
Horari d’atenció al despatx 

parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

Dilluns i dimecres, 
de 18.30h. a 19.30h. 
 

Tel. 977846082 - 679538908 
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 21                 Maig 2016 

Corpus i les crides a la solidaritat 
 

De tant en tant, les crides a la solidaritat davant d’una necessitat concreta 
mobilitzen molta gent. Però quan el focus dels mitjans de comunicació 
s’apaga també pot desaparèixer la nostra atenció i ajuda. Per als cristians 
cada diumenge hauria de ser una crida a revifar la nostra atenció i 
compromís vers les necessitats. Perquè l’Eucaristia, en la mesura que ens 
posa en comunió amb Jesús ressuscitat, també ens situa en comunió amb 
els que són més fràgils, reflex del seu rostre i preferits del seu Regne.  
La festa del Cos i de la Sang de Crist que arribarà al final d’aquest mes ens 
ho recorda. Adorem amb fe l’Eucaristia, acompanyem-la amb devoció 
durant la processó, amb el mateix respecte i estima amb que hem d’acollir-
nos i oferir-nos una caritat activa els uns als altres. 
Tenim oportunitat de renovar aquest compromís fent silenci profund 
davant del Senyor present en el senzill pa eucarístic. I podem concretar la 
caritat en la col·lecta que es fa aquell dia per Càritas, o amb un donatiu per 
les greus necessitats que hi ha Ucraïna, tal com ens ha demanat el Papa. 
 

Horaris de la celebració del Corpus, el diumenge 29 de maig: 
• Alcover: Missa a les 7 de la tarda i, tot seguit, processó amb el Santíssim 
sagrament. També hi ha missa de vigília a les 20h. amb breu adoració final. 

• La Riba: Missa a 2/4 d’1 del migdia amb breu adoració final. 

• Picamoixons: Missa a les 11 del matí amb breu adoració final. 

• La Masó: Missa a les 7 de la tarda i, tot seguit, processó amb el Santíssim.  

• El Milà: Missa a les 11 del matí i, tot seguit, processó amb el Santíssim. 

• Fontscaldes: Missa a la 1 del migdia i, tot seguit, processó amb el Stssim. 

 

En un cop d’ull... 
La jornada de convivència 
de la Fraternitat cristiana 
de persones amb disca-
pacitat que es va fer a 
Alcover el passat dissabte 
16 d’abril.  A la foto, junt 
amb els participants, els 
seus familiars, voluntaris i 
persones de la parròquia. 



Temes destacats 

Programa i inscripcions 
▪ Sortida d’Alcover en autocar a les 9h (als altres 

pobles en funció de les inscripcions). 

▪ Matí: Visita i eucaristia al santuari del Remei 

d’Urgell. Visita a les bodegues de la finca i tast de 
vins (mentrestant, jocs pels infants). 

▪ Migdia: dinar a l’hotel del sant Crist de Balaguer. 

Menú d’adults: milfulls d’espinacs, graellada de 
carn i crocant. 

▪ Tarda: visita a l’església del sant Crist i salutació 

a les germanes clarisses. Visita pel centre de 
Balaguer. Temps lliure i sortida cap a les 19h.   
Preu (bus + visita bodegues + dinar): 30€ pels 
adults i 19€ pels infants. 
Us podeu inscriure a cada parròquia i a Llibreria 

Jordi d’Alcover fins divendres 13 de maig. 

El segon diumenge de maig és dia de festa al 
recer de la Mare de Déu del Remei. Novament 
estem convidats a viure aquest jorn de celebració, 
germanor i esbarjo en un lloc tant bonic i estimat 
com la nostra ermita.  
 

Algunes novetats 
Enguany volem fomentar la participació de les 
famílies. Per això, els nens i nenes de la catequesi 
d’Alcover prepararan una artística flor amb una 
breu pregària. El dia de la festa la podran oferir a 
la Mare de Déu en el decurs de la celebració.  
Si les famílies es volen quedar a dinar, caldrà que 
s’apuntin. S’ha mirat de mantenir els preus i de fer 
un menú infantil molt econòmic per facilitar-ho. 
A la sobretaula, hi haurà uns tallers organitzats 
per als nens i nenes. Els adults, per la seva part, 
podran informar-se de les millores i reparacions 
que estan previstes a l’ermita.  
Els actes de la tarda seran els habituals i acabarem 
amb la ja tradicional benedicció de roses i el 
berenar pels infants. 
Us hi esperem. No hi falteu!  

Programa del diumenge 8 de maig 
10h. Comença el servei de transport gratuït entre 
l’església Nova i l’ermita del Remei. 
13h. Eucaristia a l’esplanada de l’ermita cantada 
pel cor parroquial. A l’ofertori els nens i nenes 
presentaran les seves flors artístiques. 
14.30h. Dinar de germanor. 
Durant la sobretaula, tallers pels infants. 
16.30h. Xerrada informativa de les obres de 
millora i reparacions de l’ermita. 
17h. Rosari i benedicció dels infants. 
En acabat, benedicció de les roses que seran 
repartides a les senyores i berenar pels infants.   
 

Inscripcions pel dinar 
A Llibreria Jordi d’Alcover o a la pròpia parròquia. 
Fins el dimecres 4 de maig. 14€ adults i 7€ infants. 

 

 Agraïments 

Al grup de les Dones del Remei per la dedicació en 
la preparació de la festa. 
A l’ajuntament d’Alcover per facilitar el transport, 
la megafonia, el tendal i taules i cadires pel dinar. 

Festa de maig de la Mare de Déu del Remei 

Dilluns de Pentecosta, 16 de maig 
 

En aquest mes de maig, tant marià, i després de 
fer la festa a la nostra ermita del Remei, volem 
conèixer altres llocs de Catalunya on també es 
venera de manera especial la Mare de Déu del 
Remei. Cada any anirem a un santuari remeià 
diferent per anar preparant-nos per les nostres 
festes decennals del 2019. Així, podrem conèixer 
com són aquests altres llocs, quines festes hi fan i 
com les viuen.  
Enguany aprofitarem el dilluns de la segona 
Pasqua, 16 de maig, que és festiu i anirem fins a la 
plana d’Urgell, al conegut Castell del Remei, prop 
del poble d’Ivars. 
A la tarda visitarem la ciutat de Balaguer, amb el 
santuari del seu famós sant Crist. Animeu-vos-hi! 

Excursió de les parròquies al Remei d’Urgell i a Balaguer  

Ajudar el doble és de franc! 

Tu no pagaràs més ni et 
tornaran menys. Posa les dues 

X a la declaració de la renda. 

 

 
 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Colònies de la catequesi  
Tota la catequesi de Picamoixons i de La Riba, farà un cap de 
setmana de convivències a Tarrés. Sortiran en tren el divendres 13 
al vespre i acabaran el diumenge 15, junt amb les famílies, amb la 
missa de Pentecosta. Esperem que siguin uns dies intensos on la 
diversió acompanyi el treball sobre les paràboles de misericòrdia.   
A Alcover les colònies són només per als nens i nenes que fan 
catequesi de continuïtat (4t, 5è i 6è) i tindran lloc del 27 de juny a 
l’1 de juliol, tal com vam anunciar a la reunió de pares i mares. 
 

Trobada arxiprestal d’infants grans 
Va tenir lloc a Santes Creus el dissabte 9 d’abril. Els nens i nenes, 
amb els catequistes, van descobrir la vida de la primera comunitat 
cristiana i la dels monjos cistercencs amb un recorregut que va 
combinar els jocs, les explicacions catequètiques teatralitzades i 
tallers. A la tarda van acabar amb la missa i amb un bon berenar. 
Volem agrair la bona participació que hi va haver de la catequesi 
de les parròquies d’Alcover, La Riba, La Masó i Picamoixons. 
 

Cafè de pares i mares  
Dimecres 4 de maig, a l’abadia d’Alcover, 
mentre els nens i nenes fan catequesi. Serà 
la darrera trobada d’aquest curs.  
 

Confirmacions d’adults 
A Alcover i La Masó la celebració de la 
confirmació serà el 19 de juny. Si alguna 
persona adulta vol rebre aquest sagrament, 
pot posar-se en contacte sense demora amb 
Mn. Miquel que en coordinarà la preparació. 

Grups d’adults:  

trobada del maig 
 

• Alcover: divendres 20, a 2/4 de 9 
del vespre a l’abadia. 

• La Riba: dissabte 21, a les 4 de la 
tarda a l’abadia. 

• Picamoixons: dissabte 21 a 1/4 
de 6 de la tarda a l’abadia. 

• La Masó: dimarts 24, després de 
la missa de les 6, a la sagristia. 
 

Tingueu present que aquesta 
sessió del maig serà la darrera del 
curs. Al juny, el diumenge 12 a la 
tarda, tots plegats pelegrinarem 
al santuari jubilar de la Mare de 
Déu de Misericòrdia de Reus. 

De tot una mica 

Fontscaldes 
Neteja del campanar 

Fa una colla d’anys que el campanar no és 
practicable per la gran acumulació de brossa i 
colomassa. Com que tenim el projecte de 
recuperar les campanes i el rellotge, en una 
reunió de poble, es va prendre l’acord de 
convocar els voluntaris que ho vulguin per fer 
una neteja a fons del campanar. Serà el dissabte 
28 de maig al matí. Gràcies! 

El Milà 
Festa major de sant Isidre 

Diumenge 15 de maig a 3/4 de 12 del migdia tindrà 
lloc l’ofici solemne en honor a sant Isidre, patró 
del poble del Milà i de la pagesia. Tal com es va 
acordar en l’assamblea parroquial, no es farà 
processó en acabar la missa i la celebració 
coincidirà amb la del diumenge.  
Que sant Isidre intercedeixi per tots nosaltres i 
pel bé del nostre poble del Milà. 

 

   Canvis d’hores de missa 
 

Diumenge 8 de maig:       Diumenge 22 de maig:  Diumenge 29 de maig: 

A La Riba, missa a les 10.30h.       Al Milà, missa a les 10.30h. Festa del Cos i la Sang de Crist,  
A Picamoixons, missa a les 11.30h.      A La Masó, missa a les 11.45h. horaris a la pàgina frontal. 



Càritas parroquial. Local del c/del Rec 27. Alcover. 
 

• 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: Primer i tercer dijous de cada mes, de 17 a 19h. 
 

Al local de Filigrana, ja s’ha canviat la roba i ara en trobareu de primavera-estiu. Per altra part, s’està 
habilitant un apartat amb parament de la llar (plats, gots, estris...) amb moltes oportunitats. 

Intencions de pregària  
en les misses del maig a Alcover 

 

Diumenge 1.– Felip i família. 
Dia 2.– En acció de gràcies. 
Dia 3.– Neus, Rita i Teresa. 
Dia 7.– Família Girona i família Feliu. 
Diumenge 8.– Pro populo.  
Dia 9.– Carmeta Caparó. 
Dia 13.– Roser Blas.  
Dia 14.– Família Feliu i família Girona. 
Diumenge 15.– Joan i Rosa. 
Diumenge 22.– Tomàs Antonio Escoté. 
Dia 23.– Ceferino Antiller Casillas. 
Dia 24.– Joan Figueras. 
Dia 26.– Rita Cortiella. 
Dia 28.– Ramon Altès. 
Diumenge 29.– Miguel Martínez i 
Maria Dolores Torrente. 
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 

• Alcover: 3 d’abril, Lara Santaella Dacosta. 
 9 d’abril, Dolors Banús Antiller i Maria Lázaro Noguera 

 

Benvingudes a la família cristiana 
 

Amonestacions 
Preparen el seu matrimoni 

•  Alcover: Josep Antoni Dalmau Izquierdo amb Maria 
Antonia Salvadó Fuentes. 

• La Riba: Marc Gomà-Camps Travé amb Melinda Redai. 
 

Exèquies  
• Alcover: 2 d’abril, Josep Maria Cir Ollé. 9 d’abril, Dolors 

Prats Monné. 22 d’abril, Joan Invernón Molina.  

• Picamoixons: 27 d’abril, Maria Giménez Gómez.  
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Inauguració i benedicció  
Està previst que el diumenge 17 de juliol al matí es 
pugui fer l’acte de benedicció de les obres per 
part del Sr. Arquebisbe. Aquell matí tindrà dos 
moments, primer la benedicció i inauguració més 
institucional i, després, la missa d’acció de gràcies 
amb l’administració de les confirmacions. 
Per altra part, el dissabte 30 de juliol, festa de 
sant Abdó i Senen, al vespre també farem un acte 
festiu i participatiu de celebració. N’informarem. 
 

Panell informatiu 

A l’entrada de l’església hi haurà instal·lat un 
panell informatiu amb les despeses que s’han 
anat fent fins ara, els pagaments pendents i els 
donatius rebuts.  
 

Consell parroquial 
Dimecres 4 de maig, a 1/4 de 9 del vespre a 
l’abadia.  

La Riba 
Estat actual de les obres 
Amb pas constant anem avançant en la 

finalització dels treballs a l’església de sant 
Nicolau. Ara, de l’obra pròpiament dita, només 
falta instal·lar el cancell i abrillantar el paviment. 
Paral·lelament s’estan fent els repassos de la 
pintura de les parts baixes que havien quedat 
malmeses per les humitats. 
També s’ha hagut d’instal·lar una nova megafonia 
perquè la que hi havia ja era molt obsoleta i, a 
més, estava molt tocada pels talls dels fils que va 
comportar el canvi de paviment. Aquesta és una 
intervenció no prevista però que ha resultat del 
tot necessària. 
Per últim estem mirant de fer una instal·lació 
renovada de la llum perquè ara hi ha parts amb 
moltes mancances i que resten molt fosques. 

 


