
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 en horari concertat 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  
Dimarts: 18h. 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

El Milà 
Diumenges i festes: 11.45h. 
 

Fontscaldes 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Confessions  
Feiners i dissabte abans de  
la missa d’Alcover i sempre   
 que es demani als mossens. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont-Ral, Farena;  
La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 13                Setembre 2015 

Un nou curs, i tot un camí per fer 
 

Amb la represa del període escolar comença un nou curs. Però això no 
significa que fem un pas endavant sense parar atenció al nostre “ara”. Cal 
estar-hi atents, especialment aquesta tardor que s’inicia amb no pocs 
interrogants.  
El primer de tots és un drama social i humanitari: la situació que es viu a la 
nostra vella Europa amb milers i milers de persones que hi arriben 
desesperades fugint de la guerra i de la misèria. Quina està essent la 
nostra acollida? Quantes pors i prejudicis ens cal encara vèncer? 
També interrogants a nivell polític i social en el nostre propi país on la veu 
de les persones se sent amb una força nova i audaç. 
Com a Església, un repte el tenim formulat en el proper sínode sobre la 
família. Més enllà dels titulars fàcils, ens estem formulant la pregunta 
sobre l’acompanyament de tant diverses situacions familiars i la paraula 
no simplista i esperançada que se’ns demana aportar.  
Un altre interrogant ens l’hem de posar en el nostre àmbit més pròxim, 
com a comunitats cristianes. Mai podem deixar de demanar-nos si 
veritablement som reflex del vigor i la joia de l’evangeli? 
I encara, cadascú tindrà els seus propis dubtes, pors i incerteses, a casa, a 
la feina i en tantes altres situacions que caldrà afrontar. 
 

El papa Francesc ens ha ajudat a fer llum a tots aquests interrogants 
proposant un Any jubilar de la Misericòrdia que començarà a l’Advent. En 
sentirem molt a parlar i en direm moltes coses durant aquest curs. Però si 
experimentéssim i visquéssim només una mica aquesta misericòrdia 
incondicional de Déu, que es comunica i s’escampa, de ben segur que 
moltes respostes apareixerien ben espontànies. 

El logotip del jubileu de la misericòrdia  
destaca el Bon Pastor que toca en profunditat la 
carn de l’home amb un amor capaç de canviar-li 
la vida. El Bon Pastor amb extrema misericòrdia 
carrega sobre ell mateix la humanitat per a 
treure-la de l’abatiment i la desesperança, 
mentre els seus ulls es confonen íntimament 
amb els de l’home. 



Temes destacats 

Llocs sants teresians 
 

En ocasió del 500 aniversari del naixement 
de santa Teresa de Jesús, les parròquies de 
l’Alt Camp han organitzat un pelegrinatge 
als principals llocs teresians de Castella Lleó. 
Tindrà lloc del 5 al 9 d’octubre i permetrà 
visitar les ciutats d’Àvila, Salamanca, Alba de 
Tormes, Palencia i Segovia. En cada població 
hi haurà un temps privilegiat per a la visita 
guiada i la pregària en els convents històrics 
fundats per la santa. Tot plegat vol ser una 
oportunitat per endinsar-nos en l’espiritua-
litat d’una dona intrèpida i valenta que va 
marcar una època i les petjades de la qual 
continuen molt vives en l’Església. 
Hi participaran persones de La Riba i Alcover 
junt amb altres pelegrins de l’arxiprestat. 
Les places actualment estan gairebé totes 
plenes però si algú encara hi té interès pot 
informar-se’n.  

Pelegrinatges de l’Arxiprestat de l’Alt Camp 

Obres a l’església de La Riba 
El dia de sant Abdó i sant Senén vam fer la 
presentació de les obres del nou paviment i 
cancell de l’església parroquial de La  Riba.  
Es tracta d’una intervenció important i que ja no 
pot esperar més per la perillositat que actualment 
suposa la irregularitat del terra. La novetat 
tècnica de l’obra està en la implantació d’una 
solera ventilada que, avui en dia, sembla la solució 
més eficaç per aïllar el paviment de la humitat que 
puja per capil·laritat i malmet, fins i tot, parets i 
columnes. L’acabament en màrmol més aviat fosc 
i, en combinació amb el to més clar del presbiteri, 
donarà un acabat elegant a una església que, de 
per sí, ja és molt bella.  
Per altra part, es portarà a terme la substitució 
del cancell actual per un altre de vidre, situat sota 
l’arc del cor. Aquesta actuació ja es va preveure fa 
una colla d’anys, quan es va redactar el pla de 
restauració del conjunt de l’església. D’aquesta 
manera la porta principal podrà quedar sovint 
oberta i es podrà disposar d’un espai per 
contemplar l’interior de l’església o per aturar-se 
en un moment de pregària.  

Els plànols amb el detall de la intervenció estan 
exposats a la mateixa església. 
En el moment actual estem a l’espera de la 
consecució del corresponent permís d’obres que 
ha de comptar amb el vist-i-plau del departament 
de cultura de la Generalitat. Paral·lelament s’ha 
demanat una subvenció a cultura i posteriorment,  
seguiran els passos que convinguin amb les altres 
administracions.  
S’han demanat pressupostos a quatre industrials i 
estem tancant l’adjudicació de l’obra. Si tot està a 
punt es voldria iniciar les obres aquesta tardor.  
En properes edicions del Ressò parroquial 

publicarem el detall del pressupost i les previsions 
de finançament. Tanmateix, com ja es va dir en el 
seu dia, l’obra rondarà els 100.000 euros i, per 
tant, suposarà un important esforç econòmic. Per 
això, el consell parroquial iniciarà una campanya 
informativa per trobar col·laboracions, grans o 
petites, de tothom que s’estimi la nostra església 
de sant Nicolau i hi vulgui ajudar. Gràcies per 
l’avançada! 
⇒ Benefici del sopar del 30 de juliol: 780€. 

Montserrat 
 

Tenim encara molt present el pelegrinatge a 
Montserrat de l’any passat en què vam beneir la 
ceràmica de la Mare de Déu del Remei al camí dels 
Degotalls de la santa muntanya. 
Novament enguany l’arxiprestat de l’Alt Camp hi pujarà 
en pelegrinatge el primer dissabte d’octubre, dia 3. El 
programa és semblant a les darreres edicions:  
- Sortida en bus de cada poble cap a quarts de 8. 
- Arribada i esmorzar. 
- Participació a la missa conventual. 
- Rebuda del Pare Abat, foto i temps lliure. 
- Dinar i sobretaula festiva. 
- Pregària al camí dels Degotalls. Enguany es recordarà 
els 650 anys de la trobada de la Mare de Déu del Lledó. 
- Retorn per a arribar cap a les 8 a casa. 
El preu del transport i el dinar és el mateix de sempre
(40€). Podeu fer les inscripcions a la vostra parròquia i a 
llibreria Jordi d’Alcover. Trobareu fulletons amb tota la 
informació a les parròquies.  



Dues propostes per a adults  
 

• Curs bíblic per correspondència 
Com cada any, s’ofereix la possibilitat de seguir 
des de casa els materials que prepara el secreta-
riat diocesà d’animació bílbica. Enguany, se’ns 
proposa llegir i aprofundir més el llibre del profeta 
Zacaries.  
A l’octubre ja tindrem una trobada amb els 
interessats per a fer una introducció-diàleg sobre 
aquest text bíblic que després cadascú treballarà 
a casa, individualment o en família. 
 

• Catequesi d’adults 
A partir del mes de novembre tornarem a oferir 
una proposta de trobada mensual a tots els 
pobles. L’any passat vam resseguir grans figures 
de l’espiritualitat cristiana. Enguany som a les 
portes de l’any jubilar de la Misericòrdia i podríem 
treballar al voltant d’aquesta proposta.  
 

Grup de postconfirmació  
Poc a poc s’ha anat consolidant a Alcover aquest 
grup que es troba els dissabtes a la tarda per 
treballar diferents temes amb una metodologia 
molt participativa i des del punt de vista de 
l’evangeli. També està obert als nois i noies dels 
altres pobles, o bé, si hi ha un grupet, es pot 
organitzar al propi poble. 
Ens posarem en contacte amb els participants del 
curs passat i amb els que són convidats a afegir-
s’hi un cop han rebut la confirmació. 
 

Reunió de responsables: dissabte 12 de setembre. 

Preparem el nou curs 2015-16 
 

En atansar-se l’inici de curs, tingueu present els 
dies de la catequesi d’infants i de les inscripcions. 
Val la pena que fem arribar aquesta informació a 
familiars i amistats amb nens. Potser els resultarà 
d’utilitat! 

 

• Alcover 
Catequesi de primera comunió:  
els dilluns de 3/4 de 5 a les 6 de la tarda, a 

partir del 28 de setembre.  
 

Catequesi de continuïtat (confirmació):  
els dimecres de 3/4 de 5 a les 6 de la tarda, a partir 
del 30 de setembre. 
 

Inscripcions: 16, 17 i 18 de setembre de 5 a 7 de la 
tarda a l’abadia. 
 

Reunió de catequistes: 14 de setembre a les 5. 
 

• La Riba 
Catequesi de tots els cursos: els dimecres a 
2/4 de 6 de la tarda, a partir del 7 d’octubre.  
 

Inscripcions: dimecres 30 de setembre de 2/4 de 6 
a 2/4 de 7 de la tarda a l’abadia. 
 

Reunió de catequistes: 23 de setembre a 2/4 de 7. 
 

• Picamoixons 
Catequesi de tots els cursos: els dissabtes a 
les 4 de la tarda, a partir del 10 d’octubre.  
 

Inscripcions: adreceu-vos a les catequistes. 
 

Reunió de catequistes: 22 de setembre a les 8. 
 

• La Masó 
Catequesi de tots els cursos: els dissabtes a 
les 11 del matí, a partir del 10 d’octubre.  
 

Inscripcions: dissabte 3 d’octubre a les 11 del matí. 
 

Confirmació de més grans 
Especialment a Alcover, hi ha la possibilitat de fer 
un grup de confirmació per a nois i noies a partir 
de 3r d’ESO. Ens agradaria poder formar un 
grupet, amb una dinàmica adequada i ben 
motivadora. Podria ser divendres a la tarda o al 
vespre o un altre dia.  
Si algú hi està interessat/da convé que ho digui 
directament als mossens. 

Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Reunió de les dones del Remei 
Per anar preparant la festa del segon 
diumenge d’octubre a la Mare de Déu, es 

reunirà aquest grup el proper dimarts 8, a les 8 
del vespre a l’abadia .  
 

Sortida amb els escolans 
Per tal de motivar el curs que comença, els 
escolans tindran un dia de diversió a Aqualeon 

d’Albinyana, el divendres dia 4, seguit d’un 
moment de formació i pregària a l’església 
d’aquell bonic poble del Baix Penedès. D’aquesta 
manera els agraïm també el seu servei a l’altar.  



Horaris de misses  
Un cop s’acaba l’estiu també canvien 
algunes de les celebracions de la missa: 
• A Mont-Ral n’hi haurà aquest diumenge 
6 de setembre. 
• A Masmolets la mantindrem durant la 
primera quinzena de setembre.  
• A La Riba la missa tornarà a ser els 
diumenges a partir del dia 20. 
• A la Masó mantindrem la missa dels 
dimarts a la tarda, a les 6. 

Allò que es recull... 
Demanem que el que es 
porti al rober estigui en 
bones condicions. És a dir, 

allò que està tant vell que un ja no s’ho 
posaria s’ha de desestimar.  
També es poden portar mantes i roba de 
llit, ara que s’acosta l’hivern.  
Val la pena pensar també en la roba de 
nadó i de nens que es gasta molt. 
Segons les necessitats anirem fent crides 
d’allò que més convingui. Gràcies! 

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

 

Intencions de pregària  
en les misses del setembre a Alcover 

 

Dia 1.– En acció de gràcies. 
Dia 5.– Joan Marimon. 
Diumenge 6.– Octavia i Bernardo. 
Dia 9.– Joan Marimon. 
Dia 10.– Martín Blanco Robles. 
Dia 11.– Família Caparó Cavallé. 
Dia 12.– Maria Dolors Tombas Tell. 
Diumenge 13.– Tomàs Antonio Escoté.  
Dia 17.– Gaspar Girona Valldosera.  
Dia 18.– Família Figueras Jové.  
Dia 19.– Joan i Maria. 
Diumenge 20.– Pro populo. 
Dia 21.– Lluís Domingo.  
Dia 22.– Família Vilalta. 
Dia 25.– Flies. Rovira Figueras i Coll Pros. 
Diumenge 27.– Amadeu Molné Isern. 

Dia 28.– Família Solé Roig. 
Dia 29.– Anton Jové. 
Dia 30.– Josep Maria Barberà i família. 

El finestral de Càritas 

Situació del local del carrer del Rec 
 

Poc a poc es va posant en marxa el nou local de Càritas al 
carrer del Rec. Hi ha hagut força feina a pintar i equipar-lo. 
Agraïm les persones que ens han donat prestatgeries i 
mobiliari i les que han dedicat hores de treball voluntari.  
Actualment s’està classificant i, si cal, rentant i planxant la 
molta roba que ja s’ha rebut. Els dijous a la tarda és el dia 
habitual de treball de les voluntàries. 
Un cop tot estigui a punt comunicarem el dia en què 
començarà a oferir-se el servei de rober, així com el 
d’acollida de les persones. Serà cap a finals d’octubre. 
La botiga “Filigrana” estarà oberta a tothom. Es podrà 
triar la roba i emprovar-la, i es demanarà un preu mòdic 
per les peces. D’aquesta manera es dignifica i facilita la 
distribució, es valora més la roba i el petit benefici obtingut 
es destina íntegrament a d’altres ajudes a persones 
necessitades. Les persones derivades de serveis socials, 
però, tindran de franc el necessari.  

Demografia parroquial  
 

Baptismes 

• Alcover: 16 d’agost, Roc Magrané Roca. 29 d’agost, 
Yanira Ximenez Cabrera. 

• La Riba: 15 d’agost, Leire Vielba Salvador i Unai Vielba 
Salvador. 

• La Masó: 22 d’agost, Leo Colesanto Domenech.  
Benvinguts a la família cristiana 

 

Casaments 

• Alcover: Nicolás López Sánchez amb Patricia Sánchez 
Porta, 29 d’agost a l’ermita del Remei. 

L’enhorabona i que el Senyor us beneeixi 
 

Proclames matrimonials 
• Alcover: Cristian Fernández amb M. Goretti Pinel. 
 

Exèquies  
• Alcover: 1 d’agost, Antonio Escoté Tomàs. 2 d’agost, 

Lluïsa García Altès. 11 d’agost, José Hurto Acedo. 20 
d’agost, Josep Maria Feliu García. 21 d’agost, Maria 
Assumpció Mas Molins. 

• Picamoixons: 4 d’agost, Joan Guasch Domènech. 21 
d’agost, Francesc París Sangenís. 

• La Riba: 30 de juliol, Presentación García Martínez i 
Teresa Ceperuelo Sanz. 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 


