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40è aniversari de l’Institut Guillem Colom Casasnovas (Primera part): 

Juan Antonio Fernández Vila 

1975-1985.  Els primers anys.  

1.- Introducció 

Amb tantes coses cada dia a fer, a vegades ens oblidam de les coses més senzilles, 

d’allò que sols passa una vegada i que,  si no ens hi fixam,  passarà de llarg i no ens 

n’haurem adona’t. 

Era l’any 1978, quan el MEC va aprovar la creació de  l’Institut de Formació 

Professional i,  dia 18 de març del mateix any el setmanari local “Sóller”, ja se’n feia 

ressó. De fet, durant aquells mesos fou la notícia del moment a la vall. 

La notícia de la creació d’aquest centre d’“ enseñanzas medias”  començà a ocupar les 

pàgines de notícies i els editorials de la premsa.  Un dels promotors d’aquella històrica 

iniciativa era el llavors batlle de Sóller, l’Excel·lentíssim Senyor Miquel Soler. 

Aquesta era una de les reivindicacions del nostre poble,  ja que,  fins a aquell moment, 

no hi havia aquest tipus d’oferta educativa  a la vall i el fet d’haver de desplaçar-se a 

Ciutat feia que molta gent no pogués seguir estudiant. 

Aquesta comunicació és la primera part del camí recorregut fins a dia d’avui pel que fa 

a la construcció de l’institut de Sóller i tot el que va representar per a la nostra Vall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  totes les imatges i documents d’aquesta comunicació es poden ampliar amb el 

codi QR que trobareu a la bibliografia. També hi trobareu documentació 

complementària. 
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2. Posant en context l’educació a l’època : La Llei General d'Educació del 1970   

Aquesta llei  va ser impulsada pel ministeri de José Luis Villar Palasí. . La necessitat de canvi als 

anys 70 era palesa a Espanya en el nivell social, polític i educatiu. 

 Era necessària una llei que abastés la totalitat del sistema educatiu nacional. Es pretenia dotar 

el país d'un sistema educatiu més just, més eficaç i més en consonància amb les necessitats  

dels ciutadans. Els criteris bàsics per a aquesta llei van ser la unitat, abastant els diferents 

nivells educatius, la interrelació entre ells i la flexibilitat. L'estructura del sistema educatiu va 

quedar establerta de la manera següent: 

  Educació Maternal, de dos a quatre anys. Era voluntària i s'impartia fonamentalment 

en centres privats i escoles bressol.  

 Educació Preescolar, de quatre a sis anys. Era voluntària i s'impartia en centres públics 

i privats per professors especialistes a Preescolar. El currículum es limitava als aspectes 

maduratius i a la preparació per a les matèries instrumentals: prelectura, preescriptura 

i precàlcul.  

 Educació General Bàsica (EGB), de sis a catorze anys. Era obligatòria i gratuïta. Els vuit 

cursos estaven dividits en dues etapes (Primera Etapa els cinc primers cursos i Segona 

Etapa, els tres restants) i tres cicles. El Cicle Inicial, de sis a vuit anys, comprenia els dos 

primers cursos. El Cicle Mitjà, de vuit a onze anys, abastava els cursos tercer, quart i 

cinquè. El Cicle Superior, de dotze a catorze anys, comprenia els tres darrers cursos. 

L'alumnat podia obtenir un d'aquests dos títols: Graduat Escolar, quan se superaven 

amb èxit els objectius dels vuit cursos d'EGB. Permetia a l'alumnat continuar estudis de 

batxillerat o de formació professional. Certificat d'Escolaritat, que acreditava haver 

cursat els vuit anys d'escolaritat però no n'informava l'aprofitament. Només donava 

accés a la formació professional o a l'abandonament del sistema educatiu.  

 Batxillerat Unificat Polivalent (BUP). Constava de tres cursos, dels quinze als divuit 

anys. Hi havia matèries comunes al primer curs i una moderada diversificació després 

en funció de l'especialitat (lletres, ciències i mixtos de tots dos). Al final, si se 

superaven amb èxit els ensenyaments, s'obtenia el títol de Batxiller. Per accedir a la 

Universitat calia fer el Curs d'Orientació Universitària (COU) 

 Curs d'Orientació Universitària (COU),  va néixer amb la pretensió d'orientar l'alumne 

en l'elecció de carrera i va acabar sent un quart curs de Batxillerat, destinat, si de cas, a 

superar la prova de Selectivitat. 

  Formació Professional, destinada als alumnes que no obtenien el Graduat Escolar o bé 

als que els interessés una qualificació professional per al món del treball. Tenia dos 

nivells: Formació Professional de Primer Grau, de dos anys de durada, i al terme del 

qual s'obtenia el títol de Tècnic Auxiliar si se superaven els estudis (o el Certificat 

d'Escolaritat si no se superaven); i Formació Professional de Segon Grau, de tres curs 

de durada, que permetia obtenir el títol de tècnic especialista. La Formació 

Professional es cursava a Instituts de Formació professional.  

 L'educació superior s'impartia a les universitats, a les quals s'accedia després de cursar 

el COU o l'FP2. Tenia tres nivells:Llicenciatura, Diplomatura i Doctorat, essent aquest  

màxim títol universitari.  
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3.- Situació del sistema educatiu a Sóller. Curs 1975-1976  i curs 1976-1977 

 

Per al curs 1975-1976 Sóller va tenir que afrontar un problema que se li venia al 

damunt:  amb La Llei General d'Educació  desenvolupant-se;  l’educació  elemental  es 

venia impartint al col·legi dels Sagrats Cors (Es Convent) i al Col·legi de Sant Vicenç 

de Paül ( La Caritat) ; i  s’havia de cercar un espai per als alumnes d’ensenyaments 

mitjans a la vall ja que aquell any finalitzava el curs de 8é d’EGB. Els alumnes no 

tenien on continuar el seus estudis que no fos a Palma. 

Durant l’època franquista  hi va haver certa  planificació educativa en aquest aspecte a  

Sóller, com el projecte del nou  centre d’EGB  Es Puig o un projecte, no materialitzat, 

de construcció d’un col·legi (1971)  al Racó D’en Vives. 

També un augment de la població en els darrers anys donava pressa a trobar una solució 

en aquest aspecte. 

En  aquell moment no hi havia a Sóller cap centre d’ensenyament secundari i sa majoria 

de matricula d’EGB la tenien Es Convent i La Caritat. Cal a dir que, en aquell moment, 

l’escola de Ses Escolàpies (de nines)  ja no existia i de qualque manera havien cedit 

l’usufructe de l’ús de les instal·lacions a La Caritat. Això feia que la matrícula d’aquest 

centre fos important, fins al punt de que aquest centre disposava de dues línies 

educatives. I per a que  hi poguessin caber havien posat la primera etapa de l’EGB a Ses 

Escolàpies  i la segona etapa de l’EGB a la Caritat. També , i per a solucionar  la manca 

d’espai, també tenien cursos de preescolar als dos edificis. 

Un poc abans d’acabar la primera promoció d’octau d’EGB (1975)  ja comença a fer-se 

palesa la preocupació entre les famílies d’aquests dos centres educatius  per saber on 

seguirien els estudis els seus fills. 

En aquell moment a La Caritat, que ja tenia associació de pares, s’hen parlava d’aquest 

tema. Malgrat Es Convent no en tenia, si que també es tractava aquest tema. 

Amb tot s’organitzà una primera reunió al Cine Alcázar que fou dirigida pel Sr Enrique 

De Santiago Álvarez, com a president de l’APA  de La Caritat i el Pare Aleix Vallespir, 

com a director d’Es Convent . Aquesta fou la primera de vàries reunions per tractar es 

tema, fins que qualcú va tenir la idea d’usar l’edifici de Los Jardines, que ja era de La 

Caritat, però com aquest centre ja tenia Ses Escolàpies, Los Jardines estaven sense usar. 

A les hores la Superiora de Sóller i directora de la Caritat Sor Apol·lonia Serra Palou, 

va trobar bona la iniciativa i va cedir el local a l’ajuntament  
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Amb aquella  primera decisió que es prengué, es va poder improvisar  el B.U.P  a 

l’edifici  de Los Jardines (carrer Moragues). Així aquell curs 75-76 es desenvolupà 

amb desigual normalitat ja que  a la problemàtica pròpia de les noves instal·lacions s’hi 

afegia la contractació de personal, que no fou precisament fàcil. L’ajuntament invertí 

1,5 milions de pessetes en la adequació de l’immoble però les famílies dels alumnes 

havien de contribuir econòmicament en el sosteniment . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici de “Los Jardines”, actualment un habitatge turístic (C/ Moragues) i acta de 

l’Ajuntament de Sóller amb l’acord de sol·licitud de crèdit per a l’adequació de 

l’immoble.  

 

Aquell començament a Los Jardines (curs 75-76) no fou senzill. Allà s’hi cursava un 

primer A i un primer B de B.U.P, però com que no estava institucionalitzar com a 

col.legi “oficial”, pel retràs en la gestió de la documentació entre l’ajuntament i el 

Ministeri d’Educació ;  els alumne no s’hi podien examinar i el centre de Sóller depenia 

de l’Institut Ramon Llull de Ciutat. Aquell curs vingueren els professors de Palma a 

examinar als estudiants sollerics. 
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Al curs següent ( 1976-1977) el alumnes tornaren a no caber-hi on estaven ubicats  i es 

va optar per a passar  l’alumnat a  Ses Escolàpies. Així els alumnes de Batxiller 

ocuparen el segon pis, mentres que l’escola de la caritat seguia al primer pis. Los 

Jardines varen quedar per a l’escola de preescolar de la Caritat 

Aquell segon curs el batlle Soler havia negociat que es dones d’alta al nou centre 

educatiu com a “ Col.legi Municipal de Segon Ensenyament”, adoptant el nom de 

Guillem Colom, però encara adscrit al Ramon Llull. 

No obstant pera poder tenir la “oficialiat” el MEC havia posat certes condicions, com la 

de tenir un laboratori. Per solventar el problema i en vistes a la imminent visita d’un 

inspector del MEC; en una reunió entre Sor Apol.lònia, el batle Soler i Josep Antoni 

Morell , com a professor;  es va acordar fer una pseudo instal·lació de fusteria amb unes 

piques que abocaven  amb una manguereta a un poal, un laboratori. Per a la “decoració” 

d’aquell laboratori Morell va portar pipetes i altres estris de la Caritat  i fins hi tot el 

propi batlle va portar alguns animals dissecats personals per a “ambientar” el laboratori 

solleric.  

El centre pasà  “l’exàmen” i ja varen poder fer els exàmens amb normalitat. 

Poc després sorgí l’oportunitat de comprar Ses Escolàpies. L’ajuntament no s’ho pensà 

dues vegades i per un import de 3.000.000 de pessetes passà a mans municipals. Això 

sí, no sense la seva pertinent paperassa i problemàtica derivada. Fins hi tot foren 

necessàries varies trucades al vaticà, ja que l’edifici pertanyia a l’església. D’aquesta 

manera s’afegia un nou edifici on poder cursar el batxillerat de forma definitiva 

Mentres tant la corporació municipal  també s’havia proposat finalitzar les obres de les 

Cases de la Vila que feia 20 anys que estaven  sols “embastades”; cosa que també 

minvava el pressupost municipal i manllevava diners a educació. Per això la 

contractació de professorat del “ nou”  batxiller anava a parts iguals entre les arques 

municipals, el ministeri d’educació i les pròpies famílies dels alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

Porta del Carrer Batach de l’edifici de les Escolàpies  i quota mensual d’alumne de 

2015 pessetes. 
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Paral·lel a totes aquestes accions es  seguia cercant la forma d’aconseguir un institut nou 

per a Sóller, donat que les accions preses fins aquell moment no arreglaven el problema 

de l’educació  a  Sóller. 

Aquell mateix any es posà en 

marxa l’escola des PUIG, on es 

cursava E.G.B. Si bé no havia 

estat el consistori d’aquell any 

qui havia impulsat la seva 

construcció;  sí que s’hi posà el 

propi batle Soler al  davant per a 

acabar el projecte i posar-ho en 

marxa. Cal remarcar que havia 

estat el seu predecessor  en el 

càrrec, el Sr Miquel Lladó, qui 

havia impulsat la construcció del 

Puig. 

                                                          Col.legi públic Es puig, en construcció 1975-1976 

Arrel d’això el batlle feu bona amistat amb la que seria primera directora del Puig, Sra 

Matilde  Girbent Sureda (era la directora de Ses Marjades),  qui també tot d’una s’hi 

implicà en la recerca d’una bona planificació educativa a la Vall. Soler i Matilde varen 

pensar que no hi havia més sol.lució que demanar un institut  

El Sr  Soler va començar a trescar pels despatxos de les administracions d’aquell 

moment. Prest va comptar amb la col·laboració del  Secretari  d’Educació Sr Biel 

Barceló, qui a més era d’ascendència sollerica. 

Després de vares reunions amb les institucions autonòmiques s’organitzà un viatge a 

Madrid per cercar finançament per al nou institut. Aquella comitiva ( la primera dels 

dos viatges que s’hi feren) estava formada per Biel Barceló, secretari d’educació; el 

Delegat del Govern Sr Guillem Puerto; i per part de l’ajuntament hi viatjà el  Sr Joan 

Alcover, tinent de Batlle de Sóller, Xisco Vicens ( En Xisco de Bàlitx)  i el propi batlle 

Soler. Al segon viatge s’hi afegí “Doña” Matilde. 
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Conta D Miquel Soler –“ vàrem anar ben davant del  Prado on hi havia sa delegació 

d’educació. Allà ens reunirem amb sa direcció general de construcció, on els hi 

exposarem la nostra problemàtica. Aquell mateix capvespre organitzàrem una sortida 

per sa zona bona de Madrid ( C/Serrano); al final des vespre ja ens tutejaven. Aquesta 

complicitat entre els dos organismes va derivar en que al dia següent devers les 11 del 

matí anàrem de nou al ministeri ens escoltaren i aconseguirem sa financiació del nou 

IES si nosaltres posàvem els terrenys; cosa que ja teníem prevista” 

Segueix el Sr Soler”- ens digueren que ara hi havia una partida per a la construcció de 

instituts d’ Enseñanzas Medias, en plural. O sigui un centre conjunt de Batxillerat i Fp. 

Ens digueren  que seria el primer d’Espanya.. i jo vaig dir : Sr director hagámos el 

instituto y luego pondremos dentro lo que usted diga.”  

D’aquesta forma se posava  “la primera pedra” d’un nou  equipament educatiu i Sóller 

passaria  a  una educació superior  eliminant el problema que plantejava el desplaçament 

a Palma del alumnes 

4.-La idea comença a fruir.1978 

Setmanari Sóller, 5 d’abril de 1978. “Miquel 

Soler el batlle de les escoles”. De Plàcid 

Pérez 

Per primera vegada en aquella 

entrevista, es va parlar públicament de 

la futura ubicació del nou centre;  però 

calia decidir  entre uns terrenys al Puig 

(que ho proposava el mateix col.legi Es 

Puig) o a Can Rullan. Cal  dir, que el 

projecte inicial era fer un centre de 

BUP i  FP conjunt; però sembla que no 

tothom hi estava d’acord.   

L’Associació de pares del CEIP Es 

Puig era partidària  que el centre nou es 

construís devora l’escola que ja hi 

havia, però encara no hi havia  res 

decidit. Hi havia algunes qüestions  

prèvies a  resoldre: el poble havia de 

cedir uns terreny de 10.000 m
2
 al MEC 

(Ministeri d’ Educació  i Ciència), el 

nou centre havia d’estar a prop del casc 

urbà i  també s’havien de tenir en compte les connexions  d’aigua  i llum de les noves 

instal·lacions 
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Dimecres 17 de maig de 1978, es va dur a terme una reunió de pares d’alumnes 

juntament amb el Sr Batlle, la directora de Es Puig, la senyora  Matilde Girbent,  el 

director del BUP,  el senyor  Bartomeu  Canyelles  i altres responsables.  Una de les 

idees de la reunió era conèixer el nombre d’alumnes interessats a matricular-se, i  les 

branques d’FP amb més demanda. 

Com que el centre nou encara no estava construït,  durant el  proper curs s’usarien els 

baixos  de l’edifici del Col·legi Municipal Homologat  Guillem Colom Casasnovas. La 

idea era començar amb les branques “Administrativa i Comercial” i “d’Automoció”. 

També hi havia la possibilitat, en funció de la demanada, d’obrir-se a la família 

professional d’hoteleria i d’electricitat.  

 

 

De fet un parell de setmanes abans ja s’havia avançat, segons conversa  amb el Sr 

Miquel Soler, alguns aspectes d’aquest projecte. ( Setmanari Sóller,18 de març de 1978) 

 L’estat es faria càrrec del professorat 

 També les despeses de funcionament correrien a compte de les arques públiques 

 Era un projecte que representava un benefici a gran escala per al nostre poble. 

5.- Ubicació. 

Haguérem d’esperar a dissabte 17 de juny de 1978  (Setmanari  Sóller) per saber on 

s’ubicaria el nou centre: a  Son Rul.lan, al Racó d’en Vives.  Els terrenys serien cedits al 

MEC. Les altres opcions, com Es Puig, la finca de Ca s’Hereu o Son Angelats, havien 

quedat descartades per raons tècniques.   

Els  nous terrenys oferien 17000m
2
, 7 mil més dels 10000m

2
 exigit  pel ministeri. Amb 

aquesta operació el municipi  es reserva  aquest excedent de metres  per a  altres 

accions;  per exemple la prolongació del carrer de Sant Jaume (i que no es faria efectiva 

fins a gairebé quatre  dècades més tard). Curiosament, i com va dir el Tinent de Batlle 

senyor  J. Alcover,  “aquesta prolongació del carrer de san Jaume era una condició  sine 

qua non”  

 

 

 

 

 

Terrenys de can Rullan, al Racó d’en Vives 
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Cal  afegir que ja en un projecte de 1971 sobre la construcció d’un col.legi a la vall de 

Sóller , aquests terrenys ja hi estaven contemplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, les notícies de la nova instal·lació educativa s’anaven succeint setmana rere 

setmana . Setmanari Sóller,  24 de juny de 1978. Editorial. “Un solar para el futuro 

instituto”, signat per M.M.C 

 

Escollir el lloc no va esser fàcil, es va crear una 

comissió per a aquesta tasca on hi formaven part 

algunes de les persones més influents de l’àmbit 

polític i econòmic. Se tractava de cercar un 

terreny amb unes característiques tècniques 

específiques – pas previ que havia marcat el 

ministeri d’educació des de Madrid. De entre 

tots els  terrenys es va escollir el de la finca de 

Can  Rullan, que era ja propietat del municipi. 

La seva ubicació respecte al nucli del poble 

pareixia sa millor opció; però també hi havia un 

fort component econòmic, ja que en esser 

l’ajuntament el propietari del terrenys , 

s’abaratien molt els costos. 

En aquest reunió per a escollir el terrenys hi participaren tots els partits polítics, 

professionals de la docència i veïnats dels terrenys. També en aquesta trobada es va 

involucrar els pobles de Fornalutx i Bunyola , ja que aquesta infraestructura també 

alleugerava els problemes educatius d’aquestes localitats. 
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Com a curiositat, i malgrat encara faltaven quasi dues dècades per a la seva 

inauguració, ja s’esmentava que la creació d’un túnel entre Sóller i 

Bunyola  acabaria d’arrodonir aquest projecte. 

6.- Revolució social. 

La construcció del nou equipament 

educatiu  també va esser una revolució 

per a la societat sollerica, sobretot perquè 

els problemes en aquests aspectes ja 

venien d’enrere. A més també és volia 

donar una empenta als estudis 

professionals. Setmanari Sóller, 29 de 

juliol de 1978:  

  “Dignificación de la formación 

professional”. 

 Local. “ A un paso de la 

formación professional”  

A principis de juliol de 1978 se va rebre a l’ajuntament de Sóller un escrit de la 

Delegació Provincial del Ministeri de Educació i Ciència ( MEC) que a efectes de la 

creació d’una secció de formació professional a Sóller, era necessari remetre a la 

Direcció General de la cessió dels locals on s’hi havia d’ubicar. 

Veient la prompta necessitat i que la construcció del 

centre no estava finalitzada, se va realitzar un ple 

extraordinari dia 6 de juliol en el que es cedien els 

edificis dels carrers Batach ( on s’hi ubicava es B.U.PI i 

l’edifici del carrer de Santa Teresa nº 9 ( on s’hi ubicava 

una guarderia) . 

En aquell acord si apuntava la provisionalitat de la 

cessió mentres tant no es finalitzes la construcció a  Can 

Rullan. 

Durant aquells mesos es varen realitzar vàries reunions 

per a que el proper curs es pogués iniciar amb certa 

normalitat.  Fernando Muñoz director del Verge de Lluh 

de Palma i Biel Aguilera director de la Escola 

d’Hoteleria de Palma  es varen desplaçar a Sóller per 

iniciar les converses amb les famílies interessades. 

Aquesta reunió es va dur a terme al col·legi es Puig tant 

amb alumnes d’aquest centre com de San Vicens de Paúl. 

Els dels Convent no hi pogueren assistir perquè estaven en període d’exàmens, 

destaquen les noticiés de la reunió. 
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Un dels objectius principal era deixar clar que els estudis de Formació Professionals no 

estaven destinats als alumnes que no volien estudiar, sinó a n’aquells que volien 

aprendre un ofici. Remarcaven que hi hauria assignatures tant pràctiques com teòriques. 

 

També es reuniren amb els pares  el Batlle Miquel Soler, sempre present en totes les 

accions cap a assolir el nou centre; Matilde Girbent , directora del Puig i Bartomeu 

Canyelles , director del B.U.P.  En aquesta reunió de dia 20 de Juliol de 1978 se va 

acordar que  els baixos de l’edifici de Santa Teresa serien per al col·legi públic Guillem 

Colom i el pis d’adalt per als estudis de Formació Professional. Els primer estudis serien 

els de Administració, Automoció i Electricitat, deixant als d’hoteleria a l’expectativa de 

les sol·licituds de matrícula  

 

7.-EL PRIMER INSTITUT D’ENSENYANCES 

MITJANES D’ESPANYA.1979 

 

20 de gener de 1979. D. Miquel Soler s’havia implicat 

tant en la creació del nou centre que ell mateix va 

viatjar a Madrid per dur personalment els tràmits 

burocràtics derivats del projecte.  

Cal destacar que 

aquesta 

instal·lació seria 

la primera de 

Espanya  amb la peculiaritat de que se impartissin 

conjuntament els estudis de B.U.P i F.P.  

I ja, a la fi, el dissabte 17 de febrer de 1979 

s’informava de la inauguració  el nou centre d’FP, 

això sí, amb una mica de retard. Com que el nou 

edifici encara no estava construït, es va ubicar el 

centre de Formació Professional a l’edifici 

municipal de l’antiga Escola Graduada, al carrer 

de Santa Teresa nº 9. Curiosament aquest edifici 

ja havia acollit feia anys alumnes de la Caritat 
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1980  

8. Les obres.  

El 28 de juny de 1980  les obres  del nou centre avançaven segons el previst. 

I ja a les acaballes de 1980 ( 22 de novembre ), 

el president del Consell General, Sr. Jeroni 

Albertí, es desplaçà a Sóller i,  entre d’altres  

activitats, s’interessà  per l’estat de les obres de 

l’institut. La visita la va fer acompanyat del 

nou Batlle de Sóller , Senyor Simó Batlle,  i la 

majoria de regidors d’aquell moment. Aquella 

notícia va esser il·lustrada amb una imatge  

presa davant l’institut quasi acabat . 

La visita es completà amb una ruta a quasi tots 

el centres educatius de la vall. Abans 

d’acomiadar-se el president Albertí manifestà 

que la reunió/visita havia estat motivada davant 

l’insitència del batlle per tal de resoldre certs 

aspectes econòmics del projecte. 

“ Esperam que això sigui una realitat enguany, 

almanco el Consell posarà tots els mitjans a 

l’abast per a aconseguir-ho”, sentencià Albertí. 
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Durant aquells dos anys, 1980 i  1981 es construeix l’edifici a Can Rullan, oferint unes 

millors instal·lacions que les que s’usaven fins al moment.  

9.- La no inauguració. 1981 

 

Durant una roda de premsa realitzada durant el gener de 

1981, en el torn de preguntes local al Sr Jeroni Albertí, se li 

va de manar per l’institut de Sóller  i per la seva promesa de 

que en aquest centre s’hi imparteixin els estudis de B.U.P i 

F.P  i no sols  F.P. El president va al.legar que aquest tema 

estava en mans del M.E.C, però que segons els seu parer , 

hi havia lloc pels dos estudis. 

Cal a dir que en el poble de Sóller i havia certa tensió entre 

B.U.P i F.P, per que fa al tema infraestructures; com ho 

manifestaria més endavant en una entrevista Rafel Alomar 

director del B.U.P 

 

Dissabte, 27 de juny de 1981. Rafel Alomar Director de 

BUP 

Durant aquests darrers anys hi havia hagut molt de 

moviments a la nostra vall pel que fa als programes 

educatius. L’any 1975 s’havia creat el col·legi municipal “ 

Guillem Colom Casasnoves” que acollia el Batxillerat 

unificat. La idea de les autoritats educatives de l’època  era 

que aquest col·legi, amb el pas dels anys, es convertís en 

un institut, però les incerteses sobre els usos de les noves 

instal·lacions que s’hi feien a Can Rullàn  creava cert 

neguit entre la comunitat educativa .  En aquell moment 

(1981) el B.U.P i C.O.U  es sostenia amb les aportacions 

econòmiques estatals i municipals i també amb el suport 

econòmic dels pares dels alumnes. Si al final farien el canvi o no 

d’edifici era una cosa que creava incertesa tant a nivell de 

plantilles com de finançament. 

Setmanari Sóller, 18 de juliol de 1981. S’inicia el període de 

matrícula per al curs 81-82, que presumiblement ja es cursaria a 

les noves instal·lacions. Cal dir que la  matrícula encara  s’hagué  

de formalitzar al Carrer de Santa Teresa per què les obres no 

estaven enllestides del tot  
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Malgrat no hi ha hagut inauguració oficial, ja fa unes setmanes que s’imparteixen les 

classes de Formació  Professional al lluent i nou institut d’Es Racó d’en Vives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmanari Sóller Dissabte, 28 de novembre de 1981.  

10.- Els inicis mai són fàcils. 1982 

 

Començar no va ésser un camí de roses, ja des dels inicis 

el nou IES  , batiat com a Joan Miró, tingué que superar 

alguns “ petits” entrebancs. 

Quasi a les acabales del primer curs d’existència de l’ies;  

el director Eduard Jordà i el cap d’estudis J.A  Esteban presentaren la seva dimissió 

davant la possibilitat de trasllat del col·legi  municipal del B.U.P ( batxillerat unificat 

polivalent) i del C.O.U (curs d’orientació universitària) a les dependències de l’IES. 

Segons la directiva, aquest trasllat canviaria substancialment els plantejaments 

pedagògics del nou centre. Segons el director, la vinguda de nous alumnes truncaria 

l’ambient d’integració que ja s’havia assolit. 

No obstant cal a dir que en aquell moment la nova edificació contava amb el suficient 

espai per a tots els alumnes. 

La directiva, ja dimitida, de l’IES  tenia planejat com a principals eixos formatiu la 

implementació dels graus superiors i altres estudis professionals. Projectes que es 

podien ara veure desbaratats. 
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Problemàtica esdevinguda: 

1.- Problemes al agrupar un centre públic i un de  privat ( malgrat fos de titularitat 

municipal ) en el mateix edifici. 

2.- Per a poder fer estatals els estudis del B.U:P, l’administració demanava una 

matricula de 400 alumnes, més dels doble dels que hi havia a l’IES Joan Miró. 

3.- Problemàtica a l’hora d’afrontar reformes o manteniment de les instal·lacions , pel 

que fa a l’aspecte econòmic. 

4.- No poder seguir amb el pla docent establert pel que fa a l’ampliació d’estudis. 

 

 

Arrel de la problemàtica sorgida un grup de pares 

d’alumnes , tant de B.U.P com a d’FP es varen reunir 

amb el Coordinador de Formació Professional de 

Balears, Sr Escofet. 

Una de les coses que va indicar el sr Escofet  era que en 

primera instància el solar on estava construït el nou centre, 

havia estat cedit per l’ajuntament per a construir-hi un 

centre de batxillerat; però que arrel de diversos canvis 

polítics al final s’hi havia implantat la formació professional. 

Fent un poc de memòria tenim que dia 30 d’octubre de 1978  l’ajuntament , en un ple, 

acorda cedir els terrenys a l’administració estatal per a la construcció d’un Institut 

Nacional de batxillerat. No obstant sis mesos després, el 6 de març de 1979, el ministeri 

comunica a l’ajuntament el canvi de rumb mitjançant un escrit on demana la 

documentació per a regular la construcció d’un centre d’fp per a 420 alumnes. 

L’ajuntament davant la impossibilitat de fer-hi res en contra i per por a no perdre 

l’oportunitat de tenir un centre educatiu nou a Sóller, acorda la concessió de la llicència 

necessària, especificant que es dona llicència per a fer un centre de ensenyances 

mitjanes per als 420 alumnes. 

El resultat final ja el coneixem, el centre obri el curs 81-82, exclusivament com a centre 

de Formació Professional. 

Poc després, a rel d’un informe tècnic, s’aconsella tancar el col·legi de Santa Teresa 

degut al seu estat deteriorat. 
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L’ajuntament planteja,  ara amb més necessitat, el tenir que reubicar als alumnes de 

BUP ja que si no es quedaven ,literalment, al carrer. 

Les implicacions i reaccions socials  d’aquesta problemàtica seguiren en el candeler 

durant varies setmanes.  Hi havia dues postures: 

 La des ministeri, reaci a l’ utilització del nou centre per ambdues branques 

 La del poble de Sóller, encapçalat per l’ajuntament, amb la necessitat imperiosa 

d’ubicar els alumnes de B.U.P 

 

 De fet es va plantejar una enquesta als alumnes  per posar-li fil a l’agulla al 

problema de BUP/COU i Formació professional. 

    5 de juny  de 1982 

La pregunta en qüestió era: Consideres positiu o negatiu 

el trasllat del BUP al nou IES ? 

La resposta per part de l’alumnat fou clara els del BUP si, 

els d’FP no. La polèmica seguia damunt la taula.  

Ambdós perfils d’alumnat defensaven les seves posicions:   

 A favor: els problemes a Santa Teresa que 

clamaven una ubicació nova , i que ja havien estat junts 

amb anterioritat i havia funcionat be. 

 En contra: la falta de lloc, por a que no es puguin 

implantar els graus superiors i la convivència , que es  veu que entre uns i els 

altres, no era molt bona. 

11- A la fi junts 1983 

 

Malgrat les posicions enfrontades i els problemes que anaven sorgint A partir de 1983, 

fruit d’un conveni entre el MEC i l’Ajuntament de Sóller, el Col·legi Municipal 

"Guillem Colom" passa a cohabitar a l’edifici de l’IFP "Joan Miró”. Així doncs, Sóller 

comptava amb les dues línies d’educació sorgides de la Llei General d’Educació de 

1970, FP i el BUP, ambdues gratuïtes ; impartides en un mateix edifici però pertanyents  

a ensenyaments diferents... dos equips directius amb els seus respectius claustres , doble 

personal no docent, fins hi tot dues biblioteques...i dos bars... 

Les matricules es posen en marxa...també per duplicat. 

 

 



XVI Jornades d'estudis locals de Sóller i Fornalutx 

17 XVI Jornades d’estudis locals Sóller i Fornalutx. 5 i 6 de novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant haver-se iniciat el procés de matrícula; al curs 83-84 li costa arrencar, 

sobretot per la manca de professorat d’FP. Pel que fa al BUP, destacar la incorporació 

del solleric  Joan Arbona com a professor de matemàtiques.  

 

 

 

 

 

El que havia d’esser el primer curs “junts” BUP i FP sembla que retrassarà l’inici 

 

Pel que fa al BUP el problema venia per la substitució de professorat no numerari  per 

altres agregats, i els professors ja assignats consideraven no adient començar el curs 

sense haver completat la plantilla.  
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La crispació i nirvis eren tals que aquella mateixa setmana un centenar d’alumnes es va 

manifestar davant les Cases de la Vila per manifestar la seva preocupació pel retràs en 

l’inic del curs. El batle a les hores . sr Toni Arbona, va convidar als alumnes a pujar al 

saló de plens per tal d’escoltar les seves reivindicacions i informar-los de les accions 

que es duen a terme. 

Quasi tots els problemes eren econòmics, ja que encara que el centre era en part 

subvencionat, els pares havien de córrer a càrrec de les despeses del centre , i com que 

les aportacions estatals no arribaven , ells tampoc podin fer front a tot. 

El batlle es va comprometre a augmentar les mesures de pressió per a intentar iniciar el 

curs el més ràpid possible. 

I pel que fa a la FP, el claustre de professorat també manifestà la maca de professorat, i 

que aquesta s’havia retallat envers a l’any passat. Això provocava que alguns professors 

haguessin d’impartir matèries que no eren les seves. 

Com es veu,  no seria  fàcil aquell primer any  1983 “plegats” 

També Jaume March Serra, director del BUP i COU  oferí 

una entrevista durant aquell convuls inici de curs. 

En aquell moment el claustre de la part del BUP estava format 

per 9 professors pagats per l’estat, la resta de claustre fins als 

16 totals eren els professors pagats per l’ajuntament. 

Pel que fa a l’alumnat hi havia 71 de primer de BUP,50 de 

segon, 53 de tercer i 29 de COU. 

Sembla esser que el problema que 

hi havia a principi de curs venia 

donat per l’endarreriment en 

l’adjudicació de places per part 

del ministeri, cosa que afectava directament als distints 

centres. 

No obstant  a finals d’aquell més sembla esser que les 

coses començaven a normalitzar-se. 

 

Malgrat el curs havia començat amb certa normalitat per al 

BUP i COU, el cert és que a Formació professional sols 

havien pogut arrencar al 50%. Als tallers faltava material i 

els ànims del professorat estaven pel terra per haver de fer 

feina en unes condicions, segons ells, tercermundistes.  
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12.- Els problemes segueixen. 1984 

Aquell curs 83- 84, el primer on cohabitaven FP i BUP al mateix centre es va 

desenvolupat, podríem dir, d’aquella manera.  Alguns dels problemes més importants 

encara tardarien a resoldre’s, sobre tot pel que fa menció a la manca de professorat. 

Els problemes eren tan importants que al setembre de 1984, ja començant el curs 84-85; 

aquests no s’havien sol.lucionat. Així hi tot el diferents procesos de matrícula 

continuaven el seu curs habitual . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dels objectius per aquell curs 84 -85 era la implantació del segon grau de 

formació professional de les especialitats d’electricitat i automoció  
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Així hi tot els esforços a l’octubre encara no havien començat les classes. Era el 

segon any que el curs començava amb retràs 

 

 

La noticia remarcava que quasi la totalitat de col·legis 

espanyols ja havien començat , exceptuant el de Sóller. 

L’IES Joan Miró sols feia feina a mitja jornada de 9 a 

1hores. 150 alumnes que ja duen un mes perdut; i que a 

criteri de molts, “ sols era una guarderia per al·lots de 15 

anys” . 

El pares ja parlaven de fer algun tipus d’acció si les 

classes no s’iniciaven amb total normalitat. 

Com sempre el problema era la falta de dotació 

econòmica. Un fet que any era any s’arribaria  a 

convertir amb un problema crònic de l’IES. 
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13. -Comença hoteleria. 1985 

El curs 85-86, seria un  curs especial ja que s’implantaven els nous estudis d’hoteleria. 

Fina a les hores s’impartien tres especialitats: administratiu, electricitat i  automoció; 

essent aquesta darrera suprimida per donar lloc a hoteleria. Les matrícules començaren 

segons el calendari previst. 
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Desprès de tres anys amb les especialitats d’administratiu, electricitat i automoció, 

aquest curs es bescanviaria aquesta darrera pel la formació en hoteleria ( Cuina)  

Dia 30 de setembre començarien les classes a FP  i per a poder impartir el nou cicle 

s’havia transformat el taller d’automoció ( mecànica de l’automòbil)  en una cuina i un 

menjador. Aquesta reforma tingué un cost de 18 milions de pessetes . 

Cal  remarcar que la formació d’FP a l’IES Joan Miró s’impartia en torns de mati i 

horabaixa. Amb un total de 32 hores lectives per especialitat. El claustre d’FP estava 

format per 13 docents ( 10 ,aquell any, serien nous)  i n’era director en José Antonio 

Esteban “ Loren”. 

Sens dubte la estrella del curs eren la nova formació en hoteleria, essent aquest la 

segona escola d’hoteleria a Mallorca. Les noves i lluentes instal·lacions estaven 

destinades a oferir un servei de practiques real , ja sigui a alumnes del propi centre com 

a professorat. D’aquesta forma els alumnes tindrien un pràctica més real. 

Tot s’ha de dir que a principi de curs les obres no estaven enllestides i la previsió era fer 

l’estrena per Nadal.  

La primera “fornada d’alumnes “ estava formada per 20 estudiants , alguns d’ells venien 

de tant enfora com Algaida, Sencelles, Campos o Palma. 

Tota la maquinària que es va retirar d’automoció va esser cedida al col·legi Verge de 

Lluch. 

Aquest alumnes de cuina s’afegiren al còmput de la resta d’alumnes de l’IES sumant un 

total de 129 alumnes d’FP . 

També és important  apuntar que dels  estudis de electricitat i administració ja 

s’impartien els segons graus corresponents. 

El BUP i COU també estaven iniciant les classes ( encara era un col·legi homologat , 

pagat a parts iguals entre ministeri i ajuntament i el pares ). Malgrat les peticions, aquest 

centre que recordem cohabita amb l’IES Joan Miró, encara no havia obtingut la 

qualificació d’institut. Igual que l’FP començaven dia 30 de setembre, però encara hi 

faltaven quasi 10 professors per a incorporar-s’hi. 

El 200 alumnes de BUP , perdien aquest curs l’opció de poder estudiar francès per uns 

canvis a la normativa educativa que l’havia suprimit a l’EGB. 

Jaume March deixava la direcció del BUP i passava el relleu a Catalina Thomas 

Marqués. 

No obstant el problemes del centre no acabaven de desaparèixer. Sembla esser que 

aquell curs la calefacció els hi donaria algun que altre mal de cap. 
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14.- La inauguració ( 40 anys després) 

Dissabte  6 de desembre de 2021  en el decurs de les XVI Jornades d’estudis locals de 

Sóller i Fornalutx,  s’ha simbolitzat la inauguració del nostre centre i que no es va 

produïr en el seu moment l’any 1981. Per això en el seu 40é aniversari s’ha volgut 

“arreglar” aquest oblid. Aina Nigorra, Juan Carles Simó , Joan Arbona i Juan Antonio 

Fernández han tingut el plaer de tallar la cinta inaugural. 
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Fitxa tècnica 

 

Institut de Sóller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Institut de BUP Guillem Colom            

(2) Col·legi Homologat Municipal  *Centre adscrit a I.N.B  Ramon Llull*                                                           

 

Construcció: 1980 / 1981 

Obertura: curs 81/82  

Directores / Directors 

Oscar Eugenio Dons  2017 - actualitat 

Ana Casas Noriega 2013 - 2017 

Maria Luisa Martín 2008 - 2013 

Toni Nigorra Matamalas 2004 - 2008 

Tomeu Celia Sastre 2004 ( de juny a octubre) 

Enric Magraner Rullán. 1997 - 2004 

Juan Bisbal Palou 1993 - 1997 

Loli Fernández Cuesta  1991-1993 

 

F.P (IFP Joan Miró)                                    B.U.P i C.O.U ( Guillem Colom) 

Llorenç Carbonell Pons 1988-1989                Fernando Mougan Fuster 1988-1991 (1) 

Pep Aloy Pons 1987-1988                             Catalina Thomas Marqués 1984-1988 (1) 

Loren Esteban Castañer 1984-1987                        Jaume March Serra 1983-1984 (2) 

                                                                              Bartomeu Canyelles 1981-1983 (2) 

Fernando del Barrio    1982-1983                           Rafael Alomar 1975-1981 (2) 

Eduardo Jordà   1981 - 1982                           José Alcover Endolç  1976-1977 (2) 

                                                                      Diego Sabiote Navarro 1975-1976 (2) 
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