
20
SÓLLER  DIVENDRES, 7 DE MAIG DE 2021

Juan A. Fernández 

A
mb tanta pandèmia pel 
mig, a vegades ens obli-
dam 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. 

Corria l’any 1978 quan el 
Ministeri d’Educació i Ciència 
(MEC) va aprovar la creació de 
l’Institut de Formació 
Professional i, el dia 18 de març 
del mateix any, el  
Setmanari local Sóller, ja se’n 
feia ressò. 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 editori-
als de la premsa. Un dels pro-
motors d’aquella històrica inici-
ativa era el llavors batlle de 
Sóller, Miquel Soler. 

Aquesta era una de les reivin-
dicacions 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. 
 
El batle de les escoles 
El 5 d’abril de 1978: Per prime-
ra vegada en aquella entrevista, 
es va parlar de la futura ubica-
ció 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. 

L’Associació de pares del 
CEIP Es Puig era partidària que 
el centre nou es construís devo-
ra l’escola que ja hi havia, però 
encara no hi havia res decidit. 
Hi havia algunes qüestions prè-
vies a resoldre: el poble havia de 
cedir uns terreny de 10.000 m2 
al Ministeri d’Educació i 
Ciència, el nou centre havia 
d’estar a prop del centre urbà i 
també s’havien de tenir en 

Vista panoràmica actual del centre educatiu de secundària IES Guillem Colom Casasnovas.

compte les connexions d’aigua 
i llum de les noves instal·laci-
ons 

El dimecres 17 de maig de 
1978 es va dur a terme una reu-
nió de pares d’alumnes junta-
ment amb el Sr Batlle, la direc-
tora de Es Puig, Matilde 

Girbent; el director del BUP,  
Bartomeu Canyelles; i altres res-
ponsables. Una de les idees de 
la reunió era conèixer el nom-
bre d’alumnes interessats a 
matricular-se i les branques 
d’FP amb més demanda. 

Com que el centre nou enca-

ra 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 famí-
lia professional d’hoteleria.  

Haguérem d’esperar a dissab-
te 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 

Ministeri. 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 muni-
cipi es reserva aquest excedent 
de metres per a altres accions; 
per exemple la prolongació del 
carrer de Sant Jaume (que no es 
faria efectiva fins a gairebé qua-
tre dècades més tard). 
Curiosament, i com va dir el 
tinent de batlle J. Alcover, 
«aquesta prolongació del carrer 
de sant Jaume era una condició 
sine qua non».   

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 

40è aniversari de l’Institut

EL 1978 PER PRIMERA 
VEGADA ES VA PARLAR 
DE LA FUTURA 
UBICACIÓ DEL NOU 
CENTRE EDUCATIU

La premsa local es féu ressò de la construcció de l’edifici.


