
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 19                         Març 2016 

Una llum assenyala l’horitzó  
 

El papa Francesc ens ha animat a que aquesta quaresma sigui viscuda amb 
una intensitat més gran pel fet d’estar emmarcada en l’any sant de la 
misericòrdia. Si això ha estat així, la conseqüència serà lògica: la joia de la 
Pasqua també serà més intensa! I no serà només una sensació privada sinó 
que podrà ser compartida i encomanada. 
 

Cada any, a la nit de Pasqua, subratllem un dels signes baptismals que ens 
parlen de la vida nova del Crist ressuscitat: 
Fa 2 anys vam fer notar el perfum del sant crisma amb la flaire del romaní. 
L’any passat vam destacar el vestit blanc amb les flors que recobreixen la 
branca nua de l’ametller. 
I enguany ens fixarem amb el ciri que encenem de la llum pasqual per a fer 
claror als nostres passos. Encara no podem desvetllar de quina manera ho 
farem (la nit i el dia de Pasqua ho veureu!); ara bé, sí que podem entendre 
que la llum ha de ser Jesús mateix, que orienti, il·lumini i doni escalfor al 
nostre propi camí de deixebles. 
 

Per això, ens anem preparant ja des d’ara amb la imatge del ciri (que en 
algunes parròquies tenim en format mural per a parlar-ne amb els infants); 
al capdavall nosaltres, poble de batejats que s’alegra amb la resurrecció 
del Crist, hem de ser portadors d’aquesta flama que el Senyor ens convida 
a revifar en la nostra vida personal i comunitària. 
 

Visquem molt la recta final de la quaresma i la Setmana santa, però amb la 
mirada posada en l’horitzó que assenyala la llum del Crist Ressuscitat. 

 

En un cop d’ull...  
El testimoni que el P. 
Joan Font va oferir 
dels seus anys a la 
missió de Brasil.  
Aquest berenar de la 

fam, a benefici de 
Mans Unides, el va 
organitzar el grup 
d’adolescents de la 
parròquia d’Alcover. 



Temes destacats 

• Ruta dels llocs marians de l’Alt Camp 
Aprofitant l’empenta de l’any de la misericòrdia i 
que el santuari de Montferri ha estat declarat lloc 
jubilar, l’arxiprestat ha preparat un material per 
potenciar les ermites de la Mare de Déu i les 
advocacions marianes específiques de l’Alt Camp. 
Es tracta d’un tríptic que es pot trobar a les 
ermites d’Alcover, Vallmoll, Montferri i Bràfim i a 
les parròquies de Figuerola, Puigpelat i del Lledó i 
sant Joan de Valls. En cada indret es proposa fer 
una aturada davant la imatge pròpia de la Mare 
de Déu. S’ofereix una refle-
xió sobre un tema concret, 
un text de l’evangeli i una 
breu oració. També hi ha les 
notes històriques i la des-
cripció de la imatge de 
Maria. Un altre fulletó pre-
senta tota la ruta i ofereix 
informacions de servei com 
ara horaris i celebracions. 

Celebracions a l’església, ben aviat 
El paviment de l’església ja està gairebé enllestit, 
la qual cosa permetrà poder celebrar el diumenge 
de Rams a l’església, com s’havia previst. De tota 
manera encara quedarà feina per fer com la 
reposició del mosaic del baptisteri o la instal·lació 
del nou cancell sota el cor. Per altra banda, 
s’haurà de repassar tota la pintura de les parts 
baixes dels murs i fer alguns altres retocs i 

instal·lacions. 
Amb tot, l’església ja 
serà utilitzable però 
encara no podem dir 
que haguem acabat la 
feina completament. 
La previsió és poder 
fer una celebració de 
benedicció i d’inaugu-
ració formal cap a final 
de curs. En parlarem 
amb concreció quan 
tot estigui més ben 
lligat. 

Agraïment de les col·laboracions 
Són moltes les persones que han anat fent arribar 
les seves col·laboracions econòmiques. Els que 
han facilitat les seves dades rebran el certificat 
per a la desgravació de l’IRPF, així com el diploma 
simbòlic de la seva participació que els farem 
arribar prop de la inauguració. També estem 
contactant amb les empreses implantades al 
poble per si volen sumar-se al projecte.  
Les institucions, com ja s’ha dit, ens han promès 
ajudes: Arquebisbat de Tarragona (15.000€), 
Diputació provincial (15.000€), Ajuntament de La 
Riba (6.000€ + retorn de les taxes). Per altra part 
estem pendents de la resolució d’una subvenció 
de la Conferència Episcopal. Anirem informant 
amb més detall dels comptes de les obres.  
 

Venda de flors per sant Josep 
Dissabte 19 de març, durant tot el matí, a la plaça 
major de La Riba hi haurà instal·lada la tradicional 
parada de plantes i flors. Els beneficis de la venda 
aniran destinats a les obres de l’església de sant 
Nicolau. Us hi esperem! 

Recta final de les obres de l’església de La Riba 

• Recés de quaresma 
Dissabte 12 de març, de 2/4 de 5 a 7 de la tarda, a 
l’ermita-santuari de la Mare de Déu de Montserrat 
de Montferri. En aquest any jubilar, Mn. Antoni 
Pérez ens ajudarà a aprofundir el sentit de les 
paràboles de la misericòrdia de sant Lluc. Tothom 
és convidat a aquesta estona tranquil·la de 
pregària a les portes de la Setmana santa.  
 

• Viacrucis nocturn de joves 
Per segon any, els joves de les parròquies de l’Alt 
Camp organitzen aquest viacrucis obert a tothom.  
Tindrà lloc el dimarts sant, 22 de març, a les 9 del 
vespre i unirà l’ermita de la Mare de Déu del 
Loreto de Bràfim amb l’ermita de la Mare de Déu 
de Montserrat de Montferri. 
 

• Trobada arxiprestal de cristians 
Guardeu-vos aquesta jornada festiva i celebrativa 
del diumenge 17 d’abril a Valls. Fetejarem els 650 
anys de la Mare de Déu del Lledó. En donarem 
detalls al proper Ressò. 

Iniciatives de l’arxiprestat de l’Alt Camp 

 



Alcover 
 

• Millora al voltant de l’ermita 
S’estan portant a terme les actuacions recollides 
en el conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament d’Alcover i la parròquia de 
l’Assumpció (vegeu Ressò n. 17). Actualment el 
vial ja està marcat amb unes línies de llambordins. 
Per Setmana Santa està previst que s’hagi 
completat la senyalització de les zones 
d’aparcament, l’arranjament dels bancs de les 
taules o la instal·lació de papereres i jardineres. 

 

El Milà 
 

• Assaig de cants 
Diumenge 13 de març, en acabar l’Eucaristia, 
s’assajaran els cants propis de la setmana Santa. 
Hi haurà fulls nous, tal com es va demanar a 
l’assemblea parroquial. Tothom hi és convidat. 

Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

De tot una mica 

Itinerari quaresmal 
Durant els diumenges de quaresma convidem els 
infants a completar un quadernet amb l’itinerari 
que ens durà a la Pasqua. Anem decorant un “ciri 
pasqual” però això no tindria cap sentit si ens 
oblidem de celebrar la Pasqua, no us sembla?  
 

Cafè de pares i mares  
• Alcover: dilluns 7 i dimecres 9 de març, a 
l’abadia, mentre els nens i nenes fan catequesi.   
 

Reunió de pares i mares  
• La Riba: dimecres 30 de març a 2/4 de 7 de la 
tarda. A més de les qüestions sobre la marxa de la 
catequesi parlarem d’aspectes molt concrets de 
les primeres comunions i de les confirmacions.   

 

Picamoixons  
 

• Festa Major de sant Josep 

Dissabte 19 de març, solemnitat de sant Josep, 
l’ofici de festa major tindrà lloc a la 1 del migdia. 
No deixem d’honorar el nostre copatró en el seu 
dia! 
 

L’endemà, diumenge 20, després de la missa de 
Rams, hi haurà una visita ordenada en petits 
grups al campanar. Els nens i nenes de la 
catequesi aniran oferint diverses explicacions als 
visitants, per a ajudar a amenitzar les esperes. 
 

• Berenar solidari 
 

Prenent el fil de la iniciativa de l’any passat, el 
diumenge 13 de març a les 6 de la tarda la 
parròquia organitza un senzill berenar solidari al 
local social. Ens hi acompanyaran per oferir-nos el 
seu testimoniatge dos joves que han fet una 
estada a la diòcesi de Trujillo (Honduras) amb la 
delegació diocesana de missions . 
Els tiquets costen 3€ i es poden adquirir a la 
parròquia i al Rebost de Pica. Els beneficis 
obtinguts es destinaran a projectes de promoció 
de la joventut d’aquesta diòcesi de Trujillo. 
És obert a tothom i hi són convidades molt 
especialment les famílies dels infants de 
catequesi. Us hi esperem!  

Economia 
Campanya contra la fam a benefici de Mans Unides 
 

• Alcover: 507,98€ (col·lecta) + 248€ (berenar) 
• La Riba: 127,20€ 
• Picamoixons: 172€ 
• La Masó: 118€ 

• El Milà: 122€  
• Fontscaldes: 35€ 

Grups d’adults: trobada del març 
 

• Alcover: Divendres 11 a les 20h. a l’abadia. 
• La Riba i Picamoixons: Correspondria el dissabte 
12 de març a la tarda, però queda potsposat per la 
coincidència amb el recés arxiprestal. 
• La Masó: Dimarts 15, després de la missa de les 
6, a la sagristia. 

Grup del febrer amb E. Amill 



Càritas parroquial 
 

[Durant la Setmana Santa el local restarà tancat] 
 

• Rober filigrana: Dijous, de 17 a 19.30h. 
 

• Recollida de roba i material escolar: Dimarts, de 17 a 19h. 
 

• Despatx d’acollida: 1r i 3r dijous de cada mes, de 17 a 19h. 
 

 

Ens cal, especialment: Material escolar (motxilles, estoigs, 
retoladors, grapadores, compassos, regles, colors...); bates 
de col·legi; roba de nens/es a partir de 8 anys. 

Intencions de pregària  
en les misses del març a Alcover 

 

Dia 1.– Maria Josepa Jané Veciana. 
Dia 4.– Joan Blas. 
Dia 5.– Paquita Basora. 
Diumenge 6.– Joan. 
Dia 8.– Família Miró (fundacions). 
Dia 10.– Antonio Herrera Delgado i flia. 
Dia 11.– Andreu Pérez Sevilla. 
Dia 12.– (ermita) Família Roig Guasch. 
 (parròquia) Família Roca Girona. 

Diumenge 13.– Josep Busquets Basora.  
Dia 15.– Mario Sans.  
Dia 16.– Família Sans Gomà. 
Dia 18.– Josep i Carme. 
Dia 19.– Josep Maria Barberà i família. 
Diumenge 20.– Mn. Josep Blas. 
Dia 23.– Intencions d’una família. 
Dia 24.– Família Figueras Jové. 
Dia 26.– Difunts confraries. 
Diumenge 27.– Pro populo. 
Dia 30.– Antonio Solé i família.  

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

 De tot una mica 

 

Demografia parroquial 
 

Baptismes 

• Fontscaldes: 13 de desembre 2015, Martina Guimet Roldán. 
 

Benvinguda a la família cristiana 
 

Exèquies  
• Alcover: 13 de febrer, Francisco Masdeu Español. 17 de 

febrer, Dolors Tombas Torrell.  

• Fontscaldes: 29 de febrer, Joan Queralt Prats.  
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Signes de l’any de la misericòrdia 
 

Des de l’inici de la quaresma, en una capella lateral de 
l’església d’Alcover, hi ha exposat un gran exemplar de la 
Bíblia de la comunitat obert per la pàgina de l’evangeli del 
diumenge. Al costat, el famós quadre de Rembrandt del 
retorn del Fill pròdig, ens recorda la misericòrdia del Pare del 
cel sempre que acudim a Ell. També a Picamoixons hi ha la 
Bíblia oberta a la capella del Santíssim. Pot ser bo arribar una 
mica abans de la missa i llegir personalment el text del dia. 
 

D’altra banda, a cada parròquia acollirem un dia assenyalat la 
creu jubilar que passarà per totes les esglésies. Ja direm quan 

Dia del seminari 
 

Diumenge 13 de març té lloc aquesta 
jornada que vol conscienciar-nos de la  
importància que té el desvetllament 
vocacional dels joves en les nostres 
comunitats. Per això som convidats a 
pregar pels seminaristes i per que  
molts sentin la crida del Senyor. 
Les col·lectes d’aquell dia són pel 
sosteniment del seminari. 

Suplements a aquest 

Ressò parroquial 
 

• Especial de Setmana santa 
A cada parròquia hi haurà a disposició 
un suplement amb tota la informació 
referent a la Setmana santa: horaris de 
la pròpia parròquia, informacions 
pràctiques, etc. Agafeu-lo i feu-lo 
arribar a qui pugui interessar.  
 

• Especial d’economia  
S’explica l’estat de comptes del 2015 a 
Alcover i les interessants considera-
cions que ha fet el consell parroquial. 
En especial es presenta la campanya 
20x120 que vol animar més persones a 
fer una subscripció bancària periòdica, 
aprofitant els grans avantatges que hi 
ha en les desgravacions de la Renda. 
 

Als altres pobles ja s’ha repartit el 
resum econòmic del 2015 o bé està 
penjat al cancell de l’església. 


