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AJUNTAMENT DE DEIÀ

Des de l’Ajuntament de Deià us desitjam unes 
bones festes de Sant Bartomeu.

Molts d’anys.

Miquel Àngel Canals 

M
n. Eugeni 
R o d r í g u e z  
Adrover, nas-
qué a Palma 

el 15 de desembre de 
1968. Estudià BUP i COU 
al Seminari Menor 
(Col·legi Sant Pere, 1983-
98. Després cursà 
Teologia entre 1988 i 
1995 i fou  ordenat preve-
re el 28 d’abril de 1996 a 
la Parròquia del Coll d’en 
Rabassa (Palma). Estudià 
periodisme i comunica-
ció institucional a la 
Universitat Pontifícia de 
Salamanca (UPSA), els 
anys 2001 i 2002. Es lli-
cencià en Ciències 
Religioses i Catequètiques 
al San Pío X (UPSA), entre  
2012 i 2014. Està en pos-
sessió d’un màster en 
Teologia Pastoral de la 
UPSA. Ha estat nomenat 
pel bisbe Rector de Sóller 

La seva trajectòria com 
a prevère és extensa. La 
resumim aquí: Tasca pas-
toral de seminarista a les 
parròquies de Pollença, 
Llubí i Costitx. 1996 - 
Vicari parroquial de la 
Parròquia del Coll d’en 
Rabassa i Administrador 
diocesà de Badies. 2000 - 
Director de la Campanya 
de la Informatització 
Parroquial a la Diòcesi de 
Mallorca. 2001- Vicari 
parroquial de nostra 
Senyora del Remei del 
Molinar. 2002 - Delegat 
diocesà de Mitjans de 

Comunicació. 2003 - 
Director dels programes 
de televisió: Església 
Notícia, Temps de Creure, 
Fent camí, Espiral, etc... 
2003 - Vicari parroquial 
de les parròquies 
d’Esporles, Banyalbufar, 
Estellencs i s’Esgleieta. 
2005 - Director del pro-
grama Mosaic i de la 
Celebració de l’eucaristia 
a IB3 Televisió 
Autonòmica de les Illes 
Balears. 2006 - Secretari 
de Comunicació del 
Bisbat de Mallorca. 
Director de la comunica-
ció externa de la diòcesi. 
Director del Full 
Dominical, programes de 
ràdio, etc... 2006 – 
Director de programació 
de Popular TV Mallorca. 
2009 - Creació i direcció 
de l’Agència de Notícies 
catòliques a Mallorca: 
Agència Balèria. 2009 - 
Vicari parroquial de Sant 
Mateu de Bunyola i de 
Santa Maria Mare de l’es-
glésia, de Palmanyola 
(per un any). 2011 – 
Creador de la intranet a 
les oficines de la Casa de 
l’església. 2012 – Creació 
nova plana web del 
Bisbat de Mallorca i de les 
marques a Twitter, a 
Facebook i Youtube. 2015 
– Rector de les Parròquies 
de Sant Miquel de 
Llucmajor i Sant Jaume 
de s’Estanyol. 2017 – 
Nomenament de Vicari 
Episcopal d’anunci i cele-
bració. 2018 - Patró de la 

Fundació dels Col·legis 
Diocesans. 

____________________ 
 
- Com vàreu rebre la 

notícia del vostre no-
menament com a 
Rector de Sóller? 

La vaig rebre de mans 
del Bisbe de Mallorca, 
Monsenyor Sebastià 
Taltavull, dins el mateix 
Consell Episcopal, ja que 
en som membre. Sempre 
m’ha agradat estar desti-
nat a un poble, i si és de 
Tramuntana millor, i 
mira per on!.  

 
- Quin coneixement 

previ teniu de Sóller? 
Què us espereu trobar? 

No conec res més que 
el poble en si. La meva 
germana religiosa va 
estar destinada a la 
Capelleta de s’Olivar i és 
el que conec més. Per 
altra banda, infinites ve-
gades he anat d’excursió 
per les contrades de la 
Vall de Sóller. 

 
- Què en sabeu de la 

tasca realitzada pel vos-
tre predecessor Mn. 
Marià Gastalver? 

No conec gaire coses, 
però sé que en Marià i 
l’equip de preveres que 
l’acompanya han realit-
zat una tasca molt ben 
feta, amb un procés de 
gestió i administració im-
pecable. A nivell pastoral 
la gent està molt conten-
ta d’en Marià per l’acolli-

«Venc a Sóller amb molta d’il·lusió»
ENTREVISTA AMB EUGENI RODRÍGUEZ- Nou rector de Sóller

Eugeni Rodríguez (Palma, 1968) ha estat nomenat pel 
Bisbe com a nou Rector de les parròquies de la Vall de 
Sóller i de Bunyola i Palmanyola. El 6 d’octubre agafarà les 

regnes en substitució de l’encara responsable d’aquestes 
esglésies,Marià Gastalver, que avui s’acomiada, però que 
manté el càrrec fins que s’incorpori a Lluc, el 8 de setembre
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da, companyia i acompa-
nyament que ha realitzat 
i trista perquè se’n vagi. 

  
- Què és el més com-

plicat per un prevere a 
l’hora d’haver de canvi-
ar de Parròquia? 

La tristesa d’haver de 
deixar les relacions perso-
nals fetes amb les perso-
nes en les quals has com-
partir, tasques, projectes, 
idees i vida. I haver de co-
mençar a conèixer —un 
altre cop—, gent nova per 
a reafirmar vincles 
d’amistat i acompanya-
ment, 

 
- És una tasca compli-

cada haver-se de posar 
al front d’una Unitat de 
Pastoral com la de la 
Vall de Sóller, Bunyola i 
Palmanyola que integra 
tantes parròquies? 

Si, evidentment! Som 
persones humanes, amb 
uns límits, i és clar, no 
podem arribar a tots els 
llocs, persones i allà a on 
ens agradaria arribar. Per 
aquest motiu és molt difí-
cil i complicada la tasca 
de posar-se al front d’una 
Unitat de Pastoral tant 
gran; causarà en mi i en 
els cristians algunes difi-
cultats. 

 
- Amb quin tarannà 

afronteu aquest repte? 
Venc amb molta 

d’il·lusió i ganes renova-
des d’emprendre una 
nova tasca a moltes més 
parròquies que a on esta-
va ara. Però també amb 
molta pena de deixar un 
poble, Llucmajor, que he 
estimat molt i que ha 
estat la meva primera res-
ponsabilitat de prevere al 
cap d’una comunitat. 

 
- Què en penseu del 

fet que el Bisbat de 
Mallorca hagi hagut de 
fer-se càrrec del 
Santuari de Lluc? 

Me pareix una decisió 
molt difícil en el temps 
que estam vivint. No obs-
tant això, no és descabe-
llada perquè el Santuari 
de Lluc sempre ha estat 
propietat del Bisbat de 

Mallorca i algun cop en la 
història ha estat regit i 
gestionat per preveres di-
ocesans. 

 
- Quina coneixença 

teniu dels qui seran els 
seus nous companys 
preveres, Mn. Miquel 
Mulet i Mn. José 
Francisco Bernabeu? 

Són companys de mi-
nisteri i ens uneix una 
mateixa fe en Jesucrist. 
Som part del col·legi pres-
biteral que ajuden en les 
tasques d’evangelització 
al Bisbe de Mallorca i em 
fa molta d’il·lusió i ganes 
treballar conjuntament 
amb ells. 

 
- Veniu amb la idea 

d’introduir algun canvi 
en el funcionament pas-
toral, amb algun projec-
te? 

He estat enviat a acom-
panyar la comunitat de 
cristians que celebren la 
seva fe a les esglésies de la 
Vall de Sóller, Bunyola i 
Palmanyola. L’important 
són les persones. 

Una de les claus dels 
cristians és crear comuni-
tats unides, sabent que 
les accions pastoral que 
feim no són per benefici 

personal sinó perquè Déu 
ens ho demana per cons-
truir el seu Regne. 

Jo crec que l’itinerari 
de la vida comunitària 
parroquial i el funciona-
ment l’ha de marcar el 
Consell Parroquial. El 
Consell Parroquial és un 
òrgan que està format per 
representants dels grups 
parroquials que tenen 
persones que treballen en 
l’acció pastoral.  

Insisteixo en que l’im-
portant és atracar les per-
sones a Déu perquè gau-
deixin de la vida que Ell 
ens ha donat. És necessa-
ri sortir a les places i vore-
res del camí per fer-se pre-
sent, sense obligar a 
ningú, però oferint allò 
que a mi m’ha servit per 
ser feliç: Jesucrist.  

 
- Què creis que hauria 

de fer l’església per in-
tentar engrescar als 

joves? 
Dins l’in-

c o n s c i e n t  
col·lectiu hi 
ha la preocu-
pació pels 
joves i la seva 
poca assistèn-

cia a l’església i a les cele-
bracions. Però a mi no 
me preocupa gaire, el que 
sí me preocupa és que 
treballem amb els joves 
perquè s’enamorin de 
Jesucrist. Perquè sentin la 
parròquia ca seva, i per-
què la comunitat de cris-
tians les rebi com es me-
reixen. Moltes vegades re-
duïm la bona tasca d’una 
parròquia per la feina feta 
amb els joves, quan real-
ment el subjecte princi-
pal d’evangelització no 
són els infants ni els joves 
sinó l’adult, en aquest cas 
les famílies. 

 
- Al seu parer, què li 

manca a l’Església a dia 
d’avui? 

Cal integrar dins la 
nostra manera de pensar 
que ja no vivim dins una 
«societat no diferencia-
da», és a dir una societat a 
on hi ha una sola religió, 
un sol pensament, un sol 
partit polític, etc... Avui 
vivim en una «societat di-
ferenciada», a on hi ha 
moltes antropologies, fi-
losofies, maneres de viure 
i estils de fer, i tots s’han 
de respectar i a més han 
de conviure plegats i amb 
harmonia. Enyorar èpo-

ques passades no és mirar 
cap el futur. Quedar-se 
ancorat al passat no és de 
persones que han inte-
grat bé l’evolució de la 
humanitat i molt menys 
de persones creatives que 
cerquen nous horitzons 
per viure en més realitat 
el Regne de Déu aquí a la 
terra. 

Els cristians amb el 
temps tornarem a ser 
pocs, com en el principi 
de les primeres comuni-
tats cristianes, pocs però 
convençuts cent per cent 
del que creiem, això va 
moure el cor dels primers 
apòstols i deixebles. Qui 
es queixi o vulgui omplir 
l’església de gent com 
abans està molt equivo-
cat. Fins ara s’ha viscut 
un cristianisme sociolò-
gic que complia una fun-
ció tradicional. A partir 
d’ara el qui vulgui rebre 
un sagrament o acudir a 
les celebracions de l’euca-
ristia hi ha d’anar con-
vençut del que fa i no per 
emplenar un expedient. 

A l’església actual li 
manca el testimoni de les 
comunitats cristianes i li 
falta acompanyar a les 
persones dins la seva 

vida. Cosa que també 
passa dins la societat i 
més concretament dins 
les famílies: quants de 
pares i mares fan un se-
guiment humà i cristià 
als seus fills? 

 
- Quan us incorpora-

reu? 
El diumenge 6 d’octu-

bre de 2019 a les 19h 
farem l’entrada a la 
Parròquia de Sant 
Bartomeu de Sóller, enca-
ra està per veure les entra-
des a les parròquies de 
Bunyola i Palmanyola. 

 
- Voleu fer arribar 

algun missatge als solle-
rics que seran els seus 
nous feligresos? 

No tenir por. La perso-
na sempre es resisteix als 
canvis i a les crisis, però al 
cap i a la fi són bones per 
créixer. El Papa Francesc 
ens exigeix canvis i una 
església en sortida, ja 
basta de dir «sempre s’ha 
fet així» (EG 33).  

I el segon missatge és 
demanar a la gent que 
preguin per a mi, i pels 
preveres que serviran 
aquestes comunitats de 
cristians. Els preveres ne-
cessitem l’ajuda de les 
persones i de Déu. 

Per tant faig una crida 
als cristians de Bunyola, 
Palmanyola i la Vall de 
Sóller perquè preguin 
pels preveres i m’acompa-
nyin en aquest camí, nou 
per a mi.

FDues imatges de Mn. Rodríguez en la seva etapa de Rector de Llucmajor. 

● «En Marià i els 
demés preveres 
han realitzat a 
Sóller una tasca 
molt ben feta»

Vine a cercar aquí la 
teva experiència de 

viatge

La feim com tu vulguis, 
a la teva mida!!

Vos desitjam unes 
bones Festes de 

SANT BARTOMEU
C/ Bauzà, 9

07100 Sóller - Mallorca 
Tel. 971 633 350 • Fax: 971 633 312Pròxima experiència de viatje la Xina!

● «El diumenge 6 
d’octubre, a les 
19 h., farem 
l’entrada dins 
Sant Bartomeu»


