
 
 

Palma, 22 de març de 2018 
 
 
 
 

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

 

Estimades famílies, 
 

Ens dirigim novament a vosaltres per informar-vos de la decisió presa respecte a la música de la 

Festa de Primavera després d’escoltar tots els vostres suggeriments. 

 

Ens agradaria, en primer lloc, reiterar la nostra nul·la intenció de polititzar un acte que construïm 

amb tota la nostra il·lusió any rere any per als nostres alumnes i les nostres famílies. Lamentam 

que una simple cançó que, fora de contextos polítics (com és la nostra festa escolar), pensam que 

és totalment adequada, hagi generat una polèmica de tal magnitud. 

 

Volem transmetre tot el nostre agraïment i suport al professorat de Primària, que amb tota la bona 

voluntat i una professionalitat fora de cap dubte ha estat treballant durant moltes hores amb els 

seus alumnes per dur endavant aquesta celebració i ha de sofrir ara les conseqüències d’aquesta 

polèmica a la qual ens hem vist arrossegats. 

 

D’igual manera, agraïm les múltiples mostres de suport i afecte rebudes de moltes famílies (ja 

sigui personalment, per correu electrònic, xarxes socials, recollida de signatures, comentaris a 

notícies de pàgines web, etc.): totes aquelles famílies que confien en nosaltres i han analitzat la 

situació fredament i han entès (encara que tal vegada no la compartissin totalment) una decisió 

que tots hem de comprendre que, arribats a aquest punt, mai hauria estat l’adequada per tothom. 

 

Finalment, valorats els comentaris rebuts, vos informam que, per tal de permetre que les nostres 

famílies puguin disfrutar de la festa amb els seus fills, com ens agrada que sigui, hem decidit que, 

una vegada acabat el Flashmob de Primària, tots els familiars que així ho vulguin es podran unir 

als seus fills per ballar lliurement, sense coreografia preparada, una de les cançons que vàrem 

emprar per al Lipdub del centre: Llença’t, de Lax’n’Busto. Vos demanam que deixem les 

diferències d’un costat i disfrutem tota la comunitat educativa d’aquest esdeveniment. 

 

Agraïm novament la vostra comprensió en uns moments i unes decisions difícils també per a 

nosaltres i vos recordam que la Direcció Col·legiada de l’escola està sempre oberta per tractar 

aquest i altres temes del vostre interès. 

 

Atentament, 
 

Direcció Col·legiada 


