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EDITORIAL
“En aquestes vigílies de
adal a nosaltres se’ns anuncia
novament Jesús, l’Emmanuel i,
perquè sabem de la nostra limitació i sabem de la grandesa de
l’amor de Déu, no solament
acceptem i admirem aquest fet
meravellós, sinó que ens sentim
involucrats a fer present, amb els
nostres fets i les nostres actuacions, la proximitat de Déu a
cada un dels homes i dones amb
les que tractem o anem a trobar.”
Francesc Xicoy, sj.
Aquest text d’en Francesc
Xicoy m’ha fet pensar molt en la
nostra tasca a CITRA, on la
presència de Jesús potser es
manifesta de forma diferent que
en altres escoles. La pluralitat
de cultures i confessions i els
problemes que comporta la vida
de molts d’aquests nois i noies és
, sens dubte, aquesta “proximitat
de Déu” de la que fa referència
el text.
I Déu sempre és més a prop
del qui ho necessita i d’aquells
que estimen i són estimats.

Bon
Nadal
2007
ACTIVITATS
Excursions i visites culturals.
Els alumnes de primer i segon van
anar a Banyoles per visitar el parc de
la DRAGA i realitzar activitats de
l’època paleolítica.
Els alumnes de segon han anat a patinar per la ciutat olímpica.
Els alumnes de tercer han fet la seva
sortida a la Bolera.
Tots els alumnes han fet la visita a la
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Fundació Miró per gaudir de
l’exposició “El cos sense límits”,
dins de l’assignatura d’Edu-cació
Visual i Plàstica.

Premi a un alumne de Cintra:
En la“Primera mostra de dibuix
d’espè-cies amenaçades” el Jonhatan
Pedrosa, de segon, ha obtingut el
premi “Barcelona World Race”.

El Tallers:
Als locals del Carme es fan els tallers de motos, bicicletes,
ceràmica, fusteria, lampisteria, electricitat, multimèdia,
cuina. El de perruqueria es fa a les instal•lacions de la
perruqueria M. Griño.

1ª Fira del Treball de Ciutat Vella organitzada per
la Fundació Comtal.
Un grup d’alumnes van visitar la fira sobre informació i
inserció laboral.

Escola de Pares:
Amb motiu de la Castanyada es va organitzar una festa per
als alumnes i els seus pares. També es va fer una altra festa
amb els pares i alumnes amb motiu de la celebració del
Nadal. Cadascú va rebre el seu regalet de Nadal.

ALTRES OTÍCIES

Participacions:
Hem participat a l’Assemblea de la
URC (Unió de Religiosos de
Catalunya) per donar una informació de
com va Cintra i dels nostres projectes
de futur.
També es va participar en l’animació
d’un taller organitzat per la CONFER
de Madrid amb motiu de les jornades
sobre “Obrint camins d’inserció sociolaboral amb adolescents i joves”.

Fundació ARRELS
Fa uns dies, un grup de voluntaris vam
visitar la nova llar de la Fundació “Llar
Pere Barnés”. Des de Cintra, felicitem
els nostres veïns de la Fundació per
aquesta obra a favor dels Sense Sostre.
El dia 21 es farà el dinar de Nadal dels
col•laboradors d’Arrels als locals de
Cintra.

oces de Plata:
La Cooperativa Feines de Casa celebra
els seus 25 anys. Es va assistir a la celebració de la festa de la Cooperativa, que
és la que fa les neteges de Cintra.
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Sortida
a patinar dels
alumnes de
2on de l’ESO

Junta
d’Avaluació
amb els
alumnes de
1er. de
l’ESO

Professions:
L’Aniol Noguera, voluntari de Cintra,
va fer la seva primera professió com
escolapi.
També, l’Àngel Pons, de la comunitat
benedictina de Montserrat, va fer la se-
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va professió solemne.
Ambdós, els felicitem amb motiu
d’aquestes celebracions.
Hem acompanyat el professor Carles
Rovira en la mort de la seva àvia,
Carme. Li donem el nostre condol

DEL PROFESORAT
En Jordi Gaya, professor d’electricitat i de lampisteria, ha deixat
l’escola per motius professionals.
Des d’aquest Full Informatiu li
donem les gràcies per la seva tasca
educativa, la seva dedicació i atenció envers els nostres alumnes.Copiem les lletres que ens
enviava com a comiat: “he passat a
tornar les claus i a recollir les quatre coses que tenia al taller. En marxar, el sentiment més viu era

d’agraïment al Pare. És molt fàcil
veure el seu rostre a Cintra... Una
altra cosa és aprendre a escoltar allò
que ens demana. I, és aquí, quan la
història de les persones i el nostre
compromís poden anar o no plegats... i és evident que els alumnes
de Cintra ens ofereixen les injustícies que cal combatre i llurs arrels.”
El professor Pere Vivancos, fins
ara tutor de tercer, ens deixa.
Agraïm al Pere el seu encert i la

seva dedicació educativa realitzada
durant aquests anys entre nosaltres
i li desitgem tota mena d’èxits en la
nova tasca professional que
començarà a desenvolupar.
El proper mes de gener, la professora Lourdes Minguella es
torna a incorporar com a tutora de
tercer, després del seu període de
maternitat.

VISITES I REUIOS
Visites: Hem rebut les visites de la Diputada
Assumpció Laïlla i Jou i del Regidor Gerard Arduny i
Mata, dels grups d’Unió i Convergència, respectivament.
Ens han visitat membres de les Fundacions “Un sol
Món” i de “IUVE”.
Tu, què faries a Ciutat Vella? Des de diferents estaments de l’escola, s’ha participat en aquesta
iniciativa, que l’Ajuntament ha portat a terme a Ciutat
Vella..
Activitats de la Fundació Benallar. S’ha
inaugurat la comunitat intercongregacional d’acollida
en un pis de Benallar, formada per tres religioses: una
Vedruna, una Dardera i una Salesiana.

Agraïments
La Fundació Banc d’Aliments i la empresa DAOE ens faciliten productes per als esmorzars dels
nostres alumnes. Gràcies.
La formació de professors. Aquest curs el formador
és el Sr. Sergi de Diego. La temàtica és: “Trastorns
de conducta: possibles actuacions”.
La Fundació “Un sol Món” de la Caixa de Catalunya,
una vegada més, ens està finançant diferents projectes i beques per a alumnes que han acabat la seva
escolarització.

La Fundació fa diferents festes, sortides i celebracions amb motiu del Nadal.
Reunions: S’han fet les reunions del Consell
Escolar al qual s’ha incorporat el Sr. Jordi Baró i Arias
com a delegat municipal; de la Junta Directiva de
l’associació; de l’Equip Titular. Es prepara l’assemblea
anual de l’Associació Cintra el dia 17 de gener a les 17
hores.
S’ha participat en diferents reunions organitzades
per les Administracions com el Pla de l’Entorn, la
Taula de prevenció...
S’ha fet la visita al Director Territorial, Sr. José
Antonio García Saaceda, al Director General del
Departament d’Educació, Sr. Jaume Graells.
E.A.P.: Els nous components de l’EAP, la Sra Marisa
Bediaga i la Sra Neus Martínez s’han incorporat a Cintra
com a referents de l’EAP. Els donem la benvinguda durant
aquest nou període. La Comissió de recerca de LOCALS:
Una nova tasca important s’ha presentat per a aquesta
comissió. Hem rebut l’avís formal que hauríem de deixar
els locals del carrer Aurora a finals d’aquest curs o
l’altre....Una immobiliària ha comprat la finca. En aquests
moments, continuem negociant intensament amb la nova
propietat, amb l'Ajuntament, a través de la regidoria de
Ciutat Vella, i d’altres propietats de locals i edificis del
barri, per tal de trobar una solució definitiva a les nostres
necessitats en un futur immediat. Creiem que hi ha prous
raons i voluntats institucionals per a un bon resultat dins de
poques setmanes.
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ALGUAS ESTADÍSTIQUES

NACIONALITATS

EL RACÓ DE...
JOSEP DE CALASSANÇ
“El camí més breu per elevar-se
a conèixer-se a si mateix i a
conèixer la misericòrdia, la
paciència i la bondat de Déu és
abaixar-se a educar els nens i, en
particular, aquells que es troben
més desemparats; aquest camí
és vist per molts com una tasca
menyspreable i pocs voles abaixar-s’hi (...) però Déu dóna a qui
ho fa cent per u en béns espirituals”. (St Josep
de Calassanç).

La “LLAR CALIU”.
Des de Cintra s’està preparant un nou projecte: Una llar
per a alumnes i exalumnes de Cintra en situación
d’abandó. Aquesta llar vol esdevenir un lloc on viure i on
aquests alumnes puguin experimentar una socialització
adequada, unes relacions construïdes sobre la gratuïtat i
l’estimació, uns límits, uns hàbits d’estudi, de neteja personal, d’ordre, un equilibri i una harmonia en les seves
vides. La finalitat última d’aquest nou Projecte és pal•liar
una mica algunes de les conseqüències, a vegades inevitables, de la marginació social.
Ens falta el pis. Hem iniciat converses amb la Regidora
per tal de cercar-lo i poder començar aquest nou projecte.

Beques d’ajuda als alumnes Cintra Menjador: 1.000 € anuals Llibres: 300 € anuals
Beca per pagar les excursions: 100 € anuals
Número de compte: 0049/4708/13/2910076268
La nostra adreça: C/ Aurora, 13 A 08001 Barcelona Tn. 934426654. Fax: 934432184
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