
Horari d’atenció al despatx 

parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

Dilluns i dimecres, 
de 19.30h. a 20.30h. 
 

Tel. 977846082 / 679538908 
assumpcio.alcover@arqtgn.cat 
 

També en horari concertat a 
les altres parròquies. 
 

Horari de misses 

Alcover 

Feiners: 19h (rosari 1/2 hora abans; 
dijous, adoració a continuació) 
Dissabtes i vigílies: 19h. 
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: 17h. 
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 31                                   Març 2017 

 

En un cop d’ull...  
El “berenar de la 
fam” del 18 de fe-
brer a Alcover. An-
tònia Jané, voluntà-
ria de Mans Unides 
ens va fer prendre 
consciència de la 
duresa de tantes 
realitats de l’Índia. 

Un nou començament 
 

El missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 2017* comença així:  
 

«La Quaresma és un nou començament, un camí que ens porta a un destí 
segur: la Pasqua de Resurrecció, la victòria de Crist sobre la mort. I en 
aquest temps rebem sempre una forta crida a la conversió: els cristians 
som cridats a tornar a Déu «amb tot el vostre cor» (Jl 2,12), a no acontentar-
vos amb una vida mediocre, sinó a créixer en l’amistat amb el Senyor. Je-
sús és l’amic fidel que no ens abandona mai, perquè fins i tot quan pe-
quem s’espera pacientment que tornem a ell i, amb aquesta espera, mani-
festa la voluntat de perdonar.   
 

La Quaresma és un temps propici per intensificar la vida de l’esperit a tra-
vés dels mitjans sants que l’Església ens ofereix: el dejuni, l’oració i l’almoi-
na. En la base de tot hi ha la paraula de Déu, que en aquest temps se’ns 
convida a escoltar i a meditar amb més freqüència». 
 

De ben segur que cadascú podrà concretar com viure aquesta invitació per 
a la Quaresma: 
- Llegint i pregant els evangelis dels diumenges, del cicle de Mateu, aquells 
que servien per preparar els candidats a ser batejats la nit de Pasqua. 
- Meditant la Passió de Jesús en el viacrucis. 
- Dedicant un temps en alguna iniciativa solidària o visitant algú sol. 
- Privant-nos d’alguna cosa per a tenir més disponibilitat cap als altres. Etc. 
 

(*)Podeu llegir el missatge sencer a http://www.arquebisbattarragona.cat/
documents/santa-seu 

 



Viure el temps de quaresma 

Picamoixons  
• Festa major de sant Josep 

La festa major d’hivern ens convida a honorar 
l’espòs de Maria i patró de l’Església universal, 
sant Josep. Destaquem aquests dos moments:  
Concert de festa major a l’església: divendres 17 
de març a les 8 del vespre, a càrrec del cor Audite, 
amb el cant de l’himne de Picamoixons. 
Ofici solemne en honor a sant Josep: diumenge 
19 de març a les 11 del matí. En acabar la celebra-
ció tindrà lloc la benedicció del nou gegantó del 
poble, el “Lladrefaves”. 

 

Dia del seminari 

Diumenge 19 de març, coinci-
dint amb la festivitat de sant 
Josep, patró de les vocacions, 
se celebra aquesta jornada que 
ens convida a pregar pel do del 
ministeri ordenat. A més, tin-
guem present que calen comu-
nitats apassionades per l’evan-

geli del Crist, coherents i coratjoses en la vivència 
del manament nou de l’amor per a que sorgeixin 
vocacions sacerdotals ben fonamentades. Tots 
ens n’hem de sentir ben responsables. 
Les col·lectes d’aquell dia a les parròquies aniran 
destinades a aquesta finalitat.  

De tot una mica 

Alcover  
• Pastoral de la salut: visites a casa  

Fem una crida per tal que totes les persones 
grans o malaltes que vulguin rebre la visita de la 
pastoral de la salut a casa ho comuniquin a la par-
ròquia. D’aquesta manera podrem ordenar millor 
aquest servei i evitar que alguna persona que vol-
dria rebre la comunió o ser visitada quedi desate-
sa. Farem un llistat actualitzat i comptarem amb 
algunes voluntàries per ajudar periòdicament en 
aquest servei. És important que ho fem saber a 
tothom que hi pugui tenir interès. Gràcies! 
 

• Consell parroquial i Dones del Remei 
Dimecres 22 de març al vespre a l’abadia. 

 

Canvis d’hora de missa 
• Horari d’estiu 

A partir del 26 de març, la missa dels dies feiners i 
del dissabte a Alcover serà a les 8 del vespre. El 
despatx parroquial dels dilluns i dimecres serà de 
2/4 de 7 a 2/4 de 8.  
A la Masó, la missa dels dimarts serà a les 6. 
 

• Canvis ocasionals. Dissabte 1 d’abril:  
Missa a les 5 a La Riba (junt amb trobada d’infants) 
Missa a les 7 a Fontscaldes i El Milà. 
Missa a les 8 a La Masó i Alcover. 
Diumenge 2 només n’hi ha a Picamoixons i Alcover   

Viacrucis  
Els diumenges, començant el 5 de març, pregarem seguint i 
meditant la passió del Senyor. Però el diumenge 2 d’abril, 
per ser la sortida a Cervera, no hi haurà viacrucis. 
• Alcover, a 2/4 de 6 de la tarda.  
• La Masó, a les 6 de la tarda. 
• El Milà, a les 5 de la tarda. 
 

Reunió de les confraries  
Dilluns 27 de febrer a 3/4 de 9 del vespre per començar a 
preveure diferents aspectes de la Setmana Santa.  

Programa del dia: 8h. aprox.: sortida dels pobles. 10h.: representa-
ció de la Passió. 14h.: dinar (adults: canelons, vedella amb suc i fruita; 
infants: macarrons, carn arrebossada i pastís). 16:30h.: visita guiada a 
Cervera.  18:30h.: celebració de l’Eucaristia.  20:30h.aprox.: arribada. 



Coses diverses El racó de la catequesi i la formació 

Catequesi i famílies 
 

• Itinerari quaresmal  
A les misses del diumenge d’aquest 
temps de quaresma, petits i grans 
anirem resseguint un  itinerari que 
portarà per lema “Cultivem el cor 
per a una nova sembrada”. 
A partir dels evangelis dominicals 
anirem preparant la terra del nostre 
cor d’una forma visual i amb un petit 
compromís setmanal.  
A casa, podreu completar el dossier 
amb el compromís que remarcarem 
a la missa. La nit de pasqua culmina-
rem tot aquest itinerari. 
No hi falteu, us esperem!!! 
 

• Reunions de pares i mares 
La Riba: Dimecres 22 a les 18:30h. 
Picamoixons: dissabte 11 a les 16:30h. 
Alcover: dimecres 15 a les 20h., famí-
lies de la catequesi dels dimecres. 

 

• Trobada arxiprestal d’infants grans a La Riba. 
Dissabte 1 d’abril serà un dia especial per als nens i nenes grans de les parròquies de l’Alt Camp. És el 
dia de la seva trobada anual, que enguany tindrà lloc a La Riba i que anirà al voltant de l’Èxode i del Pas 
del Mar Roig. Des del matí i fins a mitja tarda recorrerem els passos del poble d’Israel seguint Moisès. 
A les 5 de la tarda hi haurà la Missa, per a tota la comunitat i on estan convidades totes les famílies 
dels nens i nenes. Acabarem amb un berenar de germanor. 

Grups de Jesús: trobades al març 
 

Són grups d’adults per a aprofundir en l’evangeli 
d’una manera molt oberta i encarnada en la nos-
tra realitat actual. Qui vulgui provar-ho de prime-
ra mà s’hi pot fer present amb tota llibertat. 
 

Alcover: dimarts 7 i 21 de març a les 16h o les 20h.  
 

La Riba: dissabte 25 de març a les 16h. 
 

Picamoixons: dissabte 25 de març a les 17.15h.   
 

La Masó: dimarts 14 de març a les 17.30h.   
 

Ho vols reflexionar també tu? 
 

Aquest mes de març ens deixarem interpel·lar 
per la invitació que fa Jesús a Mt 11, 25-30: 
 

- Quan estic aclaparat/da pels problemes, cansat/
da de lluitar, fart/a de certes persones, acostumo 
a anar a Jesús per trobar respir? Com puc fer-ho?  
- Què hem d’aprendre en l’Església del “Jesús 
humil de cor”?  

Adolescents i joves 
 

• Pregària arxiprestal de joves a Alcover   
Adolescents i joves de les parròquies de l’Alt 
Camp s’aplegaran a l’església d’Alcover el diven-

dres 10 de març a 3/4 de 9 del vespre per compar-
tir una estona de pregària per viure la quaresma. 
És una pregària pensada pels joves però oberta a 
tothom. El grup de postconfirmació prepararà 
aquesta convocatòria i, posteriorment, soparan a 
l’abadia i tindran una estona de convivència. 
 

• Trobada diocesana de joves  
La tarda-vespre del dissabte 18 de 

març es farà la trobada diocesana 
de joves a Riudoms. També hi par-
ticiparem des de les nostres par-
ròquies. Tenim encara un record 
molt viu de la trobada que va te-
nir lloc a Alcover fa 2 anys.  



Intencions de pregària  
en les misses del març a Alcover 

 

Dia 1.– Famílies Rovira Figueras i Coll Pros. 
Dia 4.– Josep i Carme. 
Diumenge 5.– Família Isern Guilera. 
Dia 9.– Jan Blas. 
Dia 10.– Andreu Pérez i família.  
Dia 11.– (ermita) Família Roig Guasch. 
  (parròquia) Paquita Besora.  
Diumenge 12.– Joan. 
Dia 18.– Família Girona Puig. 
Diumenge 19.– Josep Maria i família. 
Dia 20.– Mn. Josep. 
Dia 24.– Família Figueras Jové. 
Dia 25.– Ramon Altès Busquets. 
Diumenge 26.– Josep Busquets Basora. 
Dia 30.– Antonio Solé i família. 
Dia 31.– Amadeu pare i fill.  

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

 Finestral de la solidaritat 

 

Demografia parroquial 
 

Exèquies  
• Alcover: 2 de febrer, Remei Girona Martínez. 9 de 

febrer, Llorenç Jové Roig. 11 de febrer, Maria Pilar 
Cid Cid. 24 de febrer, Anton Miquel Ferré. 26 de fe-
brer, M. Lluïsa Torrell Agràs; Joan Caparó Gonzalvo.    

• Picamoixons: 23 de febrer, Salvador Dalmau     
Abelló. 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

 

 

Resultats  
 

Col·lecta per Mans Unides a les misses: 

Alcover: 351,36 Picamoixons: 155,50 
La Riba: 97,57  Fontscaldes: 70,00 
La Masó: 97,30 El Milà: 63,87  
 

Berenar de la fam a Alcover:  
Es van recollir 246,00 € que es destinen als pro-
jectes de la delegació de Tarragona de Mans 
Unides. Cal agrair la Cooperativa Agrícola i els 
forns Fonts del Glorieta i Ca Tomàs pels pro-
ductes que van aportar gratuïtament.  
 

Sopar de la fam a La Riba  
Dissabte 11 de març a les 8 del vespre a la sala 
parroquial, compartirem un senzill sopar tam-
bé a benefici dels projectes de Mans Unides. 
Ens acompanyarà un missioner claretià per 
oferir-nos el seu testimoniatge de treball en 
llocs pobres de Brasil. Comptarem amb mate-
rials divulgatius de Mans Unides i soparem un 
senzill pa amb tomàquet. 
Els tiquets es podran adquirir a la botiga Maria 
Carme, fins el dijous 9 de març (8€). És obert a 
tothom, us hi esperem! 

 

 
 

 

 

Memòria 2016 
 

Serveis i programes oferts des de Càritas Alcover 
- Filigrana: roba, parament de llar, sabates, aixovar...  
- Servei d’acollida i d’escolta, atenció personalitzada. 
- Col·laboració amb el CAP pel programa ATFAR. 
- Material Escolar per a Educació infantil. 
- Derivació de material al programa d’ajuts tècnics. 
- Suport a la distribució d’aliments de Creu Roja i ser-
veis socials, fent l’enllaç amb el Banc dels aliments. 
- Servei a persones de pas (transeünts): dutxa i roba. 
 

Estadístiques:  
Hi ha 19 persones voluntàries. Reben l’assessorament 
tècnic d’una treballadora social que proporcionen els 
serveis generals de Càritas Diocesana. S’ha fet forma-
ció continuada a voluntaris i la Integració al programa 
informàtic en xarxa SICCE. 
- Filigrana ha obert 42 dies al públic general i 38 altres 
dies per a la recollida de roba. Hem tingut 424 visites i 
s’han emportat 868 peces. Altres 102 peces s’han lliu-
rat gratuïtament a persones derivades per s. socials. 
- Al servei d’acollida s’han atès 58 persones. 
- Persones ateses en altres qüestions: 3. 
- S’ha fet una campanya de recollida de donatius i/o 
material escolar coincidint amb el Nadal. 
- Hi ha hagut col·laboració en el Gran Recapte. 

 

 
- Despeses 
Subministraments  780€  
Material Escolar  502€ 
Ajuts Farmàcia   204€ 
Altres compres ajuts 230€ 
Despatx i altres 104€  

 

Comptes anuals: 
- Ingressos  
Donatius    2.355€ 
Filigrana    1.800€ 
(Càritas Diocesana va 
aportar 10.000€ per 
al nou local). 

 


