
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 24            Agost 2016 

Les nostres esglésies,  

més que patrimoni 
 

Fa gairebé 25 anys que es va iniciar el projec-
te de restauració de l’església de La Riba. Ara 
que hem inaugurat les darreres obres en do-
nem gràcies a Déu i a tants col·laboradors. 
Però ens faríem un mal favor si creguéssim 
que ja està tot fet. Pensem-hi: 
 

De què ens serviria una església amb una por-
ta oberta i un cancell de vidre si nosaltres 
mantinguéssim tancaments, recels i enveges 
que ens impedissin obrir el cor a Déu i als ger-
mans amb qui convivim en un mateix poble? 
 

De què ens serviria un terra elegant i polit si 
dins nostre restessin les arrugues i els bonys de l’orgull i del pecat que ens 
fan inestables i ambigus a l’hora d’optar pel bé, la pau i la justícia? 
 

De què serviria una il·luminació brillant si en nosaltres persistís la tenebra 
del dubte que ens impedeix viure esperançats en les circumstàncies canvi-
ants i imprevisibles de la vida? 
 

De què serviria una megafonia potent i renovada si nosaltres fóssim muts, 
porucs i mandrosos, incapaços de testimoniar l’evangeli de Jesucrist amb 
fets i paraules?            (continua) 

 

En un cop d’ull... el grup d’adolescents de l’arquebisbat de Tarragona 
a les colònies del 4 al 10 de juliol a Mallorca. D’Alcover érem 11 i vam 
aprofitar a fons aquests dies amb la diversió, l’amistat, la pregària i la 
descoberta del treball social que hi fa l’Església. 



Tema destacat 

(continuació de la portada)  

És clar que aquesta reflexió ens serveix per cada 
parròquia i en cada moment. Ens hem d’esforçar 
per a què les esglésies i ermites siguin un lloc dig-
ne i acollidor on es respiri la presència de Déu. 
Però, alhora, ens hem d’esforçar per ser una co-
munitat que viu a recer d’aquesta presència i que 
intenta reflectir les actituds pròpies de l’evangeli. 
En aquest sentit ens van parlar el Sr. Arquebisbe 
en la benedicció del dia 17 de juliol i Mn. Xavier 
Morell el dia de la festa dels sants patrons de La 
Riba. És així, doncs, que volem continuar fent Es-
glésia, veritable família cristiana. 
 

Opuscle de les obres 
A l’acte del dia 17 es va fer la presentació de l’o-
puscle explicatiu dels treballs que s’han fet a ni-
vell arquitectònic i arqueològic. Els trobareu a la 
parròquia i es demana una col·laboració de 10€ 
que es destina al pagament de les obres. 
Igualment, aquests dies s’està fent arribar el di-
ploma simbòlic a totes les persones i empreses 
que han fet aportacions per les obres. Moltes grà-
cies i esperem seguir comptant amb el vostre in-
estimable suport.   

Benedicció de les obres de l’església de La Riba 

Sopar del dia dels sants patrons 
Enguany la festa del dia de sant Abdó i sant Senèn 
va ser molt reeixida. La missa va ser molt solemne 
amb la presència d’antics rectors del poble i els 
cants de l’Schola cantorum de Montblanc.  
El tradicional sopar a l’hort de l’abadia va ser molt 
concorregut i animat. Cal agrair la generositat de 
tothom que hi va col·laborar amb el seu treball o 
amb diferents productes. El benefici obtingut va 
ser de 985,80€ que es destinarà al pagament de 
les obres. 

La Mare de Déu d’agost  
El 15 d’agost s’escau la solemnitat de l’Assumpció 
de la Mare de Déu, que és també la titular de la 
parròquia d’Alcover. Preneu nota de l’horari de 
misses d’aquell cap de setmana llarg: 

• Dissabte 13 d’agost: 
19h. Missa de vigília a La Riba.  
20h. Missa de vigília a Alcover. 

• Diumenge 14 d’agost: 
10.30h. Missa a Picamoixons i La Masó. 
11.45h. Missa a Alcover i El Milà. 
13h. Missa a Mont-Ral i Fontscaldes. 
19h. Missa de diumenge a Masmolets. 
Atenció, no hi haurà missa de vigília de la Mare de 
Déu a Alcover. 

• Dilluns 15 d’agost, l’Assumpció de la M. de Déu: 
10.30h. Missa a Picamoixons i La Masó. 
11.45h. Missa a Alcover i El Milà. 
13h. Missa a La Riba i Fontscaldes. 
19h. Missa a Masmolets. 
Atenció, no hi haurà missa a Mont-Ral. 

Sopar parroquial a Alcover 
La forta tempesta va ser la protagonista del di-
vendres 22 de juliol quan tot estava a punt per al 
sopar a la fresca de la parròquia. Tot i l’estretor 
de l’improvisat espai sota els porxos, va regnar el 
bon humor. Moltes gràcies a tants voluntaris i es-
tabliments col·laboradors! No es va poder fer l’ac-
tuació musical ni la rifa però es van recollir 2.728€.  



Farena 
• Festa major 

Tindrà lloc el diumenge 28 d’agost, la missa serà a 
la 1 del migdia i també hi tindrem la creu jubilar.  

Fontscaldes 
• Festa major i acompliment del     

vot de poble  
Diumenge 31 de juliol, la missa de la 1 tindrà ja el 
to de festa major. Però és l’endemà, el primer di-

lluns d’agost, que acomplim el vot de poble que 
van fer els nostres avantpassats. Per això hi haurà 
l’eucaristia solemne a les 6 de la tarda i, acte se-
guit, la processó amb el Santíssim Sagrament pels 
carrers del poble. No deixem de participar-hi!  
 

• Les campanes tornen a tocar! 
Després de la neteja del campanar s’ha pogut fer 
la intervenció per tal que el rellotge torni a funcio-
nar i les campanes recuperin el so. El sistema esta-
va del tot malmès i ja feia uns quants anys que no 
es podien activar les campanes. Aprofitant el vot 
de poble tornaran a repicar i, d’aleshores ençà, 
marcaran les hores de dia, a les 12 anunciaran la 
pregària de l’àngelus i tocaran per anunciar les 
celebracions litúrgiques. 
El cost de la important actuació ha estat de 
4.861,79€. Esperem pagar-ho amb la subvenció 
que hem de rebre de l’ajuntament de Valls i amb 
les aportacions de tots els veïns que ho vulguin. 
Les col·lectes de la festa major seran especials per 

a aquesta finalitat i el dia de la Mare de Déu 

d’agost farem arribar una targeta amb la pregària 

de l’àngelus i convidant a col·laborar-hi. Gràcies! 

Coses diverses 

Picamoixons 
• Festa major de Sant Salvador 
El dissabte 6 d’agost és el dia de la Transfi-

guració de Jesús, Salvador nostre. Per això farem 

l’ofici solemne a les 11 del matí.  

L’endemà, diumenge 7 d’agost, la missa serà una 

hora més tard de l’habitual, a 2/4 de 12 del migdia.  
 

• Arranjament del pati de l’abadia 
El petit pati de l’abadia s’ha impermeabilitzat i 

s’ha millorat per tal que sigui un lloc útil per a fer-

hi algunes activitats a l’aire lliure. Estrenarem 

aquesta millora prenent un refresc en acabar la 

missa del dia de sant Salvador. Us hi esperem! 

Mont-Ral 
• Festa major 
El diumenge 21 d’agost celebrarem la festa 

major. La missa solemne serà a la 1 del migdia i hi 

tindrem la creu de l’any jubilar de la misericòrdia. 

Masmolets 
• Festa major de sant Roc 
El dia de sant Roc, 16 d’agost, hi haurà la 

missa solemne a les 12. Aquell dia rebrem la creu 

de l’any de la misericòrdia. Seguidament es farà el 

traspàs de la clau de l’església a la família que en 

tindrà cura durant l’any i el vermut popular.  

Alcover 
• Sant Llorenç 

Al voltant de la festa d’aquest màrtir, els veïns del 

carrer de sant Llorenç proposen fer-hi el rosari el 

dissabte 13 d’agost en sortir de la missa de les 8.  
  

• Sant Roc i homenatge a la vellesa 
Dimarts 16 d’agost és festa local a Alcover i dia 

per fer l’homenatge a la vellesa. La missa serà a 

les 12h. i, tot seguit, l’acte a la mateixa església. 

La Riba 
• Festa major dels sants patrons 

Festejarem sant Abdó i sant Senèn el diumenge 7 

d’agost, a la missa de la 1 del migdia. La coral 

d’adults de l’EMMA d’Alcover solemnitzarà la ce-

lebració per gentilesa de l’ajuntament. 



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 

• La Riba: 2 de juliol, Lluc Banús Ortega. 9 de juliol, Unai 
Cruz Torrell. 

• Picamoixons: 3 de juliol, Jordina Xatruch Rafí. 

• Alcover: 9 de juliol, Irina Garcia Llorens.  30 de juliol, Unai 
Fons González. 

• Mont-Ral: 24 de juliol, Manuel Morales Cots. 
Benvinguts/des a la família cristiana 

 

Confirmacions: 

• La Riba: 17 de juliol, Laia Company López, Nil de Lapuen-
te Roig, Júlia Menéndez Cartañá, Magí Ollé Soriguera, 
Albert Sabaté Feliu, David Sánchez González, Juan Carlos 
Gispert Montero, Desamparados Tribaldo Sánchez. 

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

Amonestacions         Preparen el seu matrimoni, 

• Alcover: Faustino Heras Aznarez i Aroa Gironés Martí.  

• Fontscaldes: Xavier Civit Montserrat i Sheila Roldán Jodar.  
 

Exèquies  
• Picamoixons: 18 de juliol, Montserrat Recasens Grau. 25 

de juliol, Enriqueta Ollé Fonts.  

• Alcover: 19 de juliol, Carme Maideu Prats.   

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

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

 

—Càritas tanca per vacances a l’agost— 
 

Formació del programa Sicce 
Els voluntaris de l’acollida s’estan for-
mant per utilitzar el programa informà-

tic Sicce que permetrà donar una millor 

atenció als participants de Càritas.  

Berenar amb els participants 
El dijous 1 de setembre, es reobrirà el 

rober Filigrana amb un berenar de conei-

xença obert a tothom. Els participants 

que vulguin poden portar alguna cosa 

per compartir i Càritas posarà la beguda. 

Les confirmacions del 
17 de juliol a La Riba 
(1), i les confirmacions 
del 19 de juny a La Ma-
só (2) i a Alcover (3).  
Al Ressò parroquial del 
juliol hi trobareu la re-
lació dels confirmats. 

1 

3 

2 

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

 

Dia 1.– Lluïsa García Altès. 
Dia 2.– Joan Girona Miret. 
Dia 3.– Fidel Valentín Molina. 
Dia 4.– Família Giné Magrané. 
Dia 5.– Acció de gràcies família Xipell. 
Dia 6.- Pere Barberà Camafort. 
Diumenge 7.– Pro populo. 
Dia 10.– Família Ribas. 

Dia 12.– Josep Maria i Mercè.  

Dia 13.– Agustí Prats Roca. 

Diumenge 14.– Família Girona Cardó.  

Dia 15.– Per les Maries d’una família. 

Dia 20.– Família Isern García. 

Diumenge 21.– Pro populo. 

Dia 24.– Família Figueras Jové. 

Dia 27.– Ramon Altès. 

Diumenge 28.– Pro populo. 

Dia 30.– Antonio Solé i família. 


