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Amb tanta pandèmia pel mig, a vegades ens
oblidam de les coses mes 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.
Corria 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.
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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.

"Es una gran especia en la cantidad
correcta; suave, pero es zingy"

Un institut
per a Sóller

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.
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ABRIL 1978

Sóller i 5 d’abril de 1978. “Miquel Soler el batlle de
les escoles”.

Per primera vegada en  aquella entrevista, es va
parlar de la futura ubicació del nou centre;  però calia
decidir  entre uns terrenys al 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.

Sóller i 15 d’abril de 1978. 

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 aresoldre: el poble havia de
cedir uns terreny de 10.000 m2 al MEC (Ministeri d’
Educació i Ciència), el nou centre havia d’estar a prop
del al cas urbà i també s’havien de tenir en compte
les connexions d’aigua i llum de les noves
instal·lacions



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. 
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“Aquí feim una aturada en el
nostre camí,  ja que dissabte 20 de
maig de 1978 es va projectar per
primera vegada “Star Wars”  al
Cinema Alcázar, esdeveniment al
qual segur que molts dels nous
alumnes varen anar.” 

La primera pel·lícula de la franquícia, Una nova esperança, va
comptar amb els actors Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie
Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter
Mayhew, Peter Cushing i David Prowse i, tot i que va tenir
nombroses dificultats durant la producció, 20th Century Fox
es va encarregar finalment de la seva distribució. Finalment va
esdevenir un fenomen de la cultura popular mundial.
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Ubicació

Haguérem d’esperar a dissabte 17 de juny de 1978
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 17000m2, 7 mil més
dels 10000m2 exigit  pel ministeri. Amb aquesta
operació el municipies 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”
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Un instituto de
enseñanza media
en Sóller . Será el

primero de España

PÀGINA 9

2 O  D E  G E N E R  D E  1 9 7 9



Setmanari Sóller, 29 de juliol de 1978: 
·Local. “ A un paso de la formación
professional” 

El projecte va endavant

El 20 de gener de 1979 s’informava que,
després de molts de mesos de feina i
paperassa, tot el projecte del nou centre
començava a veure la llum. Val la pena
destacar, com així ho feia el setmanari, que
aquesta concessió era la primera de tot
Espanya i l’única(en aquell moment) que
permetia poder impartir estudis de batxillerat
i de  formació professional de forma conjunta. 
.

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 nuevo instituto”,
signat per M.M.C
·Crònica local. “ Dignificación de la formación
professional”.
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Inauguració

I ja, a la fi, el dissabte 17 de febrer de 1979
s'informà de la inauguració 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.



E L  2 8  D E  J U N Y  D E  1 9 8 0  L E S  O B R E S  D E L  N O U  C E N T R E  A V A N Ç A V E N  S E G O N S
E L  P R E V I S T .
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Ja està
quasi llest

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 Batlle de Sóller ,
Senyor Miquel Soler,  i la majoria de regidors d’aquell
moment. Aquella notícia va esser il·lustrada amb una
imatge presa davant l’institut quasi acabat .

22 DE NOVEMBRE DE 1980
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VISITA DEL PRESIDENT
DEL CONSELL GENERAL



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. 
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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 

MATRÍCULA



Dissabte, 28 de
novembre de 1981. 

 
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.
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La fitxa
IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS
iesguillemcolomcasasnoves@educaib.eu

Oscar Eugenio Dons 2017 - actualitat

Ana Casas Noriega 2013 - 2017

Maria Luisa Martín 2008 - 2013

Toni Nigorra Matamalas 2004 - 2008

Tomeu Celia Sastre 2004 

Enric Magraner Rullán. 1997 - 2004

Joan Bisbal Palou 1993 - 1997

Loli Fernández Cuesta 1989 -1 993

IFP JOAN MIRÓ

Llorenç Carbonell Pons 1988-1989  

Pep Aloy Pons 1987-1988  

Loren Esteban Castañer 1984-1987

Gonzalo       

Fernando del Barrio

Eduardo Jordà. 

BUP / Col.legi Homologat Municipal

Fernando Mougan Fuster 1988-1991 

Catalina Thomas Marqués 1984-1988

Jaume March Serra 1983-1984 

Bartomeu Canyelles

Rafael Alomar 

Directores/directors

1980 / 1981

Construcció
1978

Creació

Adreça
Avinguda Juli  Ramis. Núm. 34

07100

Sóller

971 633514

 IES núm. 1
Rosa Servera Trias  (correcció)

Ariadna Fernández Forteza (dibuix)

Juan Antonio Fernández Vila (edició i textes )

Hemeroteca:

Setmanari Sóller

Biblioteca Municipal de Sóller


