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1. PREVERES DELS DARRERS ANYS A LA SECCIÓ DE SÓLLER

1.1. MN. MIQUEL MULET BUJOSA

És consiliari diocesà de l’Adoració Nocturna 
de Mallorca des del vint-i-quatre d’agost de 
2017. Com a rector solidari de Sóller també 
és director espiritual de la nostra secció. Va 
néixer a Campos el 19 de març de 1947. Fill de 
Miquel Mulet Mas i d’Esperança Bujosa Reus. 
Des de petit ja va anar a l’escola parroquial 
del seu poble i va fer d’escolanet. Als dotze 
anys entrà al Seminari. S’ordenà a Capde-
pera el 28 de maig de 1972, juntament amb 
Mn. Lluc Riera i Mn. Jaume Lliteras. Va ser la 
primera ordenació que es realitzà a Mallorca 
fora de la Seu o de la capella del Palau del Bis-
be. Entre els anys 1972 i 1977 fou vicari d’Artà. 
L’any 1977 va ser nomenat rector de l’Alqueria 

Blanca, càrrec que ostentà fins l’any 1978. Aquest darrer any va ser 
formador del Seminari menor uns mesos. Entre els anys 1979 i 1988 
exercí de rector a Lloret de Vistalegre. Rector de Sa Pobla entre 1988 i 
2002. Entre els anys 2002 i 2005 va ser rector de Lloseta. El 2005 partí 
a Capdepera i Cala Rajada com a rector i hi romangué fins l’any 2013. 
Des de l’any 2013 exerceix el seu ministeri a la nostra Vall. Té una to-
tal dedicació al seu ministeri. És molt feiner. Ha tengut una especial 
atenció amb els grups de minusvàlids i els cors parroquials. És un 
prevere proper a la gent.

Mn. Miquel Mulet Bujosa
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1.2. MN. EUGENI RODÍGUEZ ADROVER
Va néixer a Palma el dia 15 de desembre de 
1968. Fill d’Eugeni Rodríguez Ruiz i d’Antònia 
Adrover Sitjar. Entrà al Seminari Menor de 
Mallorca l’any 1983 i l’any 1988 al Seminari 
Major de Mallorca. L’any 1994 va obtenir el tí-
tol de batxiller en filosofia i teologia al CETEM. 
La seva ordenació diaconal tingué lloc el 10 de 
juny de 1995. Rebé l’ordenació sacerdotal el 28 
d’abril de 1996. De l’any 1994 al 1997 exerceix de 
professor de religió al Col·legi Sant Vicenç de 
Paül del Coll d’en Rabassa. L’any 1996 realit-
zà el màster “Diseño Gráfico y Comunicación 

Audiovisual” a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pontifícia 
de Salamanca. Entre els anys 1996 i 1999 s’especialitzà en catequesi al 
Centre Salesià de Pastoral Juvenil de Madrid. L’any 2002 va obtenir el 
títol de Màster en Comunicació Institucional per la Universitat Ponti-
fícia de Salamanca. L’any 2014 va obtenir el títol de llicenciat en Cièn-
cies Religioses i Catequètiques. Entre els anys 2014 i 2015 va estudiar 
el postgrau i màster en Acció Pastoral de l’Església. Entre 1989 i 1993 
realitzà treballs pastorals a les parròquies de Pollença, Sineu, Costitx 
i Llubí. Dels anys 1993 al 2003 desenvolupà la seva tasca pastoral a la 
parròquia del Coll den Rabassa, Badies i es Molinar. Dels anys 2003 al 
2012 a les parròquies d’Esporles, Banyalbufar, Estellencs i s’Esgleieta. 
Entre 2009 i 2010 va ser vicari de Bunyola i Palmanyola.  L’any 2000 
treballà en la informatització parroquial de la Diòcesi de Mallorca. De 
l’any 2003 al 2012 fou delegat dels Mitjans de Comunicació Social del 
Bisbat de Mallorca i secretari de comunicació del Bisbat de Mallorca. 
L’any 2006 fou director de Popular TV Mallorca.  Entre els anys 2015 i 
2019 va ser rector de Llucmajor i s’Estanyol. Els anys 2019 i 2020 era 
rector moderador de la unitat de pastoral de Biniaraix, Bunyola, For-
nalutx, l’Horta, Palmanyola, Port de Sóller i Sóller. A Partir de l’any 
2020 la unitat de pastoral es va reduir a les parròquies de la Vall de 
Sóller on encara exerceix el seu apostolat.

Mn. Eugeni Rodríguez Adrover  
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1.3. MN. MARIÀ GASTALVER MARTÍN
Va ser un dels directors espirituals 
de la Secció de l’Adoració Noctur-
na de Sóller. Va néixer a Palma el 
dia 27 de novembre de 1958. Fill de 
Carlos Gastalver de San Román i de 
María Guadalupe Martín Diez. Es-
tudia psicologia a la Universitat de 
Barcelona i acabà la carrera l’any 
1982. Un cop finalitzada la llicenci-

atura en psicologia entrà al Seminari. S’ordenà a la Parròquia de Nostra 
Senyora del Remei del Molinar de Palma el dia 15 de maig de 1988. Fou 
vicari parroquial del Molinar i del Coll d’en Rabassa els anys 1988 i 1989. 
Destinat a Artà, l’any 1989, hi va ser vicari fins el 1990 i rector solidari 
d’Artà i de la Colònia de Sant Pere entre 1990 i 1993. L’any 1993 partí a Ma-
drid per estudiar a la Universitat de Comillas el màster en psicoteràpia. 
Finalitzà aquests estudis l’any 1996. Aquest any rebé el nomenament de 
director del Secretariat de Pastoral Juvenil- Joves d’Església i, a la vega-
da, exercí d’adjunt a Sant Alonso de Palma. Entre els anys 2002 i 2008 fou 
rector de Nostra Senyora de Lluc. També entre 1999 i 2006 fou consiliari 
de la Delegació de Pastoral Juvenil. Entre els anys 2002 i 2019 va ser pre-
sident del Telèfon de l’Esperança de les Illes Balears. Des del 2003 és pro-
fessor extraordinari de l’ISUCIR de Psicologia Evolutiva i Educació de la 
Fe. Entre els anys 2005 i 2008 fou arxiprest de Palma 3. L’any 2007 fou no-
menat professor del CETEM i de l’ISUCIR , tasca que encara duu a terme. 
El 29 de juny de 2008 rebé el nomenament de rector solidari i moderador 
de les parròquies de la Vall de Sóller i Fornalutx. Entre els anys 2010 i 2014 
també tengué cura de la Parròquia de Deià. Arxiprest de Miramar-Vall de 
Sóller des de l’any 2010 fins a 2017. Des de l’any 2017 l’equip de preveres de 
Sóller també te cura de Bunyola i Palmanyola. El 25 de novembre de 2017 
va ser nomenat vicari episcopal i mantingué els càrrecs anteriors. És un 
prevere amb una gran capacitat de feina i destaca per la seva empatia 
amb els seus feligresos. L’any 2019 va ser nomenat prior de Lluc. Va fer 
l’entrada al monestir el dia 8 de setembre de 2019.

Mn. Marià Gastalver Martín 
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1.4. MN. FRANCESC JOAN BERNABEU BONET
Va néixer a Palmanyola el dia 12 de desembre 
de 1984. És Tècnic de Grau Mitjà en Electro-
mecànica. Entrà al Seminari de Mallorca i 
obtingué el Grau en Estudis Eclesiàstics. Co-
mençà el seu ministeri pastoral com a dia-
ca al servei de les parròquies de Santanyí, es 
Llombards, s’Alqueria Blanca, Calonge i Cala 
d’Or l’any 2017. Rebé l’ordenació sacerdotal el 
dia 9 de juliol de 2017 a la Seu de Mallorca.  
Un cop ordenat prevere va ser destinat amb 
el càrrec de vicari a les parròquies de Sóller, 
l’Horta, Port de Sóller, Fornalutx, Biniaraix, 
Bunyola i Palmanyola i hi va romandre en-
tre els anys 2017 i 2020. Des de l’any 2020 és 

rector de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada. També entre els 
anys 2018 i 2020 va ser el capellà de l’Hospital Joan March i actual-
ment és el capellà de l’Hospital de Manacor. Presidí algunes vigílies 
de la Secció Adoradora de Sóller.

2. VIGÍLIA DE PROPAGANDA DE L’ANY 1919

El Consell Diocesà organitzà una vigília de propaganda a Sóller per 
a la nit del 4 al 5 d’octubre de 1919. Com a resultat d’aquesta vigília 
l’any 1920 es creà la Secció Sollerica.
 El dia 4 un nombrós grup d’adoradors dels cinc torns de Ciutat es 
dirigí en tren cap a Sóller. S’hi afegiren els adoradors de la Secció de 
Bunyola. El cel estava ennuvolat i amenaçava pluja. Els adoradors 
resaven el rosari i cantaven himnes eucarístics. A l’estació de Sóller 
els esperava tota la comunitat parroquial, les autoritats i un nom-
brós grup de sollerics.
 El rector de Sóller, Mn. Rafel Sitjar Picornell els va rebre amb una 
eloqüent elocució de presentació. A la matinada celebrà la missa so-

Mn. Francesc Joan Bernabeu Bonet 
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lemne el director diocesà Mn. Ferrer. Hi combregaren 527 persones. 
Plovia molt i la processó no pogué sortir pels carrers i es realitzà a 
l’interior del temple. Mn. Rafel Sitjar, que portava el Santíssim, donà 
la benedicció eucarística com a final d’aquesta vigília de propagan-
da.
 Per tornar a Palma els adoradors, havien de sortir diferents trens, 
un a les sis i mitja, un altre a les nou i, el darrer a les tretze hores.
De matinada havia caigut sobre la muntanya del Teix un veritable 
diluvi i encara més sobre la part del Coll de Sóller. Els torrents bai-
xaven plens. L’esllavissada de pedres i terra havia obstruït els ulls de 
desguàs de la carretera i de la via fèrria.
 Un grup d’adoradors embarcà en el tren de les sis i mitja, en-
tre ells hi havia el pare Antoni Oliver Sampol de la Congregació de 
l’Oratori de Palma. Al punt conegut com sa Llema de can Rullan, on 
aleshores es trobava el pont d’en Valls, que actualment està un poc 
abans de l’entrada del túnel per la part de Sóller, el ferrocarril havia 

Estat de la via del tren el dia 5 d’octubre de 1919. Plànol: Josep Lluís Sunyer Ribas.
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fet construir una mina col·lectora en previsió de les pluges abun-
dants. En aquell lloc baixa el torrent de ses Llemes. La gran tempesta 
d’aquell moment va obstruir la sortida d’aigua amb pedres i fulla-
raca. El cabal d’aigua que baixava era tal que s’embassava en aquell 
punt i sortia passant per damunt de les vies del tren tot formant una 
imponent cascada que engrandia el cabal de les aigües que baixaven 
pel torrent de ses Talaies que passava per davall de l’avui desapare-
gut pont d’en Valls.
 El terraplè, a causa de ‘embassament d’aigua i les filtracions, 
s’enderrocà moments abans del pas del primer tren. L’espectacle era 
dantesc. Un bon tros de la via quedà a l’aire sense cap tipus de subjec-
ció. El maquinista del tren, Josep Corredó Genové, aturava una i una 
altra vegada el comboi i baixava per comprovar l’estat de les vies. 
L’avís del guardavies, Josep Artiaga, va ser definitiu perquè s’aturàs 
el tren. Pocs minuts després tengué lloc l’esmentat enderrocament. 
Si el comboi no s’hagués aturat, tren i viatgers haurien caigut des 
d’una altura de vint metres. S’havien esbucat més de trenta metres 
de terraplè de manera longitudinal. Els adoradors ho interpretaren 
com a un fet miraculós, no hi ha dubte que la providència divina va 
intervenir-hi i axí va sortir a la revista dels adoradors La Lámpara 
del Santuario.
 La nit de l’11 al 12 d’octubre a l’església de Sant Felip Neri de Palma 
tengué lloc una vigília general d’acció de gràcies.
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3. NOMENAMENT DE NOU PRESIDENT

El dia 1 d’agost de l’any 2013, a la sagristia de 
la Parròquia de Sant Bartomeu, tengué lloc 
una reunió extraordinària dels adoradors de 
la Secció de Sóller. El  president Salvador Rey-
nés Arbona demanà ser rellevat per motius 
d’edat. Assistiren a la reunió 28 adoradors i 
adoradores per elegir un nou president. Des-
prés de parlar de la situació es demanà a Bar-
tomeu Ozonas Tugores si acceptaria el càrrec. 
Després de la seva resposta afirmativa fou 
elegit per unanimitat. Francisca Puigserver 
Arbona va ser nomenada pel nou president 
com a la seva ajudant. Sebastià Oliver Trias 
continuà amb el càrrec de secretari. Després 
d’agrair a Salvador Reynés la seva gran dedi-

cació al llarg de tants anys es donà per finalitzada la reunió.

4. VIGÍLIA INTERDIOCESANA A MENORCA

En homenatge al beat Joan Huguet Cardona, prevere, màrtir i ado-
rador tengué lloc a Ferreries una Vigília Interdiocesana de l’Adoració  
Nocturna de Balears. Era el 4 d’octubre de 2014.
 El grup d’adoradors sollerics partírem pel nostre compte un dia 
abans a Menorca i ens hostejarem a Ciutadella.
 El grup estava format per Sebastià Oliver, secretari de la secció 
sollerica, Catalina Pomar, Maria Ferrer, Margalida Ferrer, Dolores 
Calero, Margalida Oliver, Antònia Sanz, Maria Cocoví, Maria Magda-
lena Mayol, Florentina Pastor i Josep A. Morell.
 El bisbe de Menorca, monsenyor Salvador Giménez Valls, presidí 
tots els actes. Per poder ser a Menorca en aquestes dates va haver 
de renunciar a assistir a la presa de possessió del nou metropolità, 

President de la secció de Sóller, Barto-
meu Ozonas Tugores 
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Cardenal Antonio Cañizares Llovera, arquebisbe de València.
 A les vuit de l’horabaixa tengué lloc la Missa Estacional a l’esglé-
sia de Santa Maria de Ferreries. El temple estava ple. Era també l’ini-
ci del curs catequístic. Concelebraren el rector de Ferreries, director 
espiritual de la secció local, Mn. Joan Febrer, el director espiritual 
de la secció de Maó i diocesà de Menorca, Mn. Joan Miquel Sastre, 
el director espiritual de la secció de Ciutadella, el salesià P. Silvino 
Beruete, el director espiritual diocesà de Mallorca i de la secció de 
sa Pobla, Mn. Joan Pons Payeras, Mn. Joan Darder, anterior director 
diocesà, i el vicedirector diocesà de Mallorca i diaca permanent Mn. 
Joan Juan Bordoy.
 El president de la Secció de Calvià, Sr. Joan Juan Lladó, tengué la 
missió de presentar les intencions de la vigília a l’oració dels fidels.
Un cop finalitzada la missa, i després de l’exposició del Santíssim, 
tengué lloc una processó a la Parròquia de Sant Bartomeu on repo-
sen les despulles del beat Joan Huguet. Era la primera processó eu-
carística a Ferreries en molt de temps ja que feia estona que aquella 
localitat no celebrava la processó del Corpus. L’orde, el respecte i la 
participació als cants fou exemplar. Hi havia presents les banderes 
de Maó, Ciutadella, Palma, Calvià, Sóller i sa Pobla.
 També hi participà Mn. Guillem Pons, vicepostulador de la causa 

Adoradors mallorquins a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries a Menorca 
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del beat i Mn. Gerard Villalonga, vicari general de Menorca.
 La vigília constà d’ofici de lectura, amb homilia del bisbe després 
de l’Evangeli (el rector de Ferreries havia predicat a la missa), pregà-
ria personal, benedicció i reserva del Santíssim, càntic de l’antífona 
mariana final Salve Regina i veneració a les despulles del beat amb 
el càntic apropiat (glosa a l’evangeli proclamat del gra de blat) i la 
seva oració litúrgica encapçalada pel bisbe i el clergat.
 La família del Beat rebé amb entusiasme tots els actes.
 Després de la celebració el Bisbe de Menorca es fotografià amb 
tots els participants de Mallorca.
 El grup de Sóller encara va romandre dos dies més a Menorca.
 Joan Huguet Cardona va néixer a Alaior el dia 28 de gener de 1913 
i va morir a Ferreries el 23 de juliol de 1936. Va ser beatificat pel Papa 
Francesc el 13 d’octubre de l’any 2013. Era prevere diocesà quan el van 
assassinar a Ferreries.

5. EL DIA A DIA DE LA SECCIÓ DE SÓLLER

Els adoradors de major edat de la secció: Sebastià Oliver, Salvador Reynés, Aina Bernat.
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Els anys 2015 i 2016 es realitzaven vigílies itinerants als diferents 
temples de la nostra Vall per donar a conèixer la secció de l’Adoració 
Nocturna de Sóller.
Les vigílies de l’any 2015 foren les següents:
• Dijous 19 de febrer. Vigília itinerant a Fornalutx. Hi assistiren 15 

adoradors de Sóller i una feligresa de Fornalutx.
• Dijous 19 de març. Festa de Sant Josep. A l’altar major de la Par-

ròquia de Sant Bartomeu. Celebrà la missa Mn. Marià Gastalver. 
Exposà el Santíssim, presidí i va fer la reserva Mn. Miquel Mulet. 
Hi assistiren vint persones.

• Dijous 16 d’abril. Vigília itinerant a l’Horta. Celebrà i presidí Mn. 
Miquel Mulet. Hi assistiren els adoradors Bartomeu Ozonas, Joan 
Frontera, Jaume Fuster, Sebastià Oliver, Bartomeu Oliver, Gabriel 
Alcover, Guillem Puigròs, Catalina Pomar, Maria Ferrer, Marga-
lida Ferrer, Maria Cocoví, Francisca Puigserver, Catalina Crespí, 
Maria Ferrà, Dolores Calero , Isabel Gamundí i Margalida Joy.

• Dia 15 de maig. Vigília ordinària. Hi assistiren 15 persones.
• Dia 18 de juny. Vigília itinerant al Port de Sóller. Hi assistiren 15 

adoradors.
• Dijous 2 de juliol. Vigília ordinària. Tengué lloc a la capella del 

Roser de la Parròquia de Sant Bartomeu. Concelebraren Mn. Ma-
rià Gastalver Martín i el canonge de Dijon Mn. Pierre Mayol Coll. 
Mn. Pierre Mayol és d’ascendència sollerica i passa temporades 
a Sóller. Exposà, presidí la vigília i realitzà la reserva Mn. Marià 
Gastalver. Hi assistiren 32 persones.

• Dijous 13 d’agost. Vigília itinerant a Biniaraix. Presidí Mn. Mi-
quel Mulet. Hi assistiren els adoradors Bartomeu Ozonas, Joan 
Alemany, Joan Frontera, Jaume Fuster, Sebastià Oliver, Salvador 
Reynés, Josep A. Morell, Guillem Puigròs, Catalina Pomar, Maria 
Ferrer, Margalida Ferrer, Francisca Puigserver, Catalina Crespí i 
Dolores Calero. S’hi afegiren tres feligresos de Biniaraix.

• Dijous 17 de setembre. Vigília de torn. Celebrà la missa i presidí la 
vigília Mn. Marià Gastalver. Tengué lloc a la capella del Roser. Hi 
assistiren els adoradors Bartomeu Ozonas, Gabriel Alcover, Gui-
llem Puigròs, Jaume Fuster, Joaquim Golart, Josep A. Morell, Joan 
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Adoradors visitant el llit de la Mare de Déu d’Agost 



JOSEP ANTONI MORELL GONZÁLEZ

19

Frontera, Sebastià Oliver, Salvador Reynés, Catalina Pomar, Fran-
cisca Puigserver, Isabel Gamundí, Magdalena Castanyer, Marga-
lida Joy, Maria Ferrà, Maria Ferrer, Margalida Ferrer, María Dolo-
res Calero, Maria Magdalena Conesa i Paula Morell.

• Divendres 6 de novembre. Vigília itinerant a Fornalutx. Presidí 
Mn. Miquel Mulet. Hi assistiren 12 adoradors.

• Dijous 18 de novembre. Vigília de torn a la capella del Roser. Cele-
brà la missa Mn. Marià Gastalver i presidí la vigília Mn. Miquel 
Mulet. Hi assistiren 26 persones. Aquest dia la televisió diocesana 
enregistrà part de la vigília.

• Dijous 3 de desembre. Vigília itinerant a Biniaraix. Celebrà la mis-
sa i presidí la vigília Mn. Miquel Mulet. Hi assistiren 15 adoradors. 

• Dijous 31 de desembre. Vigília de cap d’any. Tengué lloc a l’altar 
major de la Parròquia de Sant Bartomeu. Celebrà la missa i presi-
dí la vigília Mn. Marià Gastalver. Hi assistiren pràcticament tots 
els adoradors ja que eren 25, 
també les germanes de la Ca-
ritat que solen assistir a totes 
les vigílies i també sis fidels.

L’adorador Sebastià Oliver Trias, 
veterà constant, va fer les actes 
com a secretari accidental.
 Sota un dibuix de Jesús Sagra-
mentat llegim a totes les actes el 
següent inici: ADORADO SEA EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO. AVE 
MARÍA PURÍSIMA. Adoración Noc-
turna Española. Sóller.
 El dia 1 de juliol de 2017 tengué 
lloc la Vigília de les Espigues al 
Col·legi la Puresa de Manacor. Hi 
ssistiren 15 adoradors sollerics. 
Aleshores el Director Diocesà era 
Mn. Joan Pons Payeras.
 A la Vigília del dijous 12 d’abril Mare de Déu d’Agost 
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de 2018 s’informà als adoradors que el nou Consiliari Diocesà era Mn. 
Miquel Mulet Bujosa, actualment rector solidari de Sóller. Aquesta 
vetla tengué lloc a l’oratori de l’Hospital de Sóller. Celebrà la missa 
i presidí la vigília Mn. Marià Gastalver. Hi assistiren els adoradors 
Bartomeu Ozonas, Guillem Puigrós, Jaume Fuster, Xim Golart, Josep 
A. Morell, Joan Frontera, Salvador Reynés, Sebastià Oliver, María Do-
lores Calero, Catalina Pomar, Francisca Puigserver, Isabel Gamundí, 
Magdalena Castanyer, Manuel Acosta, Margalida Ferrer, Margalida 
Joy, Maria Cocoví, Maria Ferrer, Maria Ferrà, Maria Magdalena Co-
nesa i Paula Morell.
 El dia 16 de juny de 2018 tengué lloc la Vigília de les Espigues a l’es-
glésia de Sant Francesc de Llucmajor. Hi assistiren uns 10 adoradors 
de Sóller.
 El dia 8 de novembre de 2018 tengué lloc la Vigília de torn a l’Hos-
pital. Aquest mateix dia es realitzà la primera reunió per preparar el 
centenari de la secció sollerica. Es reuniren el consiliari Mn. Miquel 
Mulet, el president Bartomeu Ozonas, Josep A. Morell, Joaquim Bua-
des, Bartomeu Oliver, Francisca Puigserver i Sebastià Oliver.
 El dia 17 de novembre de 2018 tengué lloc una assemblea diocesa-
na al local social i capella del Consell Superior de l’Adoració Noctur-
na Espanyola de Mallorca, al carrer Concepció de Palma. Es tractà 
la celebració del centenari de la consagració d’Espanya al Sagrat Cor 
de Jesús al Cerro de los Angeles a Madrid. S’acordà celebrar la vigília 
del Corpus de 2019 al Convent dels Sagrats Cors de Sóller. Hi assisti-
ren Mn. Miquel Mulet, Consiliari Diocesà, Antoni Dezcallar Planas, 
president Diocesà, Santiago M. Amer Pol, delegat de zona, Bartomeu 
Ozonas, president de la secció de Sóller, Francisca Puigserver, Mar-
galida Joy, Joaquim Buades, Maria Cocoví, Margalida Oliver, Sebas-
tià Oliver i quatre adoradors d’altres pobles.
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6. ANY 2020. CENTS ANYS D’ADORACIÓ NOCTURNA A SÓLLER. 
S’ANUL·LEN ELS ACTES.

A partir del 31 de gener de 2020 
l’adorador Joaquim Andreu Buades 
Roig s’encarregà de fer les actes en 
sustitució de Sebastià Oliverfins 
que s’anomeni un secretari de ma-
nera definitiva. Aquest dia tengué 
lloc la vigília ordinària del mes de 
gener. Celebrà la missa, exposà el 
Santíssim i presidí la vigília Mn. 
Miquel Mulet Bujosa.
 El 13 de febrer es celebrà la se-
gona vigília ordinària de l’any. Hi 
assistiren els adoradors Barto-
meu Ozonas Tugores, Francisca 
Puigserver Arbona, Guillem Pui-
grós Aguiló, Joaquim Andreu Bu-
ades Roig, Joaquim Golart Urgell, 
Joan Frontera Alemany, Marga-
lida Ferrer Capó, Margalida Joy 
Coll, Maria Cocoví Serra, María 
Dolores Calero Fuster, Miquel Àn-
gel Miró Pons, Maria Ferrer Capó, 
Salvador Reynés Arbona, Sebastià 
Oliver Trias, Elena Arbona Colom, 
sor Margalida Oliver, sor Catali-
na Llabrés, sor Catalina Nicolau i 
sor Antònia Barceló. Quedaren a 
la vigília cinc feligresos.
 Al llarg de l’any del centenari 
s’acordà dedicar cada vigília se- Celebració senzilla dels 100 anys d’Adoració Nocturna a Sóller 
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gons el programa següent:
• Gener. Vigília dedicada a la Vida 

Consagrada.
• Febrer. Vigília dedicada al Ma-

trimoni i Família.
• Març. Vigília dedicada a la Jo-

ventut .
• Abril. Vigília dedicada al Pro-

cés de Fe. Dijous Sant. Vetla de 
pregària davant el Monument 
(Casa Santa).

• Maig. Vigília dedi-
cada als Malalts.

• Juny. Emissió del 
rosari per Ràdio 
Maria des de la Par-
ròquia de Sant Bar-
tomeu el dia 8 de 
juny a les 9:25.

• Entre els dies 12 i 21 
de juny s’havia de 
realitzar una ex-
posició d’objectes 
litúrgics sagrats 
referents a l’euca-
ristia.

• El mateix mes de 
juny havien de te-
nir lloc un cicle de 
cinc conferències:

• Dilluns 15. Adora-
ció i acció per Mn. 
Miquel Mulet.

• Dimarts16. Aprofundint en l’eucaristia per Mn. Francesc Berna-
beu.

Celebració senzilla dels 100 anys d’Adoració Nocturna a Sóller 

Anvers i revers dels actes que havien de tenir lloc amb  motiu del centenari 
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• Dimecres 17. Breu història de l’A. N. E. Sóller per Josep A. Morell.
• Dijous 18.P. Hermann Cohen, fundador de l’A. N., per Santiago 

Amer.
• Divendres 19.Luis de Trelles, fundador de l’A. N. E. per Àngel Ro-

dríguez.
• El dissabte 20 de juny havia de tenir lloc la Vigília Extraordinària 

de Zona de les Illes Balears i Diocesana d’Espigues de Mallorca 
en ocasió del centenari de la Secció Adoradora Nocturna de Só-
ller. L’havia de presidir Mons. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe 
de Mallorca. Havia de començar a les 22h a la Parròquia de Sant 
Bartomeu.

Res d’això va tenir lloc. A partir del mes de març la pandèmia provo-
cada per la covid-19 ens va mantenir confinats i es van haver d’anul·-
lar tots els actes programats.

7. REUNIÓ A LA SAGRISTIA

El dia 12 de novembre de 2020 el rector Mn. 
Eugeni Rodríguez va convocar, per després de 
la missa de les 19 hores, una reunió de tots el 
membres de la secció.
 Hi assistí el consiliari Mn. Miquel Mulet, el 
president de l’Adoració Nocturna de Sóller 
Bartomeu Ozonas i els adoradors Sebastià 
Oliver, Isabel Gamundí, Magdalena Casta-
nyer, Maria Ferrà, Josep A. Morell, Paula Mo-
rell, Bartomeu Oliver, Maria Ferrer,Francisca 
Puigserver, Margalida Ferrer, Maria Cocoví i 
Joaquim Buades.
 Mn. Eugeni Rodríguez està interessat en el 

funcionament de la secció sollerica.
 Bartomeu Oliver manifesta que va bé. Francisca Puigserver, de 
manera accidental i voluntària, s’encarrega de convocar els adora-
dors a les diferents vigílies i fa de tresorera.

Joaquim Buades Roig, secretari de la 
secció sollerica 
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 Es comenta la importància de 
portar les insígnies a les diferents 
vigílies, també que seria interes-
sant convidar els pares i els de 
catequesi de confirmació a parti-
cipar amb nosaltres a les pregà-
ries davant Jesús Sagramentat. 
Es suggereix que els preveres els 
dies previs a les vigílies en parlin 
a l’homilia i convidin els fidels a 
la participació. Hi ha sense insíg-
nies els adoradors Paula Morell, 
Margalida Ferrer, Maria Ferrer, 
Maria Cocoví i Xim Buades.
 Es decideix que Josep A. Morell 
faci un llibre que completi la 
història de l’Adoració Nocturna. 
Cada final d’any s’entregaran a 
l’arxiu interparroquial les actes 
de les vigílies i els resums dels 
moviments econòmics de la sec-
ció.
 Per unanimitat queda elegit Joa-
quim Buades secretari de la nos-
tra secció i Francisca Puigserver 
tresorera. S’agraeix a Francisca 
Puigserver la feina que fins ara 
ha fet desinteressadament.
 El més d’abril es convocarà una 
reunió per parlar de la celebració 
del nostre centenari.

Francisca Puigserver Arbona, tresorera de la secció sollerica 

Sebastià Oliver Trias, secretari accidental de la secció sollerica 
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8. REUNIÓ DELS ADORADORS DEL 19 D’ABRIL DE 2021

A les 19:45, el dilluns 19 d’abril, tengué lloc a la sagristia de la Par-
ròquia de Sant Bartomeu una reunió dels adoradors de la Secció de 
Sóller. S’hi trobaven presents els següents adoradors: Mn. Miquel 
Mulet, director espiritual de la Secció de Sóller i consiliari Diocesà de 
l’AN , Tolo Oliver de Can Ximet, Maria Cocoví, Francisca Puigserver, 
tresorera de la Secció, Magdalena Castanyer, Sebastià Oliver, Isabel 
Gamundí, Margalida Joy, Joaquim Buades, secretari de la secció, 
Bartomeu Ozonas, president de la secció, Catalina Crespí Alcover i 
Josep A. Morell. Excusaren la seva assistència diferents adoradors 
que per motius personals no podien asistir a la reunió.
 El tema principal a decidir era quan s’havia de celebrar el cen-
tenari de la secció de Sóller. D’entrada hi havia dues propostes: fer 
la celebració a finals de curs, el mes de juny, o a principi de curs, el 
mes de setembre. S’exposaren les diferents opinions i es va fer una 
valoració en funció de la pandèmia. Finalment es realitzà una vota-
ció en la qual hi va haver onze vots a favor de principi de curs, un vot 
per juny i una abstenció.
 Mn. Miquel Mulet proposà que la celebració de principi de curs 
podria tenir lloc el dissabte dia 2 d’octubre ja que era la data més pro-
pera en dissabte al diumenge 5 d’octubre i així recordar la tornada 
en tren a Palma dels adoradors l’any 1919. Ja hem contat els fets que 
tengueren lloc en aquesta data.
 Majoritàriament s’acceptà la proposta. I no havent-hi més temes 
a tractar, es va donar per finalitzada la reunió.
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9. ESTAT DE COMPTES

Francisca Puigserver Arbona va fer de tresorera accidental fins que 
a la reunió del 12 de novembre de 2020 va ser nomenada definitiva-
ment pel càrrec de tresorera.
 L’estat de comptes és:

COMPTABILITAT DE L'ADORACIÓ NOCTURNA DE SÓLLER
DATA CONCEPTE QUANTITAT (€)
2013 Saldo 155'30

2014 Donatius Vigílies 215'60
2015 Donatius Vigílies 270
28/6/2014 Despeses Vigília de les Espigues 370
28/6/2014 Cobrat Vigília de les Espigues 274'78
2014 Fotocòpies 22
2014 Paperetes rectors solidaris 24
21/3/2015 Donatiu al Consell Diocesà 200
2015 Donatius vigílies 185'65
27/6/15 Despeses de la vigília de les espigues 220
27/6/15 Cobrat vigília de les espigues 110
27/6/15 Compra rituals 60
2015 Dos rituals venuts 20
13/8/15 Sortida fotocòpies 15'05
2015 Donatius vigílies 400'99
2016 gener Donatiu al Consell Diocesà 250
2016 Donatius vigílies 330'24
16/6/16 Despeses vigília de les espigues 350
16/6/16 Cobrat vigília de les espigues 230
2016 juliol Donatius vigília itinerant Port 41'76
2016 juliol Despeses autocar 60
2016 Donatius vigílies 325'68
2017 Despeses ciris Parròquia 51
2017 Donatiu al Consell Diocesà 250
2017 Cobrat per un ritual 6
26/6/17 Pagat rituals 60
1/6/17 Donatius vigílies 135'33
2017 Despeses vigília de les espigues 300
2017 Entrades vigília de les espigues 140
2017 Donatius vigílies 370'93
2018 gener Donatiu al Consell Diocesà 300
2018 març Pagat flors Setmana Santa 50
2018 Donatius vigílies 111'20
2018 Pagat fotocòpies 4'50
16/6/18 Despeses vigília de les espigues 300
16/6/18 Cobrat vigília de les espigues 100
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2018 abril Despeses trobada a Palma 200
2018 abril Entrades trobada a Palma 90
2018 novembre Cobrat per un llibre 6
2018 Cobrat per cinc llibres 50
2018 Donatius vigílies 338'91
5/2/2019 Donatiu al Consell Diocesà 300
18/3/19 Despeses ciris església 50
2019 Despeses 6'10
2019 Donatius vigílies 198'52
19/6/19 Despeses flors Convent vigília extraordinària 40
19/6/19 Fotocòpies vigília Convent. Despeses 38
31/12/19 Despeses fotocòpie  4'70
2019 Donatius vigílies 254'85
2020 Donatius vigílies 88'30
20/6/20 Despeses fotocòpies 12'80
20/6/20 Despeses fotocòpies 23'60
20/6/20 Despeses festa del centenari de la secció 40
20/6/20 Donatiu A. B. 20
2020 Donatius vigílies 179'87

El Bon Jesús mort. Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller. 
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Adoradors a l’església de Santa Maria de Ferreries. 

Vigília de la secció de Sóller
Bon Jesús ressuscitat. Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller. 
Talla de l’escultor Pere Joan Grimalt (s. XVIII) 
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Vigília de la secció de Sóller
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Mare de Déu de Pasqua. Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller
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Vigília extraordinària a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries a Menorca.
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Estat de la via del tren el dia 5 d’octubre de 1919. 



Estat de la via del tren el dia 5 d’octubre de 1919. 
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