COMUNITAT DE CRISTIANS DE LA VALL DE SÓLLER
Parròquies de Fornalutx, L’Horta, Port de Sóller i Sóller
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NOTA DE PREMSA
BENEDICCIÓ DEL CASAL DE COLÒNIES DEL PORT DE SÓLLER
Dissabte, 23 d’octubre el bisbe Mons. Sebastià Taltavull
va beneir el reformat Casal de Colònies del Port de Sóller.
Hi assistiren diversos regidors de l’Ajuntament de Sóller, també d’algunes entitats civils del Port,
membres del Consell Interparroquial del Cristians de la Vall de Sóller i feligresos de la Parròquia del Port
de Sóller.
Com a cosa a destacar, hi assistí Mn. Felip Guasp, el prevere qui enguany fa 50 anys va impulsar la
construcció del Casal. Molt emocionat va dir unes paraules molt sentides de la gènesi del local
parroquial. També Mn. Miquel Mulet, actual rector de les parròquies de la Vall de Sóller va poder donar
les gràcies a tots els qui han fet possible donar una altre vida en aquest casal.
El Sr. Josep Antoni Morell va llegir aquest text: L'any 1971 Isabel Llabrés feligresa de la Parròquia de Sant
Ramon de Penyafort, va oferir un milió de pessetes a la Parròquia del Port. En aquell moment el rector
del Port era Mn. Felip Guasp Nadal.
Isabel Llabrés era viuda de Jaume Ballester conegut com a el senyor de Can Bi. Aquest matrimoni ja
havia col·laborat econòmicament amb les necessitats de l'església marinera. La senyora Llabrés va fer
l'oferiment amb la única condició de que destacàs la figura del seu espòs que tant havia estimat aquest
temple. Mn. Felip Guasp va fer pintar un retrat de Jaume Ballester a l'artista català Josep Miret Aleu i el
posà a un lloc destacat del nou edifici.
Hem de dir que la oferta de la senyora de Can Bi anava per a qualsevol necessitat que tengués la
Parròquia del Port. Mn. Felip Guasp dubtà entre acabar l'altar major de l'església o fer el Centre
Parroquial. Vista la necessitat que tenien per fer un centre pels joves de la Parròquia i amb la seguretat
de que «l'altar major ja se faria» com va dir: Mn. Guasp; hem de dir que eren altres temps i que la gent
de tots els pobles era més solidària amb les necessitats parroquials que no ara.
Se començà la construcció i amb un any just tengué lloc la benedicció de l'edifici. El mestre d'obres va
ser Bartomeu Mayol Morell de Cas Sit amb la ajuda del seu germà Pep. El 25 d'abril de 1971 amb la
presència de diverses autoritats civils i religioses el Vicari General Mn. Fiol realitzà la benedicció. La
senyora Llabrés estava feliç.
L'actual Centre Parroquial amb els anys ha estat casal de colònies i també han fet ús d'ell diferents grups
de joves. Darrerament una tasca silenciosa i constant del rector actual Mn. Eugeni Rodríguez i del
seminarista Sr. Juan Peregrino amb l'ajuda d'altres professionals han deixat l'edifici com el podem veure
actualment. Tots els que estimam la Parròquia estam d'enhorabona.
Per fotografies i més informació consulteu: www.cristiansvalldesoller.com/casal-de-colònies
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