
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 22              Juny 2016 

La creu pelegrina del jubileu  
 

Per totes les parròquies de l’Arquebisbat de 
Tarragona va passant una creu pelegrina que va 
ser beneïda a la catedral el dia d’inici del jubileu. 
Tot recorrent les comunitats ens recorda que 
tots estem en comunió i que som cridats a viure 
amb intensitat l’Any jubilar de la Misericòrdia.  
 

A Alcover la rebrem el dia 5 de juny i hi restarà 
alguns dies. També anirà a La Masó en aquest 
període. La tornarem a tenir del 14 al 22 d’agost 
per anar a Masmolets, Mont-Ral i Farena. I del 8 
d’octubre a l’1 de novembre passarà per l’ermita 
de la Mare de Déu del Remei, La Riba, 
Picamoixons, El Milà i Fontscaldes.  

 

Aprofitant la presència d’aquest signe mirarem de tenir alguns moments 
significatius a les parròquies, com ara accions de gràcies de la catequesi o 
celebracions del sagrament del perdó o de la unció dels malalts. Però més 
enllà del contingut simbòlic que pugui tenir aquesta creu, hi ha d’haver la 
nostra actitud oberta per tal de deixar-nos interpel·lar per la misericòrdia 
amb que Déu s’ha avançat a tractar-nos. Només així podrem respondre-hi 
en conseqüència i tindran sentit els gestos externs que puguem fer. 

 

 

En un cop d’ull... 
l’excursió de les parròquies al santuari de la Mare de Déu del Remei 
d’Urgell i a Balaguer del passat 16 de maig. Un reeixit dia de convivència! 



Temes destacats 

El dia de la festa de maig a l’ermita ja es va fer una 
breu presentació prèvia. Ara es vol aproximar 
aquesta informació a tothom qui hi tingui interès 

amb una xerrada a Ca 

Cosme el dijous 9 de juny a 

les 8 del vespre, oberta a 
tothom.  

Posteriorment, es farà arribar a les cases del 
poble un tríptic amb un resum de la informació i 
amb diferents propostes de col·laboració i 
iniciatives per tal que aquest projecte sigui 
possible entre tots. 

Sentit d’aquest sagrament  
El sagrament de la Unció dels malalts és expressió 
de la fortalesa que Déu ofereix als qui s’hi confien. 
Es tracta d’un sagrament anomenat de “guarició” 
perquè el Senyor refà espiritualment aquells que 
es troben afeixugats, en aquest cas, per la 
fragilitat de la salut. És convenient que les 
persones que experimenten l’afebliment de les 
forces físiques per raó de 
l’edat o d’una malaltia seriosa, 
o els que s’han de sotmetre a 
una intervenció o tractament 
mèdic important, rebin amb naturalitat aquest 
sagrament. En cap cas hem de mantenir la idea de 
la mal anomenada “extrema unció”, pensant que 
és un sagrament per a ben morir. Al contrari, els 
sagraments sempre són per a afrontar la vida ben 
fonamentats en Jesucrist. 

Celebració comunitària, 12 de juny 
En el marc de l’Any jubilar de la Misericòrdia ens 
ha semblat oportú programar una celebració 
comunitària d’aquest sagrament dins la missa del 

diumenge 12 de juny a Alcover. Aprofitarem que 
hi haurà a la parròquia la creu de l’Any jubilar per 
redescobrir la misericòrdia de Déu que 
experimentem en aquest sagrament. 

A les altres parròquies, si hi 
ha persones interessades, 
també podem programar 
una celebració comunitària 

de la Unció dels malalts més endavant, quan hi 
arribi la creu de l’any jubilar. 
Per altra part fem una crida per tal que les 
persones grans o malaltes de les cases que 
vulguin rebre la santa Unció es posin en contacte 
amb els mossens per anar-los a visitar. 

El sagrament de la Unció dels malalts 

Des de fa uns mesos una comissió de persones de 
la parròquia treballa per tal que es puguin fer les 
reparacions i millores que necessita l’ermita de la 
Mare de Déu del Remei. En 
efecte, el pas del temps ha 
comportat que siguin del tot 
necessàries una sèrie 
d’actuacions per tal de frenar el deteriorament i 
potenciar aquest lloc tant concorregut i estimat 
d’Alcover. Les intervencions s’anirien portant a 
terme progressivament, segons el grau 
d’urgència i les possibilitats econòmiques. 

Presentació del projecte de l’ermita del Remei 

Es farà una xerrada informativa 

a Ca Cosme el 9 de juny a les 20h. 

El sagrament de la Unció ajuda a 

retrobar la Misericòrdia de Déu. 

Jubileu al santuari de Misericòrdia de Reus 
Tal com vam anunciar quan plantejàvem el curs 
dels grups d’adults de les parròquies, la darrera 
trobada seria conjunta i en forma de pelegrinatge 
al santuari de la Mare de Déu 
de Misericòrdia de Reus. Així 
doncs, el diumenge 12 de juny 
a la tarda hi anirem, i hi estan 
convidades totes les persones que vulguin, hagin 
participat o no, als grups d’adults. Per facilitar el 
desplaçament posarem un autocar que passarà 
pels pobles que calgui. El preu serà de 5€. 

A partir de 2/4 de 5 de la tarda, l’autocar recollirà 
les persones que vulguin venir. 
A les 5, aprox., ens faran la rebuda i una explicació 

del santuari. Després es 
podrà rebre el do jubilar, 
travessant la porta santa i  
amb la possibilitat de la 

confessió. Posteriorment, anirem passejant fins al 
veí monestir de les clarisses, que ja coneixem de 
l’any passat, i a 2/4 de 7 hi resarem les vespres 
amb les monges. Tornarem a casa cap a les 8. 

Acabarem així els grups d’adults, 

el diumenge 12 a la tarda. 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Celebració de final de curs 
Els primers dies de juny s’acaba el curs de la catequesi a 
Alcover, La Riba, La Masó i Picamoixons. Cal agrair molt 
sincerament la dedicació i el treball voluntari que porten a 
terme les catequistes en nom de la parròquia.  
Infants, famílies, catequistes i tota la comunitat cristiana en 
donarem gràcies a Déu en la missa dominical del 5 de juny (del 
12 de juny a Picamoixons). 
 

Colònies de la catequesi del grans d’Alcover 
Els nens i nenes de la catequesi de 4t, 5è i 6è d’Alcover, junt 
amb els de La Masó que s’hi vulguin sumar, faran novament 
colònies. Serà del 27 de juny a l’1 de juliol a la casa de colònies 
d’Alfar, al municipi de Dosrius (Maresme). Seran uns dies 
intensos per créixer en la fraternitat, l’alegria sana i la pregària 
 

Trobada diocesana d’escolans 
Tindrà lloc el dilluns 27 de juny a Montferri. Com sempre hi són 
convidats els escolans de les nostres parròquies per acabar el 
curs en una jornada festiva i celebrativa. 
 

Projecte d’estiu del grup de joves i pastissos 
Els nois i noies del grup de joves d’Alcover aniran al final de 
curs de la Delegació diocesana de joventut del divendres 3 de 
juny al vespre a Reus. Per altra part, del 5 al 9 de juliol 
participaran a les colònies que organitza la Delegació a 
Mallorca. Per a facilitar el finançament vendran pastissos 
casolans en sortir de missa alguns diumenges. Us esperen! 
 

Final de curs de les catequesistes 
A Alcover les catequistes faran la revisió del curs el dilluns 6 de 
juny a la tarda. Més endavant compartirem un vespre festiu 
que mirarem que sigui amb catequistes dels altres pobles.  

La Riba 
Inauguració de les obres 
Si Déu vol , el 17 de juliol tot estarà a punt 

per a fer la inauguració definitiva de les obres de 
l’església. Després, el dia dels sants patrons, 
tornarem a fer festa per celebrar-ho. 
 

Canvis d’hores de misses 
Al Milà i a Fontscaldes: dissabte 18 de juny, missa 
a les 7 de la tarda (no n’hi haurà diumenge 19). 
Diumenge 19, confirmacions a La Masó i Alcover. 

Fontscaldes 
Millores als campanars 

Un cop feta la neteja del campanar gràcies als 
voluntaris, ens plantegem recuperar el rellotge i 
les campanes que fa molts anys que no van.  
A Masmolets, cal reparar la teulada del campanar 
 

Consells parroquials 
La Riba: dimecres 22 de juny a les 19.30h. 
Alcover: dimecres 22 de juny a les 20.45h. 
Picamoixons: dilluns 20 de juny a les 20h. 

Confirmacions  
El diumenge 19 de juny el Sr. 
Arquebisbe administrarà el sagra-
ment de la confirmació a La Masó 
(11h.) i a Alcover (12.30h). No hi falteu!  
A Alcover, els confirmands amb els 
padrins i familiars tindran la celebra-
ció penitencial oberta a tothom el 
dimecres 15 a les 20.30h. i l’assaig  el 
dijous 16 a les 20.30h. 

Colònies de catequesi de La Riba i 
Picamoixons a Tarrés, 13-15 de maig. 

De tot una mica 



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: 15 de maig, Alexia Gatell Juárez i Àlex Mora 
López. 22 de maig, Lucía Martín López i Albert Caballero 
Rodríguez. 

• La Masó: 28 de maig, Laura Tarragó Bujaldón. 
 

Benvinguts/des a la família cristiana 
 

Primeres Comunions: 
• Alcover: 1 de maig,  Juli Altès Granados, Carla González 

Palomo, Èlia Madruga Tombas, Silvia Muñoz Saavedra, 
Laura Orpinell Cabrera, Joan Oliver Pàmies Thompson, 
Nicole Robles Machado, Marc Tudores Guerrero, Xènia 
Vendrell López. 
15 de maig, Albert Altès Montané, Lucía Álvarez Novillo, 
Sandra Casas Gilabert, Albert Fons Gómez, Aina Gatell 
Juárez, Adrià Llanos Roca, Jordi Llorens Moix, Paula 
Mora López, Gerard Plana Planella, Laura Requena 
Cabestany, Roger Tombas Bosch. 
22 de maig, Rut Albaigès Heredia, Marta Caballero 
Rodríguez, Carla Camacho Rodríguez, Jordi Garcia Villar, 
Pol González Roig, Yexalén Lara Cabilla, Jan Magrané 
Roca, Paula Martín Cortés, Oriol Martínez Figuerola, 
Andrea Masdeu Gordo, Laia Ramia Güell, Carla Ribellas 
Basora, Lídia Torres Martínez. 

• Picamoixons: 8 de maig, Ivet Fernándex Bertran,  Gina 
Fernández Bertan, Pep Gaya Ramos, Núria Mínguez 
Bertan. 29 de maig, Noa Maria Galán. 

• La Masó: 22 de maig, Dídac Piñol Martín de la Leona. 

• Fontscaldes: 22 de maig, Albert Avella Vivancos. 

• La Riba: 29 de maig, Aina Pérez Fort. 
L’enhorabona i que Jesús sigui sempre al seu costat 

 

Amonestacions 
Preparen el seu matrimoni 

• Masmolets: Gerard Roig Lluís amb Berta Casas Sorribes.  
 

Exèquies  
• La Riba: 30 d’abril, Emília Andreu Gabarró.  

• Fontscaldes: 2 de maig, Eusebio Márquez Solano. 

• Alcover: 3 de maig, Paulino Torner Vicent. 13 de maig, 
Pedro Carceller Ribera. 13 de maig, Josep Barberà 
Compte. 15 de maig, Juana Castillo Arias.    

 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del juny a Alcover 

 

Diumenge 5.– Família Girona Compte. 
Dia 6.– Joan i Lluïsa. 
Dia 7.– Maria Cardó Tell. 
Dia 8.– Anna Tomàs Veciana. 
Dia 10.– Carlos Martí i Guillem Martí. 
Dia 11.- (ermita) Família Roig Guasch. 
Diumenge 12.– Pro populo.  
Dia 17.– Família Isern i Segovia 
Diumenge 19.– Pro populo. 
Dia 20.– Família Giné Magrané. 
Dia 21.– Lluís Climent. 
Dia 22.– Joan i Lluïsa. 
Dia 23.– Família Figueras Jové. 
Dia 24.– Família Girona Cardó. 
Dia 25.– Joan. 
Diumenge 26.– Paquita Martorell. 
Dia 27.– Joan Blas. 
Dia 29.– Pere Brunet Roig. 
Dia 30.– Antonio Solé i família. 

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

 

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

• Recollida de roba, parament de llar i 

material escolar: Dimarts, de 17 a 19h. 
 

• Despatx d’acollida: Primer i tercer 
dijous de cada mes, de 17 a 19h. 
 

Agraïment 
A l’Escola d’Adults d’Alcover per la 
iniciativa de destinar la meitat dels 
donatius recollits en la desfilada del 
passat 27 de maig als nostres projectes 
solidaris. Moltes gràcies! 
 

Economia 
Col·lecta a favor de Càritas diocesana del 
diumenge de Corpus Christi: 
Alcover: 405,09€    Fontscaldes: 120€ 
La Masó: 148,50€    La Riba: 184€           
Picamoixons: 204,15€    El Milà: 113,10€ 
 

Col·lecta a favor del poble d’Ucraïna, 
entre totes les parròquies: 690€ 


