
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 36            Agost 2017 

En ocasió del canvi del mossèn 
 

El passat 25 de juliol el Sr. Arquebisbe va signar els nomenaments parro-
quials pels quals Mn. Patxi Xabier Segura serà el nou rector de les nostres 
parròquies. Mn. Pere Joan i Mn. Miquel continuaran el seu treball pastoral 
com fins ara, mentre que un servidor anirà a la parròquia del barri tarrago-
ní de Bonavista.  
Aquest canvi –que jo no he demanat pas, però que no rebo amb gens de 
recel– malgrat el caràcter inesperat, he intentat acollir-lo a partir de tres 
claus concretes que m’han ajudat. Us convido que les penseu i les pregueu 
perquè em sembla que ens poden ajudar a tots:  
 

• Agraïment a Déu: en tota etapa que finalitza som convidats a redescobrir 
i agrair aquells moments i circumstàncies que ens han fet bé i que ens han 
ajudat a créixer com a persones i com a cristians.  
• Sentit d’humilitat: sempre ens cal reconèixer que en moltes coses no 
hem estat a l’alçada, que hem comès errades i que segur que hem pecat 
d’omissió en molts moments que podríem haver ofert amb més generosi-
tat els dons que Déu ens ha regalat.  
• Pregària de confiança: és una actitud de gratuïtat, presentar al Senyor el 
nou mossèn i tot el que les comunitats parroquials són cridades a viure, 
sense cap prejudici, amb senzillesa i confiança. A més, ens cal confiar a Déu 
aquells passos bons que es puguin anar donant perquè Ell ens orienti i ens 
sostingui, sense pors i sense enyorances que ens paralitzin.             .../... 

 

En un cop d’ull... Adolescents i joves de les parròquies d’Alcover i del 

Catllar a la ruta i convivències al País Basc del 17 al 22 de juliol passat. 



Temes destacats 

(continuació de la portada)  

El papa Francesc no es cansa de repetir a l’Esglé-
sia que ens cal una consciència més viva del prota-
gonisme dels laics i laiques en el treball pastoral 
de les parròquies. No pas com uns executors de 
les directius dels mossens, ni deixant-se arrosse-
gar per ambicions d’ocupar llocs tancats, sinó 
amb un desig de col·laboració fraternal per viure i 
fer ressonar amb més força l’evangeli de Jesús. Jo 
també us hi animo de tot cor!  
 

I per últim una petició. A vegades a la persona 
que marxa se la vol obsequiar com a signe d’esti-
ma, tal com algú m’ha manifestat. Pot ser un gest 
bonic però crec que ho serà més si pensem, no 
tant en la meva persona, sinó en el ministeri que 
exerciré en una altra comunitat, en aquest cas la 
de Bonavista. Pel poc que en sé, hi ha algunes ne-
cessitats materials per portar a terme una tasca 

pastoral i social. Per això voldria que si es vol fer 
algun obsequi sigui un de sol i de totes les parrò-
quies que he servit fins ara, pensant en la nova 
parròquia que serviré, amb un sentit de comunió. 
Per tant, us demano si us plau que no feu cap re-
gal particular o de petits grups, no us el podria 
acceptar per raó d’aquest sentit que penso que hi 
ha d’haver. 
 

El canvi dels mossens serà efectiu a finals del mes 
de setembre, en una data pendent de confirmar. 
Tindré ocasió de donar-vos gràcies per tantes co-
ses que hem compartit durant aquests quatre 
anys. De moment, però, em quedo amb la inscrip-
ció que tantes vegades he vist a la capella del San-
tíssim d’Alcover: OREMUS AD INVICEM, Preguem 

uns pels altres; és el més preciós que ens podem 
oferir. 

Mn. Ignasi Cabré Mas 

Sopars parroquials  

a Alcover i La Riba 
EL cap de setmana del 28-30 de juliol van tenir lloc 
aquests dos sopars parroquials a la fresca:  
• A Alcover (foto 1) es va poder celebrar per ter-
cer any a la plaça Nova. Hi va haver molt bona 
participació en un ambient distès i agradable, que 
es va cloure amb la magnífica animació de la txa-
ranga “Toca bemolls”. Es va comptar amb la 
col·laboració de molts establiments i empreses 
per als productes del sopar i la rifa. En total es van 
recollir 2.724,70€ per al pagament de les obres. 
 

• A La Riba (foto 2) la nit de sant Abdó i sant Se-
nen ja és tradicional aquest sopar de germanor a 
l’hort de l’abadia. Hi va haver bon ambient i molta 
col·laboració que agraïm de tot cor. Es van recollir 
976,20€ per al pagament de les obres. 

Acte en record de Mn. 

Muntanyola a Mont-Ral 
 

En l’any del centenari del nostre re-
cordat mossèn poeta volem fer memòria del que 
fou també breument rector de Mont-Ral i Farena, 
Mn. Ramon Muntanyola.  
Diumenge 13 d’agost a les 7 de la tarda a l’esglé-
sia de Mont-Ral tindrà lloc aquest acte de reconei-
xement pòstum que coomptarà amb una xerrada 
de Mn. Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu 
universitari Sant Pacià de Barcelona. Seguidament 
hi haurà una lectura de poemes escollits, interca-
lats amb algunes intervencions corals. 
Convidem tothom a aquest acte cultural que vol 
posar en valor l’obra pastoral i cultural d’aquest 
nostre destacat rector. Tohom hi és convidat! 

1 2 



Farena 
• Festa major 

Tindrà lloc el diumenge 27 d’agost, i la missa de 
festa serà a la 1 del migdia.  

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 5 d’agost en sortir de la missa de les 8.  
 

• Exalumnes de “l’acadèmia” 
Al voltant del seu 50è aniversari, a la missa del dis-
sabte 5 d’agost donaran gràcies a Déu per la for-
mació que van seguir en aquest centre d’estudis. 
  

• Sant Roc i homenatge a la vellesa 
Dimecres 16 d’agost és festa local a Alcover i el 
dia que es fa el merescut homenatge a la vellesa. 
La missa serà a les 12 del migdia i, tot seguit a la 
mateixa església, hi haurà l’acte de reconeixe-
ment a la gent gran. 

De tot una mica 

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

guració de Jesús, Sant Salvador. Per això farem 
l’ofici solemne una hora més tard del que és habi-
tual, a 2/4 de 12 del migdia.   

Mont-Ral 
• Festa major 

El diumenge 20 d’agost celebrarem la festa major 
sota el patronatge de sant Pere encadenat. La 
missa solemne serà a la 1 del migdia. 

Masmolets 
• Festa major de sant Roc 

El dia de sant Roc, 16 d’agost, hi haurà la missa 
solemne a la 1 del migdia. Seguidament es farà el 
traspàs de la clau de l’església a la família que en 
tindrà cura durant un any i el vermut popular.  

Fontscaldes 
• Festa major i vot de poble 

Diumenge 6 d’agost a la 1 del migdia es farà l’ofici 
dominical de festa major. 
Dilluns 7 d’agost a les 6 de la tarda serà el mo-
ment per a tornar a acomplir el vot que el poble 
de Fontscaldes va fer d’adorar el Santíssim Sagra-
ment amb la celebració de la Missa solemne i la 
processó portant el Santíssim pels carrers del po-
ble. Que com cada primer dilluns d’agost, ens sen-
tim ben actius en mantenir aquest compromís de 
gratitud que van acordar els nostres avantpassats. 

La Riba 
• Festa major dels sants patrons 

Festejarem sant Abdó i sant Senèn el diumenge 6 

d’agost, a la missa de la 1 del migdia. La coral Aro-
ma vallenca solemnitzarà la celebració per gentile-
sa de l’ajuntament i oferirà un petit concert. 

El Milà 
• Reunió de la comunitat 

El passat divendres 28 de juliol vam tenir aquesta 
reunió comunitària en què vam examinar algunes 
realitats de la parròquia. En el terreny material es 
va convenir en fer repassos necessaris de paleta, 
una tarima de fusta sota el sagrari, pintura de la 
sagristia i estudiar millores dels llums. 



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

 El finestral de la solidaritat 

 

Demografia parroquial 
 

Baptismes 

Alcover: 8 de juliol, Pol Alonso Mora. 9 de juliol, Arlet Tell 
Moran i Biel Tell Moran. 15 de juliol, Unax Palomo Millán. 

Benvinguts/des a la família cristiana 
 

Confirmacions  
Alcover: 17 de juny, Aina Tombas Suñé, Maria Subirats Rué, 
Alba Daura Pàmies, Maria Altés Granados, Blanca Isern 
Masdéu, Judit Pàmies Nogués, Isaura Andreu Benaiges, 
Germans Monné de La Masó. 

Enhorabona als qui han rebut del do de l’Esperit Sant 
 

Matrimonis 
• La Masó: 29 de juliol, Josep Grau Bové amb Gemma Vilà 

Nadal.  
Enhorabona i que el Senyor beneeixi el vostre amor 

 

Exèquies  
• Alcover: 19 de juliol, Jordi Cabrera Vallverdú. 20 de juliol, 

Federico Agràs Fernández. 24 de juliol, Montserrat Ma-
grané Baiget. 28 de juliol, Josefina Escoté Masdeu.   

• La Masó: 17 de juliol, Rosa Martí Pujol. 
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

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

 

Dia 1.– Lluís Carmona. 
Dia 2.– Joan Girona Miret. 
Dia 3.– Acció de gràcies família Xipell. 
Dia 4.– Família Giné Magrané. 
Dia 5.– Exalumnes difunts de l’acadèmia: 

Francisco Palomares, Josep Maria 
Tombas, Francesc París, Gemma Ro-
sich, Fernanda García. 

Diumenge 6.– Pro populo. 
Dia 7.– Intencions de Maria (Xipell). 
Dia 10.– Pere Ciuró Magrané. 
Dia 11.– José Maria, Mercedes i família. 
Dia 12.– Família Vila. 
Diumenge 13.– Pro populo.  
Dia 15.– Per les Maries d’una família. 
Dia 18.– Família Figueras Jové. 
Dia 19.– Família Vila. 
Diumenge 20.– Pro populo. 
Dia 25.– En acció de gràcies. 
Dia 26.– Ramon Altès Busquets. 
Diumenge 27.– Pro populo.  
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 di-
jous de cada mes, de 17 a 19h. 
 

Càritas tanca per vacances tot el mes  

d’agost. Durant aquest temps no podem 

recollir roba ni parament de la llar.  

Ens retrobarem al setembre! 

Cursa i caminada 

solidària 
Una iniciativa organitzada 
pel CAP d’Alcover i amb el 
suport del parc de Bom-
bers voluntaris i l’ajunta-
ment d’Alcover. Tindrà lloc 
el 17 de setembre i tots els 
beneficis que s’obtinguin 
seran destinats als projec-
tes de la nostra Càritas 
parroquial. Ja us hi podeu 
apuntar! 

La Mare de Déu d’agost  
La Mare de Déu Assumpta al cel és la titular de la parròquia d’Alcover i una 
festa assenyalada que celebrarem en les misses en l’horari habitual.  
A més, tenim ben a prop una joia de cultura i de fe, el “misteri de la Selva del 
Camp”, el drama sacre assumpcionista més antic d'Europa en llengua romà-
nica i que es torna a representar des de 1980. Aneu-hi si encara no ho heu fet!   

www.misteriselva.cat 


