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El nou mossèn es presenta 
 

Una salutació afectuosa per a tots vosaltres. 
Voldria presentar-me. Em dic Patxi Xabier Segura Echezarraga. Ja veieu 
que el nom és especial. Soc basc (per això lo del nom Xabier, amb “b”). 
Vaig néixer a Bilbao fa 55 anys, però he viscut a Catalunya llargues tempo-
rades. 
Vaig ser ordenat de prevere l’any 1992, ara fa just 25 anys. En ser ordenat 
vaig estar treballant cinc anys a missions a Valledupar (Colòmbia). Després 
vaig estar 17 anys a Bilbao, on tinc encara un tiet i el meu germà gran, que 
son capellans (i tres germans més), i ara fa tres anys vaig venir cap a Tarra-
gona, convidat pel Sr. Arquebisbe. A la meva tasca pastoral m’he dedicat 
sobretot a temes de formació cristiana, espiritualitat, diàleg fe-cultura, etc. 
Anys enrere vaig estudiar la tradició carmelitana (Santa Teresa de Jesús, 
Santa Teresa del Infant Jesús, etc.) i vaig fer una tesi sobre el Càntic Espiri-
tual de Sant Joan de la Creu, presentada a Comillas (Madrid) l’any 2009.  
He tingut la sort de viure des de jove en un ambient de comunitat cristiana 
en el Seminari del Poble de Déu, seguint la espiritualitat de la Unitat de 
Chiara Lubich, fundadora del Moviment dels Focolars. 
El Sr. Arquebisbe em va demanar de venir com a rector de les vostres par-
ròquies. Actualment estava de rector a Vimbodi, Tarrés i Vallclara. Aquest 
nou nomenament per venir a l’Arxiprestat de l’Alt Camp m’ha sorprès, ja 
que portava poc temps a Vimbodí, però l’acullo com un regal de Déu i com 
un repte.  
Estic segur que Déu té un projecte providencial en aquesta nova missió, i 
en aquests moments no tinc altre desig que no sigui servir els cristians d’a-
questes parròquies perquè tots plegats formem comunitats vives i trobem 
la llum i la saviesa de la fe que necessitem per viure amb il·lusió cada dia, 
en un món força complicat.  
Jo em vull posar a disposició de tots vosaltres de cara a les parròquies. Els 
rectors passen, però les parròquies romanen, i és per això que els mossens 
no som els protagonistes sinó els servidors de la comunitat cristiana, tot 
vetllant i animant perquè l’esperit evangèlic estigui sempre viu en les per-
sones. El meu desig és fer possible que Jesús sigui al mig de la comunitat 
parroquial, i que Ell ens guiï a tots en aquesta nova etapa que comença. 
Vinc per ajudar-vos a viure millor l’Evangeli, i també m’agradaria que vosal-
tres m’ajudeu a mi a fer el mateix.     .../... 

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 dissabtes abans de 
missa a Alcover i sempre que          
   es demani als mossens. 



Tema destacat 

(continuació de la portada)  
 

Agraeixo molt a Mn. Ignasi el seu acolliment i l’a-
curat traspàs de totes les tasques i missions que 
ell ha portat fins ara. M’ha deixat el llistó ben alt i 
molts heu lamentat la seva marxa.  
Si Déu vol, la meva entrada oficial a la parròquia 
de Alcover serà el dia 1 d’octubre, el dia de la festa 
de Santa Tereseta de Lisieux, a la missa dominical. 
Aquell dia la celebració seria a les 11h. per afavorir 
l’assistència del Sr. Arquebisbe Jaume Pujol.  
Amb el desig de treballar junts per l’Església, em 
poso al vostre servei, 
 

Mn. Xabier Segura Echezarraga 

Presa de possessió a les parròquies 
 

Mn. Xabier començarà el seu ministeri parroquial 
a Alcover el diumenge 1 d’octubre. La missa serà 
a les 11 del matí i estarà presidida pel Sr. Arquebis-
be, Mons. Jaume Pujol.  
A la resta de parròquies, Mn. Xabier celebrarà 
l’Eucaristia per primer cop i prendrà possessió en 
les següents dates. Rebem-lo amb goig! 
El Milà: 30 de setembre a les 19h. 
La Riba: 1 d’octubre a les 13h. 
Picamoixons: 7 d’octubre a les 18.30h. 
La Masó: 7 d’octubre a les 20h. 
Fontscaldes: 8 d’octubre a les 13h. 

L’ermita de la Mare de Déu del Remei  

• Concert d’havaneres pro-ermita 
El Col·lectiu de dones d’Alcover, amb la 
col·laboració del Cercle d’Amics, organitza una 
vetllada musical i d’actuacions per a recollir fons 
per a les obres de l’ermita.  
Serà el dissabte 16 de setembre a les 9 del vespre 
als Amics. Es demanarà una col·laboració de 5€ 
que es destinarà a les millores de l’ermita. 
Els agraïm molt aquesta iniciativa, així com als di-
ferents grups i formacions locals que s’han avin-
gut a col·laborar-hi, i us animem a fer-ne difusió i a 
participar-hi.   
 

• Reunió de les “Dones del Remei” 
Es trobaran a l’abadia el 12 de setembre per anar 
preparant la festa del segon diumenge d’octubre. 

• Millores a les finestes del cambril 
Si Déu vol, durant la tardor estaran enllestides les 
noves finestres de la sagristia, de les escales del 
cambril i del cambril. Esperem que aquesta prime-
ra millora perceptible a l’interior de l’ermita ens 
animi a continuar amb aquesta iniciativa de reno-
vació integral.   
 

• Tastet amb música en directe 
El divendres 11 d’agost la comissió pro-ermita va 
organitzar per segon any un concert-tastet a l’es-
planada de l’ermita. Va resultar una vetllada molt 
agradable que va recollir 921€ per les obres. 

Consells parroquials de pastoral 
 

• Alcover: 4 de setembre a 2/4 de 9 del vespre. 
 

• La Riba: 6 de setembre a 3/4 de 9 del vespre. 
 

• Picamoixons: 6 de setembre a 2/4 de 8 del ves-
pre.  

Comiat de Mn. Ignasi 
Mn. Ignasi Cabré celebrarà per darrer cop l’Eucaristia a les nostres parròquies tot donant gràcies a Déu 
per aquests quatre anys de ministeri. A Alcover serà el dissabte 23 de setembre a les 8 del vespre i, 
l’endemà, ja iniciarà la seva nova tasca a Bonavista.  
A les altres parròquies hi celebrarà per darrer cop aquests dies: Mont-Ral, 10 de setembre (13h); Mas-
molets, 10 de setembre (19h); La Masó, 16 de setembre (19h); Picamoixons, 17 de setembre (10.30h); El 
Milà, 17 de setembre (11.45h); La Riba, 17 de setembre (13h.); Fontscaldes, 23 de setembre (18.30h.).  
Que sigui una oportunitat per encomanar al Senyor aquesta seva nova etapa, alhora que ens mogui a 
sentir-nos part viva de les nostres comunitats cristianes, en comunió unes amb altres. 



El racó de la catequesi i la formació 

• Alcover 
Catequesi de primera comunió:  
els dilluns de 3/4 de 5 a les 6 de la tarda, a partir 
del 2 d’octubre.  
Catequesi de continuïtat (confirmació):  
els dimecres de 3/4 de 5 a les 6 de la tarda, a partir 
del 4 d’octubre. 
Inscripcions: 18 i 19 de setembre de 3/4 de 5 a 3/4 
de 7 de la tarda a l’abadia. 
Reunió de catequistes: 20 de setembre a les 5. 
 

• La Masó 
Catequesi de tots els grups:  
els dissabtes d’11 a 12 del matí.  
Inscripcions i inici: dissabte 21 d’octubre. 

Com en els darrers anys es vol oferir una 
proposta per als que ja van celebrar la confirmació 
(o no es tanquen a fer-ho) i volen continuar for-
mant un grup per sentir-se part de la parròquia i 
créixer en la fe amb una dinàmica alegre, partici-
pativa, orant i compromesa. 
S’iniciarà passada la festa major d’Alcover. 

• Curs bíblic per correspondència 
Novament oferim la possibilitat de rebre un mate-
rial de formació bíblica per treballar a casa, indivi-
dualment o en família. Enguany serà sobre Abra-
ham i Isaac en el llibre del Gènesi. Els interessats 
que ho diguin a Mn. Pere Joan o Dolors Figueras. 

• La Riba 
Catequesi de tots els grups:  
els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, a 
partir de l’11 d’octubre.  
Inscripcions: 4 d’octubre de 6 a 7 de la tarda a 
l’abadia. 
Reunió de catequistes: 4 d’octubre a les 7.  
 

• Picamoixons 
Catequesi de tots els grups:  
els dissabtes de 4 a 5 de la tarda, a partir del 7 
d’octubre.  
Inscripcions: poseu-vos en contacte directament 
amb les catequistes. 
Reunió de catequistes: 3 d’octubre a les 7.  

Pelegrinatge arxiprestal a Montserrat: 7 d’octubre 

Grup d’adolescents i joves 
Per altra part, la delegació diocesana de joventut, 
convida a una trobada d’inici de curs el vespre del 
proper divendres 15 de setembre a Montblanc. 
Així, els diversos grups d’adolescents i joves de 
les parròquies de la diòcesi encomanaran el curs 
que comença i coneixeran les propostes que hi ha 
programades a nivell general. 

Grups i formació per a d’adults 

• “Grups de Jesús” 
Ens agradaria que els grups d’adults d’Alcover, La 
Riba, Picamoixons i La Masó continuessin aquesta 
dinàmica iniciada l’any passat de més fonamenta-
ció i creixement en l’evangeli de Jesús. A partir de 
novembre, proposarem el primer dia de trobada.  

Engeguem el curs 2017-18 

El primer dissabte d’octubre les parròquies de 
l’arxiprestat de l’Alt Camp pujarem a Montserrat 
amb el lema “La meva casa és casa d’oració”: 
 

- Sortida en bus de cada poble, cap a quarts de 8. 
- Participació a la missa conventual, a les 11. 
- Rebuda del Pare Abat, salve i foto. 
- Dinar, a les 2, i sobretaula festiva. 
- Acte per pregar i per donar significat a cadascu-
na de les nostres esglésies parroquials. 
- Retorn a les 6, per a arribar cap a les 8 a casa. 

El preu del transport i el dinar és de 45€ (infantil 
25€). També hi ha possibilitat d’anar-hi en vehicle 
particular i reservar només el dinar per 25€ 
(infantil 10€).  
Podeu fer les inscripcions a la vostra parròquia i a 
la Llibreria Jordi d’Alcover fins al dia 2 d’octubre. 
Trobareu fulletons amb tota la informació detalla-
da a les parròquies.  
Us hi esperem! 



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: 5 d’agost, Cèlia Miró Lloret. 6 d’agost, Valeria 
Borràs Sánchez. 12 d’agost, Èric Velasco García. 19 d’a-
gost, Dylan Pérez Magrané, Izan Podadera Gil. 

• Fontscaldes: 6 d’agost, Alissa Torrens Ghergut. 12 d’a-
gost, Arlet Torrens Garcia.   

Benvinguts/des a la família cristiana 
 

Exèquies  
• Alcover: 11 d’agost, Teresa Vives Abella. 17 d’agost, Fran-

cisco Alumà Tell. 19 d’agost, Josep Lluís Girona Cardó. 28 
d’agost, Frederic Vallès Rosich.    

• La Masó: 11 d’agost, Josepa Banús Palau. 

• Picamoixons: 28 d’agost, Maria Torrellas Blanco. 

• La Riba: 31 d’agost, Josep Roig Vallverdú. 
 

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Intencions de pregària  
en les misses del setembre a Alcover 

 

Dia 2.– Fidel i Pepita.  
Diumenge 3.– Pro populo.  
Dia 4.– Octàvia i Bernat.  
Dia 5.– Joan.  
Dia 8.– Tomàs Antonio Escoté. 
Dia 9.- (ermita) Joan Marimón i Lluís Climent 
               (parròquia) Joan i Maria.  
Diumenge 10.– Pro populo. 
Dia 11.– Família Caparó Cavallé.  
Dia 16.– Josep Lluís Bengoechea.  
Diumenge 17.– Pro populo.  
Dia 18.– Família Figueras Jové.  
Dia 19.– Gaspar Girona Casas.  
Dia 21.– Lluís Domingo. 
Dia 22.– Família Vilalta. 
Dia 23.– Ramon Altès Busquets.  
Diumenge 24.– Pro populo. 
Dia 25.– Josep Pàmias. 
Dia 28.– Antonio Solé i família.  
Dia 29.– Anton Jové.  
Dia 30.– Josep Maria Barberà. 

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. 
 

Reunió de l’equip directiu:  
Dijous 7 de setembre de 9 a 11 del matí 
per tal de tractar l’inici del nou curs i els 
diversos projectes en marxa. 

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. Serà el 17 
de setembre i tots els be-
neficis que s’obtinguin se-
ran destinats als projectes 
de la nostra Càritas parro-
quial. Tothom pot fer algu-
na modalitat. Animeu-vos! 

 En un cop d’ull... 
L’acte cultural de record de Mn. Ramon 
Muntanyola celebrat a Mont-Ral el 13 
d’agost. Es va emmarcar en 
el centenari del naixement 
del sacerdot poeta i va resul-
tar molt concorregut i reeixit.  


