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PERÒ EL CAMÍ FINS AQUÍ NO VA ESSER FÀCIL 



1976 





Paral·lel a totes aquestes accions el batlle 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 be no 

havia estat el  Sr Soler qui havia impulsat la seva construcció, si que s’hi posà 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.  

 

 

 

 

Arrel d’això el batlle feu bona amistat amb 

la primera directora del Puig, Sra Matilde  

Girbent Sureda,  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 per a fer 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. 



CAP A MADRID S’HA DIT! 

 

Biel Barceló, secretari d’educació;  

Delegat del Govern Sr Guillem Puerto; 

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. 



ESCOLA DE BUP, PER ESCOLA UNIFICADA 

 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” del nou equipament educatiu i Sóller 

passaria de tenir una educació superior 

oferida per una congregació  religiosa a un 

centre nou i laic. 

 



1978 

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 

•Hi havia algunes qüestions  prèvies a  resoldre: 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 

Ubicació 







UBICACIÓ 







1979 



1980 







Administratiu, electricitat i automoció 



1892 



1983 





1984 







Acta de l’Ajuntament 

de Sóller per a 

destinar 1.500.000 

pessetes per a la 

adeqüació de los 

Jardines 



26.900 pessetes 

per a pagaments al 

personal  



Projecte de 

construció del nou 

centre . JUNY 1971 





Llistat dels primers alumnes a Los Jardines 



Pagaments per 

les les families. 



PRIMERA  ACTA  BUP 





Annex5:Bibliografia. 
•Biblioteca Municipal de Sóller. 

•Setmanari Sóller. 

•Setmanari Veu de Sóller. 

•Arxiu documental IES Guillem Colom Casasnovas. 

•Arxiu Municipal de Sóller. 

•Biblioteca digital de les Illes Balears (UIB) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library   

•Entrevistes: 

Sr Miquel Soler -  23/11/2021 
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http://iessoller.com/
https://myotragussoller.blogspot.com/
https://www.facebook.com/iesguillemcolom
https://www.instagram.com/iesguillemcolomcasasnoves/?hl=es
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