
Horari d’atenció al despatx 
parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

Dilluns i dimecres, 
de 19.30h. a 20.30h. 
 

Tel. 977846082 
assumpcio.alcover@arqtgn.cat 
 

També en horari concertat a 
les altres parròquies. 
 

Horari de misses 
Alcover 
Feiners: 19h (rosari 1/2 hora abans; 
dijous, adoració a continuació) 
Dissabtes i vigílies: 19h. 
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 17                       Gener 2016 

Anunci de les festes de l’any 
que tradicionalment es proclama en la solemnitat de l’Epifania 

 

La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem i es continuarà manifestant 
entre nosaltres, fins el dia del seu retorn gloriós.  
Per això us anunciem amb goig, germans i germanes, que, així com ens 
hem alegrat en aquestes festes del Nadal de nostre Senyor Jesucrist, ens 
alegrarem també en la gran celebració pasqual de la Resurrecció del 
nostre Salvador. 
Així, doncs, tinguem present que aquest any l’exercitació de la Quaresma 
que ens prepara per a les festes pasquals començarà el dia 10 de febrer, 
dimecres de Cendra, i del 25 al 27 de març celebrarem amb fe el Tridu 
Pasqual de la mort, sepultura i resurrecció del Senyor Jesús. El dia 27 de 
març serà la Pasqua, la festa més gran de l’any. I al cap de cinquanta dies, 
com a culminació de la cinquantena pasqual, el diumenge 15 de maig, 
celebrarem la solemnitat de la Pentecosta, el do que Jesús ressuscitat fa a 
la seva Església: El seu Esperit Sant. 
Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia, commemorant la 
Pasqua del Senyor, i venerarem també la memòria de la Mare de Déu en 
els seves festes, i la de tants germans sants i santes que ens acompanyen 
en el nostre camí. Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia 
de Déu.  
I ja al final de l’any, el dia 27 de novembre, iniciarem un nou any litúrgic 
amb la celebració del diumenge primer de l’Advent de nostre Senyor 
Jesucrist. A ell tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén. 

 

En un cop d’ull...  
La capelleta domiciliària de la Sagrada Família de les 
cases noves d’Alcover que “es va jubilar” el passat 
diumenge 27 de desembre, després de 50 anys de 
passar per les cases. Ha estat substituïda per una altra 
més lleugera i fàcil de fer córrer.   
Segons ens consta, a Alcover volten set capelletes, a 
Picamoixons una i a La Masó una altra. En rebre-la 
mensualment a casa, és una bona ocasió per pregar 
per la pròpia família i per totes les del veïnat. Si algú no 
la rep i ho vol, només cal que ho comuniqui. 



Ressons del Nadal 

Economia 

Rifes de Nadal pro obres 
 

• Alcover (pernil)          601,00€ 
• La Riba (lot)           701,00€ 

• Fontscaldes (panera)      956,00€ 
 

Loteria de Nadal a Alcover 
Benefici         1.260,00€ 

Festa major petita de La Masó 
 

La festa major en honor al màrtir Sant Sebastià tindrà 
lloc el cap de setmana del 16 i 17 de gener. 

 

L’ofici de festa major serà el diumenge 17 i tindrà lloc a 3/4 de 
12 del migdia. Que el patronatge de sant Sebastià ens mogui a 
viure amb determinació i coherència la nostra fe cristiana. 

Alcover 
• Missa amb els residents de la Mimosa i cantada 
de nadales amb el cor parroquial, el passat 22 de 
desembre (1). 
• A la missa de Nadal, rebuda de la llum de la pau 
i acompanyament musical del cor parroquial i 
dels infants de catequesi. 
• Sortida del grup de postconfirmació el 28 i 29 
de desembre a Gratallops (2). 
• Pessebre vivent dels infants de la catequesi a 
l’església, el diumenge 3 de gener a la tarda (3). 

Picamoixons 
A la missa de Nadal, rebuda de la llum de la pau. 
I, posteriorment, cantada de “Les figures del 
pessebre” (4) per part del infants de la 
catequesi, i fer cagar el tió (5). 

La Riba 
A la missa de Nadal, rebuda de la llum de la pau 
(6). Aquest any no ens ha estat possible fer el 
pessebre vivent degut a les obres de l’església. 
 

La Masó 
Els nens i nenes de la catequesi 
van preparar el pessebre de la 
parròquia. La vigília de Reis hi 
ha hagut la rebuda de les 
majestats d’Orient a l’església. 
 

Fontscaldes i El Milà 
Les celebracions del Nadal s’han 
desenvolupat com de costum. 
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De tot una mica 

 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Alcover 
•  Neteja general de l’església  
Dimarts 12 de gener a partir de les 3 de 

la tarda. Tota ajuda és benvinguda! 
 

• Conveni amb l’ajuntament 
La parròquia ha signat un conveni de col·laboració 
amb l’ajuntament d’Alcover en relació a l’actuació 
de millora de l’entorn de l’ermita de la Mare de 
Déu del Remei. Amb aquest acord es preveu 
ordenar les zones d’aparcament, renovar el 
mobiliari urbà, adequar la zona de recollida 
selectiva, marcar la zona reservada al trànsit 
rodat i col·locar senyalitzacions. La intervenció 
anirà a càrrec de l’ajuntament i la parròquia es 
compromet a la neteja i manteniment de la zona, i 
a una aportació de 300€ anuals durant 10 anys. 
L’aparcament quedarà restringit a veïns d’Alcover 
i a usuaris del bar i de l’ermita, amb identificació.  
 

• Grup de pastoral dels baptismes 
Les voluntàries que preparen els records dels 
baptismes i mantenen una comunicació posterior 
amb les famílies en nom de la parròquia, es 
trobaran el dimecres 20 de gener a les 5 a l’abadia 
 

• Cafè amb pares i mares  
La propera invitació tindrà lloc a inicis del mes de 
febrer, el dilluns 1 i el dimecres 3 a l’abadia, 
mentre els nens fan catequesi. 

Grups d’adults:  
trobada del gener 

 

Aquest mes només es farà el 
grup a Alcover perquè als 
altres llocs ja s’ha fet una 
sessió més. Serà, doncs, el 
divendres 15, a les 8 del 
vespre a l’abadia. 

Sant Antoni Abat i els animals 
Pels volts de sant Antoni, qui tingui una mascota 
o un altre animal pot portar-lo a beneir. Si van en 
gàbies es poden tenir durant la missa, si no, 
deixarem uns minuts en acabar per anar-los a 
buscar. Les benediccions seran: 
• Picamoixons: Dissabte 16 de gener, en acabar 

la missa de 2/4 de 7. 
• La Masó: Diumenge 24 de gener, en acabar la 

missa de 2/4 d’11. 
• La Riba: Diumenge 17 de gener, en acabar la 

missa de la 1. 
En altres llocs es pot demanar directament. 
 

Tres tombs a Alcover 
A Alcover, el diumenge 31 de gener hi haurà els 
tres tombs, amb la participació de molts carros. 
La benedicció serà després de la missa de 3/4 de 
12 i es pot aprofitar per portar a beneir animals. 

La Candelera i sant Blai 
• Alcover 
Dimarts 2 de febrer, festa de la Candelera, 19h. 
Dimecres 3 de febrer, festa de sant Blai amb la 
benedicció de fruits i “blaiets”. Podreu adquirir 
els boníssims “blaiets” al Fornet i una part de 
l’import serà en benefici de les obres. Gràcies! 
 

• La Masó  
Hi haurà missa pròpiament de la candelera el 
dimarts 2 de febrer a les 6 de la tarda. Els fruits 
es beneiran el diumenge 31 de gener. 
 

• A la resta de parròquies  
La benedicció de candeles i fruits serà el 
diumenge 31 de gener a les misses habituals. 

De tot una mica 

Moviment cristià de pobles i comarques   
 

És un moviment d’acció catòlica especialitzada, és a dir, agrupa 
persones d’àmbit preferentment rural que segueixen una dinàmica de 
grup amb revisió de vida a la llum de l’evangeli.   
Els grups de l’arquebisbat (La Selva del Camp, Sant Martí de Maldà, 
etc.) faran la seva trobada anual a Alcover el dissabte 23 de gener a la 
tarda vespre. Participaran a la missa de les 7 i, posteriorment, a 
l’abadia hi haurà una xerrada i un sopar de germanor. La seva trobada 
és del tot oberta i vol motivar persones que vulguin conèixer-los. 

Canvis d’hora de missa 
 

Picamoixons: Dissabte 16 de gener, a 2/4 de 7 de 
la tarda (no n’hi haurà el diumenge 17). 
 

El Milà: Diumenge 17 de gener, a 2/4 d’11 del matí. 



Horaris de Càritas parroquial 
 

 

• Rober filigrana: Dijous, de 5 a 2/4 de 8 del vespre. 
“REBAIXES” al rober filigrana: 2x1 en moltes peces! 
 

• Recollida de roba: Dimarts, de 5 a 7 de la tarda. 
 

• Despatx d’acollida: 1r i 3r dijous de mes, de 5 a 7 de 
la tarda. 

Intencions de pregària  
en les misses del gener a Alcover 

 

Diumenge 3.– Cristobal Imbernón. 
Dia 4.– Josep Maria Pàmias. 
Dia 5.– Família Caparó Cavallé. 
Dia 6.– Gaspar Girona Valldosera. 
Dia 7.– Carme Roig. 
Dia 9.– Família Caparó Roca. 
Diumenge 10.– Maria José Cámara. 
Dia 15.– Amadeu Molné Casero.  
Dia 16.– Daniel i Gaietana.  
Dia 18.– Família Figueras Jové.  
Dia 23.– Tomàs i Pepita. 
Diumenge 24.– Ramon i Maria Dolors. 
Dia 25.– Esteban Represa i Maria Teresa    

 Pàmies. 
Dia 28.– Joan Altès i família. 
Dia 29.– Antonio Solé i família. 
Dia 30.– Ramon Busquets i Ma. Dolors Rius. 

 

Diumenge 24 de gener, excursió a 
 

Fa dos anys, pels volts de Nadal vam fer una excursió per visitar el pessebre vivent de Corbera de 
Llobregat. L’any passat no va ser possible organitzar-ne cap però enguany proposem anar al Vendrell 
a veure els seus pastorets que celebren 50 anys d’interpretacions ininterrompudes. Per això aquesta 
temporada s’hi interpreta una obra inèdita, que és una selecció dels quadres de les diverses versions 
dels pastorets que s’hi han fet al llarg dels anys. Per complementar la sortida visitarem la parròquia de 
la localitat, decorada per Jujol i escoltarem l’orgue que va tocar Pau Casals. Aquest és el programa:  
- A partir de 2/4 de 4 de la tarda, sortida dels diversos pobles en autocar (horari a concretar). 
- De 5 a 7, representació dels pastorets al modern teatre de la Lira vendrellenca. 
- Posteriorment, visita a la parròquia de la localitat, passant pel centre de la vila, i retorn cap a casa. 
Preu de l’autocar + entrada: adults, 20€; infants fins a 10 anys, 15€.  
Inscripcions a cada parròquia i a llibreria Jordi d’Alcover, fins el 20 de gener.   

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

 Demogafia parroquial 

 

Mes de desembre de 2015 
 

Baptismes 

• Alcover: 12 de desembre, Leo Popa Cintas. 
 

Benvinguts a la família cristiana 

Exèquies  
• Alcover: 25 de desembre, Valentín Martínez García.  

 28 de desembre, Glòria Agràs Domingo.  

• La Riba: 31 de desembre, Isabel Sánchez López.  
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

 Resum del 2015 
entre ( ) el 2014 

Alcover La Riba Picamoixons La Masó El Milà Fontscaldes 
i Masmolets 

Baptismes (22) 28 (3) 6 (4) 3 (2) 6 (1) 2 (4) 1 

Primeres 
Comunions 

(25) 30 (0) 4 (0) 3 (3) 3 (0) 0 (0) 1 

Confirmacions (15) 13 (5) 0 (0) 5 (7) 0 (0) 0 (0) 0 

Casaments (4) 4 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 

Exèquies (29) 44 (6) 7 (8) 7 (4) 2 (0) 0  (1) 2 


