
BREUS NOTES SOBRE LA HISTÒRIA DEL NOSTRE CENTRE 

 

L’actual institut de secundària ‘Joan Fuster’ es crea per integració de l’Institut de Formació 

Professional  “Ribera Baixa” i de l’institut de Batxillerat ‘Joan Fuster, mitjançant un Decret de 

l’1 de juliol de 1996. 

L’any 2001 l’Ajuntament de Sueca cedeix una parcel·la del centre a la Conselleria d’Educació 

perquè construIra el nou institut ‘Joan Fuster’. 

El curs 2004-2005 l’alumnat del centre estrenen les noves instal·lacions. 

L’any 2006 es fa la inauguració definitiva del nou centre. 

El perfil del Centre segons el Mapa Escolar era de 20 unitats d’Eso, 12 de Batxillerat més 6 

Cicles Formatius. La configuració en aquell curs era de 18 unitats de Secundària, 12 de 

Batxillerat i 17 grups de Cicles Formatius pertanyents a diferents famílies professionals 

(Automoció,  Manteniment Industrial i Administratiu). 

Des del 92 els dos instituts antics de Sueca entraren en la implantació del llavors nou sistema 

educatiu. El 1996 es crea l’IES de Sueca, per fusió dels antics IB i IFP, i s’assoleix la quota 

màxima de matrícula, abans de la universalització del sistema, que recupera el nom de ‘Joan 

Fuster’ dos anys després. L’institut escolaritza directament l’alumnat de les escoles públiques 

de Sueca, Riola, Fortaleny, Mareny de Barraquetes i el Perelló. Al marge d’aquest alumnat, 

rebem estudiants de bona part de la comarca de la Ribera (Albalat, Llaurí, Polinyà, Corbera, 

Cullera) i fins i tot de la Safor, la qual cosa palesa la vocació comarcal del Centre. A part de la 

vistositat de les instal·lacions, que bé podríem definir com un campus, caldria destacar la 

magnífica instal·lació de pilota valenciana (carrer de pilota, trinquet, galotxetes i frare), que la 

bona disposició de totes les parts implicades han fet possible superant el disseny original. 

 

Discurs d’inauguració del director, Vicent Baggetto i Torres, l’any 2006: 

 

 

 ACTE OFICIAL D’INAUGURACIÓ DE L’IES 
“JOAN FUSTER” DE SUECA  

Honorable Senyor Conseller de Cultura, Educació i Esports; 
Il·lustríssim Senyor Alcalde de Sueca; Il·lustríssim Senyor Director 
General de Règim Econòmic; Il·lustríssim Senyor Director Territorial 
de Cultura, Educació i Esports; Senyores i Senyors Regidors de 
l’Ajuntament de Sueca; Alcaldes i Regidors de les viles i ciutats de 
la comarca; altres autoritats presents; estudiants i famílies; 
companyes i companys; amics i amigues.  



Permeten-me, en primer lloc, donar-los la benvinguda, en nom 
de la comunitat educativa de l’IES “Joan Fuster”, a esta sa casa, 
honorada per la seua presència.  

Revisant el que ha estat el passat, la història viva, de l’Institut i 
el procés que ens ha menat on som, en aquest acte inaugural, no 
em puc estar de reproduir alguns breus fragments de l’escrit que, 
llavors, vaig adreçar a la comunitat educativa. Tornem, doncs, a 
l’any 2002: “L’arribada de l’any cap-i-cua ens ha portat la 
confirmació definitiva de l’imminent inici de les obres d’adequació i, 
en part, de nova construcció de l’Institut d’Educació Secundària 
“Joan Fuster” de Sueca. Només als quasi deu anys del 
començament de la implantació anticipada del [en aquell moment] 
nou sistema educatiu per part dels dos antics Instituts (l’IB “Joan 
Fuster” i l’IFP “Ribera Baixa”), camí dels sis des de la creació de 
l’IES i uns quants després també de la recuperació del nom del 
nostre il·lustre conciutadà Joan de la Creu Fuster i Ortells per al 
Centre ¡per fi! tindrem l’Institut pel què tant hem lluitat. És, d’una 
banda, per tant, hora de celebració i de reconeixement: al conjunt 
del professorat i de l’alumnat que al llarg de quasi quaranta anys 
(antic IB) o de més de vint (antic IFP) han exercit i s’han format a les 
nostres aules i tallers, a les successives AMPES, als diversos 
equips directius, a l’Ajuntament de Sueca (a l’actual li cabrà 
previsiblement l’honor d’inaugurar-lo, però l’esforç és antic), a la 
resta de la comarca i –ja posats– a las fuerzas vivas; tanmateix, 
d’altra banda, és l’hora dels adéus a uns espais ensems als quals 
se n’anirà un temps –preciós– de les nostres vides. En fi, tot siga a 
fi de bé. (...) no sabem la durada de les obres, però vistes 
l’envergadura i el pressupost és clar que no seran breus. Hem de  



ser conscients que el darrer trimestre d’aquest curs, tot el 
vinent i qui sap si una miqueta més enllà [optimista! al remat han 
estat cinc els cursos i quatre els anys] seran una època de 
complicacions i d’una certa molèstia per a tots; però al mateix temps 
sabem que el final serà l’existència efectiva, real, d’un magnífic 
Institut d’Educació Secundària “Joan Fuster” de Sueca”.  

Doncs bé, “ja hem arribat on anàvem”. Allò que aleshores 
començava és hui realitat efectiva. L’atzar (o, potser, la necessitat) 
ha volgut –juganer com és– que aquest any 2006 se’n complesquen 
deu, d’anys, de la creació de l’IES (a l’agost) i quaranta (al 
setembre) que l’antic IB va rebre el nom que, ara de nou, ben 
orgullosament, porta: “Joan Fuster”.  

Ara, per tant, és l’hora de mirar al futur, de perseverar en la 
consideració de la nostra institució com un lloc d’estudi i de treball, 
però també de gaudi, de relació propera entre persones; temps és 
de consolidar l’Institut com un referent educatiu, però també cultural 
i social, de Sueca i de la comarca tota, al servei de les quals ha 
d’estar. Per això comptem amb una potentíssima oferta educativa: 
una ben consolidada, malgrat la peculiar estructura escolar 
suecana, Educació Secundària Obligatòria, totes les modalitats de 
Batxillerat i una cada vegada més prestigiada Formació 
Professional específica. Arribats en aquest punt, però, no tinc un 
altre remei que apartar-me del políticament correcte i, tot apel·lant al 
Fuster d’Indagacions i propostes, dir amb ell: “Algunes vegades, la 
imprudència dóna bons resultats” (Proposicions deshonestes), per 
tal de fer palesa una greu mancança: ens cal, per tal d’arrodonir 
l’oferta i perquè el mercat laboral ho demana insistentment de fa 
temps, com a mínim, completar la Família Professional de 
Manteniment de Vehicles autopropulsats amb un altre Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà (Carrosseria: xapa i pintura) i el Superior 
(Automoció). Fi de la cita del senyor mecànic, ui, perdó! Fuster.  

El discurset ha començat, ell a soles, conste, amb el to formal 
que pertocava, ha tingut fragments purament narratius, alguna nota 
èpica i fins i tot un punt de brillant ironia, però hi manca alguna 
cosa: falta lírica. I, perquè no se m’acuse de “coent”, serà Joan 
Fuster i Ortells qui, en persona, car allò que un escriu “és” ell 
mateix, el clourà:  



“Sueca és, com la major part de les poblacions de la planúria 
litoral valenciana, una ciutat clara, afable, tranquil·lament laboriosa 
(...). El ritme de la vida diària acostuma de ser plàcid i afectuós, i el 
tarannà de la seua gent tendeix a allò que és propi d’aquestes 
contrades, a la jovialitat estentòria de la festa, a la ironia crua, al 
llenguatge lliure i sense prejudicis (...). Ara, les noves generacions 
han introduït uns altres costums, unes altres conviccions, potser 
unes indiferències inèdites. Però potser això siga una esperança a 
considerar. (...) la multiplicació dels estudiants, el trencament de la 
hipocresia puritana són signes encoratjadors (...).  

Esta és ma terra... Jo hauria de dir, també, esta és la meua 
aigua. Sueca viu tocant al Xúquer, prop d’un riu (...) de l’aigua del 
qual han viscut els habitants de la seua Ribera, i viuen i viuran (...).  

I el paisatge (...). (...) el panorama pot ser descobert amb la 
gràcia remorosa de les séquies; amb el color variable de les 
plantes, amb les perspectives disperses de qualsevol revolt de 
camí. I, per a nosaltres, terra i aigua són la mateixa cosa: (...) la 
riquesa col·lectiva, la il·lusió de la continuïtat”. (Elogi del meu poble)  

Si ho heu trobat “coent”, culpeu el traductor (traduttore, 
traditore): c’est moi.  

Finis coronat opus. Moltes gràcies.  
Sueca, a la Ribera del Xúquer, el dia 4 d’abril de 2006  

Vicent Baggetto i Torres 

 


