COMUNITAT DE CRISTIANS DE LA VALL DE SÓLLER
Parròquies de Fornalutx, L’Horta, Port de Sóller i Sóller
Carrer Gran via, 1 – 07100 – Sóller (Illes Balears) – Parròquia: 671 022 220 – Rector: 671 000 666

NOTA DE PREMSA

BENEDICCIÓ DE L’ARXIU INTERPARROQUIAL
Dissabte, 23 d’octubre el bisbe Mons. Sebastià Taltavull
va beneir l’Arxiu Interparroquial.
L’any passat es va fer una carta al Bisbe de Mallorca demanant el trasllat dels arxius
documentals i gràfics de les parròquies de la vall de Sóller i centralitzar-los en un edifici adequat
per això i en les condicions correctes perquè no es fessin mal bé. La resposta va ser afirmativa i
per aquest motiu les persones que formen part de l’equip de l’arxiu es va posar en marxa.
El dissabte en fou la benedicció per part del Bisbe de Mallorca. Assistiren a l’acte de benedicció
el batle de l’Ajuntament de Sóller, les autoritats civils i multitud de feligresos que volien gaudir
del nou Arxiu Interparroquial de les parròquies que formen la vall de Sóller. Fou un acte molt
senzill amb la lectura d’un text de l’historiador Josep Antoni Morell, la benedicció per part del
Bisbe de Mallorca i la visita a l’arxiu.
El text que llegir l’historiador fou el següent: L'interès per la història de Mn. Jeroni Pons Roca va
fer que, ell mateix, classificàs els documents de la Parròquia de Sant Bartomeu. Ell mateix va
publicar als setmanaris de la Voz de Sóller i el Sóller diferents estudis de caire històric.
Aleshores l'arxiu parroquial se trobava a la rectoria. Anys després per la necessitat d'espai a
l'edifici rectoral, ja que acollia una comunitat de preveres, se decidí traslladar tots els
documents a una sala de la nostra Parròquia. Aquesta sala no disposava de les millors
condicions per una òptima conservació dels documents.
El temps de Mn. Marià Gastalver se va procedir a habilitar una sala i se començaren a instal·lar
les estanteries. A la vinguda de Mn. Eugeni Rodríguez se va donar la empenta definitiva a
l'arxiu interparroquial. El Bisbe autoritzà la creació d'un arxiu interparroquial on se trobarien
tots els documents de les esglésies de la nostra Vall i se contractà un equip per a dur a terme la
classificació i ordenació de tot el material. Sense la feina d'ordenació del Doctor Antoni
Quetglas Cifre i la indispensable ajuda de Joaquim Buades Roig l'arxiu no seria el que és. Per les
mans de Toni passaren tots el documents que foren acuradament ordenats.
També volem destacar la minuciosa feina i la constància del Sr. Alex Bañón Pardo, gràcies a la
qual tenim molt ben identificat tots els documents que fan referència a la música, amb les
seves corresponents signatures. El Sr. Xim Buades que muntà totes les estanteries estalviant
una important despesa econòmica també la ajuda que va donar al Dr. Quetglas va ser molta i
destacable. El Dr. Plàcid Pérez Pastor va fer tots els regests dels pergamins del nostre arxiu,
moltes hores dedicà en aquesta tasca. Ara ens sentim orgullosos del nostre arxiu
interparroquial.
Per fotografies i més informació consulteu: www.cristiansvalldesoller.com/arxiu-interparroquial
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