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Estimades famílies, 

Des de l’Ajuntament de Sant Josep ens posam en contacte amb tots vosaltres 
per explicar-vos que, pròximament, l’Escola de Música Can Blau s’ha de 
traslladar temporalment a les instal·lacions del nou CEIP Ses Planes. 

Quan el 2017 l’Escola de Música es va municipalitzar, érem molt conscients que 
ens trobàvem amb un edifici que requeriria molt de manteniment, ja que, com 
sabeu, no és un edifici nou. 

Ara ja fa quasi dos anys, que es varen detectar unes anomalies a les classes 
exteriors i des de llavors varen haver-se de tancar cautelarment. Des d’aquell 
mateix moment, es varen començar tota una sèrie d’estudis i de proves, per 
detectar el grau de les dites anomalies i per poder conèixer l’estat real de 
l’estructura de l’edificació. 

Com dic, després de molts de mesos d’espera, varen arribar els resultats, i us he 
de dir que vàrem arribar a estar molt preocupats, ja que havíem arribat a pensar 
que hauríem de tombar l’edifici sencer. Però no, amb una obra important de 
reforç de l’estructura aquest edifici estarà en les millors condiciones per seguir 
sent una Escola Municipal de Música referent a l’illa. 

Tot el procés de realitzar els projectes, la licitació d’obra, etc., tarda, però us he 
de comunicar que el pròxim gener ja començaran les esperades obres, per la 
qual cosa, molt coordinadament amb l’equip directiu de Can Blau, hem organitzat 
el trasllat durant les vacances de Nadal per no haver de modificar el calendari 
escolar. 

Tal vegada us preguntau el perquè de la nova ubicació temporal al CEIP Ses 
Planes, però vàrem pensar que era un espai molt adequat, ja que tot un pis de la 
nova escola encara no s’utilitza. D’aquesta manera hi haurà tots els espais 
necessaris, tant per a les classes grupals com per a les individuals, a més 
d’haver-hi espai per a l’equip directiu i el docent. Esperam que no causi gaires 
molèsties a l’organització familiar de tots vosaltres, i que es pugui continuar el 
curs amb normalitat. 

Vull aprofitar per felicitar tot l’alumnat de Can Blau, pel vostre comportament 
davant les noves normes que ens han obligat a tenir aquesta situació sanitària 
que vivim. I a tota la gran família que forma Can Blau, desitjar-vos unes bones 
vacances de Nadal! 
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