
 
Palma, 20 de març de 2018 

 
 
 
 

COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ COL·LEGIADA SOBRE 
LA MÚSICA DE LA FESTA DE PRIMAVERA 

 
Estimades famílies, 
 
Volem expressar el nostre pesar per la situació creada respecte a una de les vint-i-una cançons 
que s’havien d’emprar a la XXXV Festa de Primavera del nostre centre. 
 
En cap moment des del col·legi s’ha pretès entrar en cap tema polític; han estat les informacions 
arribades de les famílies les que han fet sorgir aquesta problemàtica de tipus polític que des del 
centre ni tan sols ens havíem plantejat. En qualsevol cas, analitzada la situació, la tria de la cançó 
ha estat desafortunada. 
 
En aquest sentit, consideram interessant convidar-vos a analitzar la lletra de la cançó (Agafant 
l’horitzó - Txarango), que fora d’ambients polítics, com és el cas de la nostra Festa de Primavera, 
es va considerar molt adient a l’espectacle que es volia presentar: un missatge vitalista, d’unió, de 
coratge i de futur, representat pels nostres alumnes. 
 
També aprofitam per transmetre el nostre agraïment a totes les famílies que ens han donat el seu 
suport davant la situació estesa per grups de WhatsApp, etc., o que almenys han demanat 
prudència front d’aquelles famílies que sense haver contactat prèviament amb nosaltres ja 
cridaven a boicotejar l’actuació que els seus propis fills han estat preparant amb tanta il·lusió. 
Volem recordar que la Direcció Col·legiada està sempre disponible per comentar aquestes 
delicades situacions abans d’estendre informacions infundades o tergiversades que perjudiquen la 
imatge del centre dels vostres fills. 
 
Volem aclarir, també, qualcunes informacions que han estat circulant i reforcen la idea que s’ha 
tret totalment de context la situació actual (una jornada lúdica de tipus escolar): els colors de la 
celebració. Cada continent du un color distint (rosa, taronja, verd, vermell, blau i groc); òbviament, 
amb aquests colors no es forma cap bandera independentista com s’ha arribat a afirmar davant la 
nostra incredulitat. 
 
Per tal d’evitar la polèmica i el malestar que se’ns ha fet arribar, la Direcció Col·legiada ha decidit 
suprimir aquesta cançó, si bé lamentam que això vagi en detriment de la celebració dels nostres 
alumnes, dels vostres fills i filles, que s’han vist afectats per una disputa política sorgida de les 
famílies per un acte que de cap de les formes tenia aquesta intenció. 
 
Com que aquesta cançó era la que s’havia de ballar entre tota la comunitat educativa una vegada 
acabat el Flashmob dels alumnes (els pares estaven convidats a unir-se als seus fills per ballar 
tots plegats), ens veim obligats també a cancel·lar aquesta part de la celebració. 
 
Volem, novament, agrair el suport que moltes famílies ens fan arribar dia a dia i que ens han 
ajudat a complir 51 anys i a continuar creixent i millorant, al temps que lamentam que la part final 
d’aquesta actuació s’hagi d’haver cancel·lat per motius aliens a la nostra voluntat o intencions.  
 

 
Atentament, 

 
Direcció Col·legiada 

 
 
 

 


