a Masmolets) o bé, més 
modernament, s’ha traslladat la festa al temps de vacances per aplegar 
més gent (sant Pere Ad Vincula a Mont-Ral o sant Andreu a Farena). A 
Picamoixons van buscar l’advocació de Jesucrist -Sant Salvador- i a 
Fontscaldes es va fixar un vot de poble eucarístic per al primer dilluns 
d’agost. Al Milà i a Alcover, per la seva part, mantenen la festa dels 
patrons a l’època de l’any que els correspon i que no és l’estiu. 
Tot plegat ens porta a reconèixer la profunda arrel de fe cristiana 
d’aquestes celebracions. No ens n’hem d’estranyar i és coherent amb la 
nostra història que així es visibilitzi tot i que, naturalment, cadascú les 
celebrarà des de la seva perspectiva personal.  
El testimoniatge dels nostres sants patrons, fidels a l’evangeli de Crist, és 
plenament vigent. De ben segur ens seran el millor exemple per a viure 
aquestes festes des de l’alegria joiosa, des del compromís per la veritat i la 
justícia i des de l’acollida generosa. Encomanem-nos-hi cordialment. 

Amb un cop d’ull...  

El grup de nois i noies d’ESO de la parròquia d’Alcover durant les colònies 
a Querol dels primers dies del mes de juliol.  



Temes destacats 

La plaça Nova d’Alcover es va omplir amb les 
gairebé 250 persones que van participar al sopar 
del divendres 24 de juliol. Malgrat les quatre 
gotes, la vetllada va ser molt agradable i animada, 
en bona part, gràcies a la txaranga Tocabemolls.  
Agraïm molt sincerament tantes col·laboracions, 
de l’ajuntament, de particulars, d’establiments i 
d’empreses que van aportar el seu treball, 
productes i/o obsequis per a que fos una 
convocatòria tant reeixida.  
72 persones s’hi van unir des de la “taula 0” i es 
van vendre 413 tires de la rifa i 21 samarretes. 
Amb tot plegat s’han recollit 3242€. Mil gràcies! 

Sopars parroquials a Alcover i La Riba 

Col·laborar econòmicament surt molt més barat 

El pati de la rectoria de La Riba va ser, un any més, 
el marc incomparable per al sopar parroquial en el 
dia dels patrons sant Abdón i san Senen, el 30 de 
juliol.  
La jornada es va iniciar amb la missa solemne del 
vespre. Posteriorment es va fer la presentació del 
projecte de nou paviment i cancell de l’església 
parroquial. Els plànols estaran exposats a 
l’església i n’anirem donant més informació. 
Una seixantena de persones van gaudir del sopar 
que es va finalitzar amb la rifa d’obsequis, 
gentilesa de diverses persones.  
Anunciarem el resultat econòmic quan el tinguem 

Els canvis en la llei fiscal permetran en els propers 
exercicis que les persones que fan la declaració de 
la renda puguin desgravar molt més en concepte 
de donatius a l’Església, com a qualsevol entitat 
no lucrativa (fundacions, ONG...). 
A partir del 2016, en un tram de fins a 150€ anuals 
es podrà deduir el 75% de les donacions, de 
manera que si una persona aporta, per exemple, 
120€ en recuperarà 90 quan faci la declaració de la 
renda. Al capdavall, el donant s’haurà acabat 
traient 30€ de la butxaca però la parròquia 
n’haurà rebut 120! 
Animem les persones que volen col·laborar amb 
el sosteniment de la seva parròquia a que ho facin 
mitjançant una subscripció bancària amb la 
quantitat que vulguin. Aquesta opció és molt més 
còmoda, ens permet fer un pressupost més 
realista, i comporta la recepció del certificat per 
aplicar la desgravació del IRPF (si el donant ho vol 
i facilita DNI i adreça). La subscripció es pot 
modificar o extingir sempre que es vulgui. 

Actualment aquest sistema està en funcionament 
a Alcover, La Riba i Picamoixons, on podeu trobar 
butlletes a l’església per a fer la subscripció o 
modificar la que ja estigui vigent. Però també es 
pot implantar a les altres parròquies, si es 
demana.   
L’ajuda de tothom és benvinguda per al 
manteniment i millora del patrimoni i la tasca 
pastoral de les nostres parròquies. Plantegem-

nos d’una manera moderna i madura la nostra 

col·laboració en el sosteniment econòmic. Potser 

ens cal aprofitar millor els mecanismes que la llei 

ens dóna, com a contribuents, per a ser més 

generosos en allò que estimem! 



Farena 
• Festa major d’estiu  

Farena també celebrarà la festa major que, en 
aquest cas, farà memòria de sant Andreu en l’ofici 
del diumenge 30 d’agost a la 1 del migdia.  

Coses diverses 

Picamoixons  

• Festa major en honor a 

Jesucrist, Sant Salvador 
Diumenge 2 d’agost tindrà lloc l’ofici de festa 
major a 2/4 de 12 del migdia.  
Dijous 6 d’agost, dia de la Transfiguració del 
Senyor, pròpiament el dia de sant Salvador, hi 
haurà missa al vespre, a les 8. 

 Fontscaldes 
• Festa major d’estiu, vot de 

poble al Santíssim Sagrament 
Diumenge 2 d’agost es farà l’ofici de festa major a 
la 1 del migdia. 
Dilluns 3 d’agost, a 2/4 de 6 de la tarda, es farà 
l’acompliment del Vot de poble amb la celebració 
de l’eucaristia i la processó amb el Santíssim pels 
carrers de la localitat. 
No deixem de participar en aquests actes que són 
signe distintiu de la fe i la pertinença cordial al 
poble de Fontscaldes! 
 

• Finalitzen les obres de la rectoria 
Recentment s’han acabat les obres a la rectoria. 
Ara tot el pis és un únic espai, la teulada està 
arreglada i el terrat és del tot nou. També s’han 
hagut de canviar tancaments i reforçar bigues de 
la sala parroquial i del sostre. Tot plegat permetrà 
salvar l’edifici i la sala parroquial del gran 
deteriorament que patia. S’ha aprofitat, per últim, 
per a fer una neteja de la teulada de l’església. 
Els treballs han anat a càrrec de l’empresa 
Valldepérez S.L. i han costat 15573,68€, al que 
caldrà sumar els honoraris de l’arquitecte. En el 
seu moment es van abonar els 162,59€ de les 
taxes que ens corresponien. 
L’Arquebisbat de Tarragona ens ha concedit 
3500€ d’ajuda a fons perdut que, sumat a les 
disponibilitats pròpies, ens permetrà cobrir bona 
part de l’obra. Ens falten, però, uns 2500€ que 
esperem completar amb l’ajuda de tots.  
Restem encara a l’espera de la resposta de 
l’ajuntament de Valls i que el sr. Alcalde vulgui 
rebre’ns després de la promesa que va fer el 24 de 
març. Malauradament, no ha estat possible. 
Durant la festa major, a la sala parroquial hi haurà 
una exposició de fotos antigues. Aprofitant la 
inauguració, el diumenge a la tarda i en altres 
moments, es podrà pujar per veure com han 
quedat les obres.  
Tota ajuda serà benvinguda. Gràcies! 

La Riba 
• Festa major en honor a sant 

Abdó i sant Senén 
Diumenge 9 d’agost tindrà lloc l’eucaristia a les 12 
del migdia. L’ofici estarà solemnitzat per la coral 
de Lilla que després oferirà també un breu 
concert, per gentilesa de l’ajuntament. 

Mont-Ral 
• Festa major d’estiu 

La festa major recorda l’advocació de la parròquia 
a sant Pere encadenat (ad vincula) i se celebrarà el 
diumenge 23 d’agost a la 1 del migdia.  

Masmolets 
• Festa major de sant Roc 
El dia de sant Roc, diumenge 16 d’agost, es 

farà l’ofici de festa major a la 1. També tindrà lloc 
el traspàs simbòlic de la clau de l’església a la 
família que en tindrà cura durant l’any. 

Alcover 
• Sant Llorenç 

Els veïns del carrer de sant Llorenç fan el rosari al 
seu carrer el dissabte 8 d’agost cap a les 20.45h. 
  

• Festa de la vellesa 

L’ajuntament i el poble d’Alcover homenatgen la 
gent gran el dia de sant Roc. Diumenge 16, doncs, 
després de la participació a la missa hi haurà 
aquest merescut reconeixement a l’església. 
 

• Càritas parroquial 
Es començarà a recollir roba en bon estat per al 
rober Filigrana els dijous 20 i 27 d’agost de 2/4 de 
6 a 2/4 de 8 del vespre, al local del carrer del Rec. 



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

 

La Mare de Déu d’agost  
El 15 d’agost s’escau la solemnitat de l’Assumpció 
de la Mare de Déu, que és també la titular de la 
parròquia d’Alcover. Pel fet de ser en dissabte, 
l’horari de misses queda de la següent manera: 

• Divendres 14 d’agost:  
20h. Missa de vigília a Alcover. 

• Dissabte 15 d’agost, solemnitat de l’Assumpció: 
10.30h. Missa a Picamoixons i La Masó. 
11.45h. Missa a Alcover i El Milà. 
13h. Missa a Mont-Ral i Fontscaldes. 
18h. Missa a Masmolets. 
19h. Missa a La Riba. 
Atenció, no hi haurà missa de vigília a Alcover. 

• Diumenge 16 d’agost: 
10.30h. Missa a Picamoixons i La Masó. 
11.45h. Missa a Alcover i El Milà. 
13h. Missa a Mont-Ral i Masmolets. 
19h. Missa a La Riba. 
Atenció, no hi haurà missa a Fontscaldes. 

Baptismes 

• Alcover: 4 de juliol, Aleix Romero Arenas, Marina 
Arenas Irigaray, Claudia Blanco Cabrera. 11 de juliol, Júlia 
Vallverdú Figueras, Arlet Fuguet Domíguez. 18 de juliol, 
Anna Roig Cots. 

• La Masó: 11 de juliol, Maria Solé Martí.  
Benvinguts a la família cristiana 

Noces de plata 

• Alcover: 6 d’agost a l’ermita del Remei, dels esposos 
Joaquim Jiménez i Maria Teresa Isern. 

Que el Senyor continuï beneint el vostre amor 
 

Proclames matrimonials 
• Alcover: George Ghioc amb Maria José López Castaño. 

Nicolás López Sánchez amb Patricia Sánchez Porta. 
Roger Batalla Masdeu amb Montserrat Solé López. 

 

Exèquies  
• La Masó: 3 de juliol, Fernando Ferré Pallarès. 

• Picamoixons: 10 de juliol, Francesc Peris Sanz. 

• Alcover: 11 de juliol, Rosenda Isen Cartanyà. 14 de juliol, 
Lluís Dulcet Cusidó. 20 de juliol, Rosa Roig Llavoré. 21 de 
juliol, Antonia Gutiérrez Viñuelas. 

• La Riba: 29 de juliol, Alonso Gilabert Garcia. 
Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

A 

B 

En el passat Ressò parroquial vam 
publicar els noms dels 13 confirmats a 
Alcover (A) i dels 5 a Picamoixons (B). No 
hem pogut, però, afegir les fotos fins ara. 
Enhorabona a tots i que el do de l’Esperit 
Sant us enforteixi en la fe! 

Intencions de pregària  
en les misses d’agost a Alcover 

 

Dia 1.– Família Vila. 
Diumenge 2.– Joan Girona Miret. 
Dia 3.– Manuel Miró. 
Dia 4.– Família Giné Magrané. 
Dia 7.– Josep Marcé i els néts. 
Dia 8.– Pere Baberà Camafort. 
Diumenge 9.– Norbert Moreno.  
Dia 12.– Família Ribas.  
Diumenge 12.– Família García Solé. 
Dia 15.– Per les maries d’una família.  
Diumenge 16.– Maria Cardó Tell. 
Dia 18.– Famíla Figueras Jové.  
Dia 22.– Ramon Altès Busquets. 
Diumenge 23.– Pro populo. 
Dia 29.– Ernesto Ollé.  
Diumenge 30.– Pro populo. 

Dia 31.– Família Solé Roig. 


