
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. 
Dissabtes i vigílies: 19h. 
 

Picamoixons 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

La Masó  
Dimarts: 18h. 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

El Milà 
Diumenges i festes: 11.45h. 
 

Mont-Ral 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Fontscaldes 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Masmolets 
 Diumenges i festes: 19h. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont-Ral, Farena;  
La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 23             Juliol 2016 

Visitar el malalt 
 

A les nostres parròquies, una de les necessitats que detectem és la 
d’acompanyar les persones grans o malaltes que ja no surten de casa o 
que estan en un centre assistencial. Aquells que havien freqüentat 
l’església, sovint troben un gran buit quan no poden participar a 
l’eucaristia, i aquells que tenien una fe més tènue, sovint també senten la 
necessitat de plantejar-se qüestions en la seva nova situació. 
 

Aquest és un repte al que haurem de seguir responent, millorant tot allò 
que sigui possible. No en va, el malalts i ancians que no surten de casa són 
també Església i, per tant, ens hem d’acompanyar els uns als altres. Podria 
ser un repte pastoral per afrontar arran d’aquest Any de la misericòrdia. 
Per això caldrà reflexionar i que algunes persones de les parròquies 
continuïn o emprenguin aquest servei de fer present d’una manera visible 
la comunitat cristiana que vetlla per cadascun dels seus membres. 

 

En un cop d’ull... 
Els nens i nenes de la catequesi dels grans d’Alcover en el darrer dia de les 
colònies a Alfar-Dosrius (Maresme). Han estat cinc dies molt intensos i 
variats. Donem-ne gràcies a Déu i a tot els qui hi van col·laborar! 



Tema destacat 

Després d’uns quants mesos de treballs 
que han comportat la remodelació del 

paviment i del cancell de l’església, la substitució 
de la megafonia i la renovació de la il·luminació 
general, tindrem el goig de beneir i donar per 
finalitzada aquesta obra. 
Així doncs, es tanca un període molt llarg que va 
començar amb la rehabilitació del campanar l’any 
1992 i que va continuar amb les obres de les 
cobertes, del presbiteri i de la façana, entre 
d’altres intervencions menors. Ara l’interior de 
l’església també recobra tot el seu esplendor de 
manera que podem dir, sense por a equivocar-
nos, que a La Riba tenim un dels temples més 
bells de tot l’Alt Camp. 
Esperem que tot aquest esforç sigui en bé de tot 
el poble i dels visitants ocasionals per tal que 
puguem gaudir d’una església que convidi a la 
contemplació, al recolliment o a la pregària. 
Per tot plegat, hem previst dues dates per poder-
ho celebrar i per agrair a tantes i tantes persones, 
empreses i institucions la seva generosa 
col·laboració. 
De moment s’ha pogut pagar amb promptitud als 
industrials i proveïdors. Resta, però, continuar el 
retorn del crèdit que ha contret la parròquia a 5 
anys i per valor de 40.000€. En els propers 
números del Ressò parroquial -el full informatiu 
que editen la parròquies- donarem informació 
detallada dels comptes. 
Donem gràcies a Déu per tantes coses bones que 
ens ajuden a sentir-nos arrelats i compromesos 
per al bé comú del nostre poble de La Riba. Que la 
benedicció d’aquestes reformes en pugui ser una. 
Us convidem, de tot cor, a què us en sentiu part i 
hi participeu! 
 

Els mossens i el consell parroquial de La Riba 

Benedicció de les obres de l’església de La Riba 
DIUMENGE 17 DE JULIOL 

▪ A les 11 del matí, els campaners de la catedral de 
Tarragona repicaran a festa des del nostre 
campanar.  
▪ A 1/4 de 12, benedicció de les obres per part del 
Sr. Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol 
Balcells.  
▪ A 2/4 de 12, breu presentació de l’opuscle sobre 
la intervenció practicada. 
▪ A 3/4 de 12, parlaments institucionals. A 
continuació es farà l’acte simbòlic de lliurament i 
dipòsit a l’arxiu parroquial dels diplomes 
acreditatius dels donants. 
▪ Cap a les 12, descobriment de la inscripció 
commemorativa, exhibició de tocs manuals per 
part del campaners de la catedral i brindis. 
▪ A 2/4 d’1, començarà l’Eucaristia dominical, 
presidida pel Sr. Arquebisbe, durant la qual 
rebran el sagrament de la confirmació un grup de 
joves.  
 

DISSABTE 30 DE JULIOL,  
DIA DELS SANTS PATRONS ABDÓ I SENÉN 

▪ A 2/4 de 9 del vespre, Eucaristia d’acció de 
gràcies a la qual han estat convidats tots els 
antics rectors de la Riba. Serà presidida i 
predicada per alguns d’ells. L’Schola Cantorum 

Sant Miquel de Montblanc solemnitzarà la 
celebració. 

▪ A 3/4 de 10 de la nit, sopar de germanor a l’hort 
de l’abadia, amb amenització de la sobretaula. 
▪ Notes pràctiques: 
Inscripcions pel sopar: Maria Contreras (Tel. 
977876277). Aportació mínima: 20€ (que es 
diposita en un sobre el mateix dia del sopar). 
Tots dos dies es podrà adquirir l’opuscle al preu 
que s’indicarà. 

Maria Ferré ens ofereix aquesta 
bonica poesia que va escriure el 
dia de l’excursió parroquial a la 
Mare de Déu del Remei d’Urgell:  
 

Hem vist els camps de sembrat, 

hem mirat l’extensa plana, 

de les roelles esclat,  

terra mansa, conreada. 

Nosaltres venim del Camp,  

de terres no tant planeres, 

fruita seca, clima suau, 

i marges entre oliveres. 
 

A l’Urgell llesquen bon pa, 

al Camp plouen les avellanes,  

terres d’oli, vinya i gra 

en la fe agermanades. 

Entre els sacs i la senalla, 

entre la falç, blat i herbei 

o la màquina pesada, 

vostra mà sigui posada,  

Mare de Déu del Remei! 
 

Moltes gràcies; que l’any vinent 
puguem visitar un altre 
santuari de la Mare de Déu del 



Farena 
• Missa del mes de juliol 

A l’estiu, intentem que cada mes hi hagi una 
missa. Al juliol serà el diumenge 24 a la 1 del 

Picamoixons i Fontscaldes 
• Canvis de misses  
Dissabte 16 de juliol, tindran la missa 

a les 7 de la tarda i no n’hi haurà el diumenge 17.  

Coses diverses 

La Masó 
• Festa major en honor a santa 
Maria Magdalena 

El diumenge 24 de juliol tindrà lloc l’ofici solemne 
a 2/4 de 12 del migdia, cantat per la coral del Pla.  
D’altra banda, el divendres 22 de juliol, dia de 
santa Maria Magdalena, hi haurà missa a les 18h.  
 

• Benedicció de vehicles 
Diumenge 10 de juliol, en sortir de missa, es farà la 
tradicional benedicció de vehicles en ocasió de la 
festa de sant Cristòfol. No deixeu de participar-hi! 

Mont-Ral 
• Misses durant l’estiu 
Els diumenges i festes d’estiu, se celebra la 

missa a les 13h. 
Per altra part, el veïnat de l’Aixàviga té la seva 
festa el dissabte 23 de juliol i s’hi farà la missa a les 
6 de la tarda. L’endemà no n’hi haurà a Mont-Ral.  

Masmolets 
• Misses durant l’estiu 
Els diumenges i festes d’estiu, se celebra la 
missa a les 7 de la tarda. 

El Milà 
• Canvis de misses 
Els diumenges 24 de juliol i 7 d’agost, la 

missa serà més aviat, a 2/4 d’11 del matí. 
 

Alcover 
• Mare de Déu del Carme 

Els veïns de la Raval del Carme organitzen el 
rosari davant la capelleta del carrer el dissabte 16 
de juliol a les 10 de la nit. Tothom hi pot 
participar!   

• Benedicció de vehicles 
Dissabte 9 de juliol, cap a 1/4 de 8 del vespre, 
davant l’església nova, organitzat per l’associació 

• Fulletons informatius del Remei 
Un cop fetes les presentacions del projecte de 
millora de l’ermita del Remei, farem arribar a 
totes les cases d’Alcover el díptic informatiu. És 
una manera de donar a conèixer la iniciativa i una 
invitació a col·laborar-hi.  
 

• Punts de llibre pro-ermita 
Estan preparats per iniciativa d’un particular i es 
venen a 3€ a Llibreria Jordi, l’Agrobotiga i 
perruqueria Estils. L’import íntegre és per a les 
obres de l’ermita. 

Comiat del seminarista Albert Font 
El seminarista Albert Font que durant dos cursos 
ha col·laborat pastoralment a les nostres 
parròquies, ara ho farà a la de sant Pere i sant Pau 
de Tarragona. Li desitgem que aquesta nova 
etapa de la seva formació li sigui profitosa. 

22 de juliol 



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: 18 de juny, Laura Jiménez Nogués i Emma 
Masdeu Arenas. 25 de juny, Izan Rudi Ochando i Mar 
Sans Borràs. 

• La Masó: 18 de juny, Gisela Martí Pozo. 
 

Benvinguts/des a la família cristiana 
 

Confirmacions: 
• Alcover: 19 de juny, Laura Albaigès Fernández de Mera, 

Àngel Banús Borràs, Xavier Barberà Brunet, Lucía Barruz 
Ibáñez, Albert Batet Molné, Emma Casilla Pizarro, Arnau 
Figueras Aguado, Irene Marín Cabestany, Aran Masqué 
Gas, Núria Irene Molnar Batuza, Marc Padró Busquets, 
Martí Pérez Altès, Ainara Peris Maldonado, Gerard Puig 
Figueras, Oriol Ribé Quirós, Nina Salas Magrané, Carla 
Sánchez Linares, Guillem Solé Prieto, Jordi Torres 
Martínez, Aroa Gironès Martínez, Faustino Heras 
Fernández. 

• La Masó: 19 de juny, Eloi Ciutat Gondolbeu, Aleth Duran 
Borràs, Maria Linares Barrera, Martina Nadal Banús . 

L’enhorabona als que han rebut el do de l’Esperit Sant 
 

Matrimonis 
• Alcover: 11 de juny, Josep Antoni Dalmau Izquierdo amb 

Maria Antonia Salvadó Fuentes.  

• La Riba: 17 de juny, Marc Gomà-Camps Travé amb 
Melinda Redai. 

• Masmolets: 17 de juny, Gerard Roig Lluís amb Berta 
Casas Sorribes.  

Enhorabona i que el Senyor beneeixi el vostre amor 
 

Noces d’or 
• Alcover: 3 de juliol, dels esposos Agustí Subirats i Maria 

Pilar Cid. 23 de juliol, dels esposos Josep Tombas 
Magrané i Mercè Ferré Díez.  

Que el  Senyor continuï beneint el vostre amor 
 

Exèquies  
• Alcover: 5 de juny, Mercè Llorens Masdeu.  27 de juny, 

Isidra Clares Sánchez.   

• La Masó: 12 de juny, Míriam Batista Alsina.  
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del juliol a Alcover 

 

Dia 2.– Josep Gené. 
Diumenge 3.– Josep Busquets Basora. 
Dia 4.– Ulpiano Bengoechea. 
Dia 7.– Josep i Carme. 
Dia 9.- (ermita) Cristóbal Imbernón. 
(parròquia) Família Gual Garriga. 
Diumenge 10.– Família García Solé.  
Dia 12.– Josep Barberà. 
Dia 13.– Lluís Dolcet. 
Dia 16.– Família Raca Ramon. 
Diumenge 17.– Joan i Maria. 
Dia 18.– Família Figueras Jové. 
Dia 23.– Ramon Altès. 
Diumenge 24.– Pro populo. 
Dia 29.– Antonio Solé i família. 
Dia 30.– Fidel Roca i Pepita Isern. 
Diumenge 31.– Tomàs Antonio Escoté.  

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. 
 

Càritas tanca per vacances tot el mes 
d’agost. Ens retrobarem al setembre! 

 

Reunió del voluntariat 
Abans de l’aturada del mes d’agost, 
totes les voluntàries i les persones que 
es vulguin afegir al grup de Càritas, 
tindrem una tarda de recés, de revisió i 
de convivència el dimarts 26 de juliol, de 
5 a 2/4 de 8 del vespre. 

 

Berenar amb els participants 
Igualment, les persones que participen 
dels serveis de Càritas, especialment del 
rober Filigrana, són convidades a 
compartir un petit berenar al local del 
carrer del Rec la tarda del dijous 29.  


