
Horari d’atenció al despatx 
parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

Dilluns i dimecres, 
de 18.30h. a 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 20              Abril 2016 

La Pasqua, temps de trobades 
 

Si agafeu aquest Ressò parroquial i teniu una estona, podreu entretenir-vos 
a comptar les trobades de tot tipus que es proposen per aquests dies. Us 
en sortiran quatre o cinc, ben diverses: per a infants, joves o adults; de 
més llargues i més curtes;  d’àmbit parroquial, arxiprestal o diocesà, etc.  
El perill estaria en trobar-nos per trobar-nos o en ajuntar-nos sempre els 
mateixos perquè ja se sap... Però segurament ho podem evitar si partim 
del que és essencial: la nostra trobada ha de ser fruit del goig de l’anunci 
de la Pasqua i de la fraternitat que volem fer visible entre totes les 
persones. 
Si és així, podrem participar en aquestes convocatòries amb un cor obert i 
disposat a acollir l’altre, tindrem ganes de convidar més persones a 
compartir allò que portem al cor i experimentarem una renovació interior 
humil però autèntica. 
La nostra fe té sempre un component comunitari. Amb la comunitat ens 
apleguem al voltant de l’altar per trobar-nos amb el Crist ressuscitat. Fer 
comunitat no vol dir exhibir números o mogudes. És més senzill, es tracta 
de comunicar i compartir l’arrel més profunda de la nostra fe, esperança i 
amor. No us sembla que ens hi podem ajudar en algun d’aquets aplecs? 

 

En un cop d’ull... 
La xerrada que l’arquitecte 
Jordi Alsina i l’arqueòleg Enric 
Vilalta van fer a la casa de 
cultura de La Riba per a 
explicar les intervencions que 
s’han fet al subsòl de l’església 
de sant Nicolau. Es van detallar 
les actuacions seguides i els 
sistemes de preservació i 
recobriment de les petites 
criptes funeràries aparegudes. 
Per últim va resultar molt 
interessant l’estudi que s’ha 
fet a l’arxiu arxidiocesà per 
documentar els enterraments.   



Temes destacats 

Trobada de pasqua i visita a Alcover 
El dissabte 16 d’abril, el grup de la “Frater” del 
nostre arquebisbat compartiran una jornada de 
convivència a Alcover. 
El punt de trobada és l’ermita del Remei, a 2/4 de 
12 del matí. A les 12 hi haurà la missa a la mateixa 
ermita. Tothom qui ho vuigui hi pot participar! 
 Després de compartir el dinar, els participants 
tindran una tarda de visites culturals per la vila 
d’Alcover. 
Desitgem que la seva estada sigui molt agradable, 
alhora que animem les persones que tenen algun 
tipus de discapacitat, o que volen fer algun servei, 
a que s’animin a conèixer la Frater. Si és així 
poden posar-se en contacte amb Mn. Pere Joan.  

La trobada de cristians de l’alt Camp ja és una 
tradició de fa 29 anys, encara que els cristians ens 
trobem ben sovint al voltant de la taula del 
Senyor. Però trobar-nos de les diverses 
parròquies o comunitats cristianes és un al·licient 
que ens esperona a viure la fe i a ser-ne testimoni. 
Enguany ho fem des del Lledó de Valls ja que s’hi 
celebren els 650 anys de la troballa de la imatge i 
els 50 anys de la seva coronació canònica (...). 
Volem que tots els participants se sentin acollits, i 
en aquesta experiència acollidora de l’Any de la 
misericòrdia, sentir l’abraçada de Déu Pare que 
ens estima, perdona i ens convida a viure la 
fraternitat universal com a fills seus. 
Venir a Valls deu ser una cosa que feu sovint els 
qui veniu de les rodalies, però aquesta 
trobada ha de ser quelcom que no ens 
deixi indiferents, tampoc per aquells que 
ja hi vivim cada dia. Posem-hi el nostre alè i 
la nostra voluntat per compartir una 
jornada festiva i viure cada dia la 
benedicció del Senyor. 

P. Joan Font, rector de la parròquia de la  

Mare de Déu del Lledó de Valls. 

Programa del diumenge 17 d’abril 
10h. Arribada i acollida davant l’església de la 
Mare de Déu del Lledó de Valls: esmorzar per a 
tots als assistents. 
10.30h. Salutació dins l’església-santuari. 
11h-13h. Diàlegs rotatius per grups: 
a) La imatge de la Mare de Déu del Lledó, art i 
tradicions, per Àngel Gasol (a l’església). 
b) La devoció a santa Maria del Lledó, per Jordi 
Tusset (a la casa de cultura). 
c) L’evangeli de la misericòrdia, per Maria de 
l’Esperança Amill (a la biblioteca popular). 
En acabar, passejada cap a la sala Kursaal, prop 
del Pius hospital (també hi ha lloc per aparcar). 
14h. Dinar a la Sala Kursaal. 

16h. Concert amb el grup Canta la Teva Fe. 
18h. Missa a l’església del Lledó presidida    
pel sr. Arquebisbe. 

 

Inscripcions  
fins el dilluns 11 d’abril 

 A cada parròquia. 
 O bé a la Llibreria Jordi d’Alcover. 
 Preu: 15€. Inclou el material i el dinar. 

Trobada de cristians de l’arxiprestat de l’Alt Camp a Valls 

Mn. Pere Joan, viceconciliari diocesà 
Des de fa una colla d’anys, Mn. Pere Joan és un 
dels dos mossens que tenen cura d’acompanyar 
els membres de la “Frater” a nivell diocesà i, 
recentment, ha estat renovat per tres anys. Ens 
explica:  
«La Frater és un grup de persones minusvàlides 
que es reuneixen per a créixer en la fe. Formen 
part de l’acció catòlica de l’Església, de manera 
que s’ajuden mútuament amb l’estudi d’evangeli i 
la revisió de vida. Es fan moltes activitats per a fer 
germanor i suport entre els minusvàlids i els 
voluntaris. Per exemple, s’organitzen colònies 
adaptades a l’estiu i durant el curs hi ha trobades 
més festives per Nadal, Reis, Pasqua i en altres 
moments com la calçotada o excursions culturals. 
La celebració de l’Eucaristia és sempre el moment 
més viscut de les nostres trobades. L’ambient que 
s’hi respira és molt obert i acollidor. Tothom s’hi 
pot incorporar, cadascú segons les possibilitats». 

La fraternitat cristiana de persones amb discapacitat “Frater” 

Festa de maig de la Mare de Déu del Remei 
Diumenge 8 de maig: missa a la 1, dinar de 
germanor i moltes més coses. Enguany, no hi 
faltaran novetats. Reserveu-vos la data! 

 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Arxiprestat de l’Alt Camp 
Trobada d’infants grans a Santes Creus 
Els nens i nenes grans de les parròquies de l’Alt Camp, 
acompanyats dels catequistes, viuran una jornada de convivència 
i formativa el proper dissabte 9 d’abril a Santes Creus.  
El dia començarà a 2/4 d’11 amb una gran benvinguda i diversos 
jocs. Després, un cop dintre el monestir, faran una descoberta de 
la vida monàstica que els posarà en contacte amb la nostra pròpia 
vida de cristians. Després de dinar a l’arbreda hi haurà tallers. 
A les 5 de la tarda les famílies, i qui ho vulgui, pot participar a la 
missa d’acció de gràcies. Acabarem amb un berenar de germanor. 
Esperem que també en gaudeixin molts infants de la catequesi de 
continuïtat d’Alcover, La Riba, Picamoixons i La Masó.  
 

Grup de joves 
 

Pregària a Valls (1) 
El passat 11 de març els nois i noies del grup de joves d’Alcover 
van participar a la pregària de quaresma que organitzaven els 
joves de la parròquia de sant Joan de Valls. Moltes gràcies per 
convidar-nos-hi!  
 

Participació a la trobada diocesana de joves (2) 
El proper dissabte 2 d’abril se celebra la trobada diocesana 
d’adolescents i joves a Vila-seca. També hi participarem, més 
encara tenint molt present el bon record de la trobada de l’any 
passat que es va fer a Alcover.  
 

Picamoixons 
 

Guies per un dia (3) 
El diumenge de Rams, coincidint amb la festa major, els nens de la 
catequesi van convertir-se en guies dels grups que volien fer la 
visita al campanar. Una molt bona iniciativa que ens va permetre 
conèixer molt millor la nostra església, també des d’una dimensió 
catequètica!  
 

Colònies de la catequesi  
La parròquia de Picamoixons, junt amb la de La Riba, ja posa fil a 
l’agulla per al cap de setmana de colònies de la catequesi. Seran 
del 13 al 15 de maig a Tarrès (Les Garrigues).    
 

Alcover 
 

Cafè de pares i mares  
Dimecres 13 i dilluns 18 d’abril, a l’abadia, mentre els nens i nenes 
fan catequesi.   
 

Reunió de pares i mares de confirmació 
Dimecres 20 d’abril, a les 20.15h. a l’abadia. Hi tractarem temes 
importants de la catequesi dels dimecres i de les confirmacions.  

Grups d’adults:  
trobada de l’abril 

 

• Alcover: divendres 15 a 2/4 de 9 
a l’abadia. 
• La Riba: dissabte 16 a les 4 a 
l’abadia. 
• Picamoixons: dissabte 16 a 1/4 
de 6 a l’abadia. 
• La Masó: dimarts 19, després de 
la missa de les 6, a la sagristia. 

 

3 

2 

1 

1 



Càritas parroquial 
Local del c/del Rec 27 

 

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

• Recollida de roba, parament de la llar 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, llapis, retoladors, grapadores, compassos, 
regles, colors...); bates de col·legi; roba de nens/es 
a partir de 8 anys. 

Intencions de pregària  
en les misses de l’abril a Alcover 

 

Dia 2.– Família Roca Ramon. 
Diumenge 3.– Amadeu, pare i fill. 
Dia 4.– Roser Orpinell. 
Dia 9.– (ermita) Anton Fuguet (10è aniv.) 
 (parròquia) Inès i Pedro. 

Diumenge 10.– Joan i Maria.  
Dia 16.– Ramon Altès.  
Diumenge 17.– Família Garcia Solé. 
Dia 18.– Família Figueras Jové. 
Dia 19.– Joan Girona Tomàs. 
Dia 22.– Família Giné Magrané. 
Dia 23.– Amadeu Molné Casero. 
Diumenge 24.– Anton i Rosa. 
Dia 27.– Pere i Inés. 
Dia 29.– Antonio Solé i família. 
Dia 30.– Maria Lluïsa i Josep.  

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

 El finestral de la solidaritat 

 

Demografia parroquial 
 

Baptismes 

• Picamoixons: 27 de març, Alfonso González Cardó. 
 

Benvingut a la família cristiana 
 

Amonestacions 
Preparen el seu matrimoni,  
 Juan Manuel Pérez Abad amb Jessica Zaplana Carrillo. 
 

Exèquies  
• Picamoixons: 9 de març, Rosa Grau Miró.  
 11 de març, Joan Montalà Poblet.  

• Alcover: 24 de març, Francesc De Puig Barberà. 
 28 de març, Josep Soler Ollé.  
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Economia 
• Col·lecta del dia del seminari: 
 

Alcover: 383,14€ 
La Riba: 240,41€ 
Picamoixons: 118€ 
 

• Venda de plantes i flors a benefici de les obres 
de La Riba: 807,80€ 
• Rifa d’una mona de pasqua a benefici de les 
obres d’Alcover: 317,12€ 
• Berenar solidari de la parròquia de Picamoixons 
a benefici dels projectes socials amb joves de la 
diòcesi de Trujillo (Honduras): 310€  

La Masó: 70€ 
El Milà: 65€ 
Fontscaldes: 45€ 

Berenar solidari 
La parròquia de Picamoixons va organitzar, amb 
l’ajuda de les famílies de la catequesi, aquest acte 
de conscienciació i solidaritat. La Blanca i la Noèlia 
ens van donar a conèixer la realitat tant plena de 
contrastos d’Hondures, on elles han fet un 
projecte de cooperació amb la diòcesi de Trujillo. 
Un testimoni ple de vida de joves compromeses 
des de la fe. Cal agrair les facilitats per l’ús de la 
sala social i a tots els assistents. Moltes gràcies! 

 

Celebrem els patrons de Catalunya: 
 

• Sant Jordi: 
Missa a Alcover a les 20h. 
 

• Mare de Déu de Montserrat: 
Misses a La Riba a les 10.30h. / La Masó a les 18h. 
Picamoixons a les 19h. / Alcover a les 20h. 


