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el nuevo institu-
to, signat per 
M . M . C ;  
Crònica local.  
Dignificación de 
la formación 
professional. 

S e tmana r i  
Sóller, 29 de 
juliol de 1978:  
Local.  A un 
paso de la for-
mación profes-
sional  

El 20 de 
gener de 
1979 s’infor-
mava que, 
després de 
molts de 
mesos de 

feina i paperassa, tot el projecte 
del nou centre començava a 
veure la llum. Val la pena desta-
car, com així ho feia el setmana-
ri, que aquesta concessió era la 
primera de tot Espanya i l’única 
(en aquell moment) que perme-
tia poder impartir estudis de 
batxillerat i de formació profes-
sional de forma conjunta.  

I ja, a la fi, el dissabte 17 de 
febrer de 1979 s’informava de la 
inauguració del 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 munici-
pal de l’antiga Escola Graduada, 
al carrer de Santa Teresa. 

El 28 de juny de 1980 les 
obres del nou centre avançaven 
segons el previst. I ja a les acaba-
lles de 1980 (22 de novembre), 
el president del Consell 
General, Jeroni Albertí, es des-
plaçà a Sóller i, entre d’altres 
activitats, s’interessà per l’estat 
de les obres de l’institut. La visi-
ta la va fer acompanyat del bat-
lle de Sóller,  Miquel Soler, i la 
majoria de regidors d’aquell 
moment. Aquella notícia va 
esser il·lustrada amb una imatge 
presa davant l’institut quasi aca-
bat. 

Durant aquells dos anys, 
1980 i 1981 es construeix l’edi-

fici a Can Rullan, oferint unes 
millors instal·lacions que les 
que s’usaven fins al moment.  

Segons el Setmanari Sóller de 
18 de juliol de 1981. S’inicia el 
període de matrícula per al curs 
81-82, que presumiblement ja 
es cursaria a les noves ins-
tal·lacions. Cal dir que la matrí-
cula encara s’hagué de formalit-
zar al Carrer de Santa Teresa per 
què les obres no estaven enlles-

tides del tot. Setmanari Sóller 
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. 
 
I després? 
A partir de 1983, fruit d’un conve-
ni 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 gratuï-
tes ; impartides en un mateix edi-
fici però pertanyents a ensenya-
ments diferents, fins que l’any 
1987 es crea l’institut de batxille-
rat.  

El 1994, amb l’entrada de la 
LOGSE, els dos centres, que coha-
bitaven al mateix edifici, s’unifi-
quen i comença la implantació 
experimental de l’ESO a partir del 
curs 1993-1994. Desapareix el 
nom Institut de Formació 
Professional Joan Miró i tot l’edifi-
ci resta com a IES Guillem Colom 
Casanovas.

L’APUNT

Personatges 
rellevants per al 
centre 
 
Guillem Colom Casasnovas 
(Sóller, 10 d’agost de 1900 - 
25 d’agost de 1993), geòleg 
solleric, especialitzat en 
geologia balear. A part de 
donar nom al nostre centre 
i a l’edifici de Biologia de la 
UIB, també té un carrer 
dedicat a Palma. Fill il·lustre 
de Sóller des de 1965. 
 
 
Joan Miró i Ferrà 
(Barcelona, 20 d’abril de 
1893 - Palma, 25 de 
desembre de 1983) pintor, 
escultor i ceramista 
considerat un dels màxims 
representants del 
surrealisme. L’any 2008 va 
ser anomenat fil l’il·lustre de 
Sóller. Avui podem admirar 
les seves obres a Can 
Prunera, a  l’Estació del Tren 
de Sóller o a la seva 
Fundació a Palma. El primer 
nom del nostre IES fou Joan 
Miró, fins que després d’uns 
anys cohabitant amb el 
Centre de BUP  s’unificà a 
partir del curs 93-94 i 
adoptà  l’actual nom de IES 
Guillem Colom Casasnovas. 
 
 
Juli Ramis i Palau  
(Sóller, 1909 – Palma, 1990) 
pintor solleric, nebot del 
també pintor Cristòfor Pizà. 
Començà a pintar l’any 1923 
i mostrà influències tant del 
seu oncle com de Santiago 
Rusiñol. Rebé formació 
artística a Barcelona, 
Madrid i París. Exposà a la 
Haia, Londres, Zurich, 
Barcelona, Madrid Palma, 
París , Stuttgart, entre 
d’altres. Dona nom al carrer 
on està ubicat el nostre 
institut.

Jeroni Albertí visità les obres el novembre de 1980.

EL NOVEMBRE DE 1981 
EL SETMANARI 
APUNTAVA QUE S’HI 
FEIEN CLASSES FEIA 
ALGUNES SETMANES

El 1994 els dos centres s’unificaren i començà la implementació experimental de l’ESO.


