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Pasqua i primavera
Primavera és el renaixement d’una natura morta durant
l’hivern, que esclata de llum i de vida.
I Pasqua, pels cristians, és la festa de la Vida.
Aquests dos renaixements també els volem celebrar a
Cintra, quan fa ja 15 anys que vam començar aquest somni
que s’ha fet realitat, amb l’ajuda de tots els qui hem estimat
i estimem aquest Projecte.
Enguany, la celebració ha coincidit amb una jornada de
portes obertes, que ens ha permès presentar la nostra escola
d’una manera senzilla -com podreu veure en les pàgines d’aquest Informatiu- però amb la il·lusió d’una feina que té
molts protagonistes: els fundadors, els professors, els voluntaris i... sobretot els alumnes. Aquests nois i noies que, any
rere any, omplen les aules d’aquesta escola per adquirir uns
coneixements, però, també, i molt més, per aconseguir una
formació i una preparació que sigui el seu nord en el futur.
Potser les paraules d’alguns alumnes i exalumnes seran
un homenatge autèntic a la tasca d’aquests 15 anys, molt més
que el que podem dir nosaltres:
“Jo vaig trobar a Cintra el que ningú havia fet per mi. He
aprés més aquí que en tota la meva vida.” (Una exalumna)
“Siempre estaréis en mi corazón” (Un alumne actual)
“Si no hagués estat per vosaltres, quan vaig deixar de venir
per unes circumstàmcies molt dures, jo no estaria aquí. Però
vosaltres em vau venir a buscar i em vau treure d’allí...” (Una
exalumna)

Jornada de portes obertes
El dia 1 d’Abril, responent a la
crida que havíem fet per convidar
a la Jornada de Portes Obertes,
Cintra va ser visitada per autoritats del barri, amics i coneguts i
per famílies i antics alumnes que
no poden oblidar els anys passats en la nostra escola.

La jornada
Va ser una jornada viscuda amb molta il·lusió per part
de tots, professors, voluntaris i alumnes.
Cada una de les aules presentava diferents activitats que
es fan a l’Escola.
Alguns dels alumnes estaven a l’entrada per rebre els visitants i acompanyar-los en el recorregut.
A les aules respectives eren els mateixos alumnes els qui
explicaven l’activitat. I, la veritat és que ho van fer molt bé.
Els visitants contemplaven els treballs i feien preguntes al
respecte.
Els alumnes de quart de l’ESO havien fet al taller de
cuina unes pastes i truites amb les que invitaven els visitants, que restaven molt agraïts pel tracte que els donaven.
Les parets de tota l’escola estaven guarnides amb els treballs de dibuix i altres manifestacions de les seves feines
que tots podíem observar
Potser l’atractiu fonamental de la jornada va ser el vídeo
elaborat pels professors i presentat per l’Anna Mascaró que
recollia una sèrie de vivències de l’escola. Presentava el Projecte el nostre estimat i enyorat Joan Lluís Casanovas. Els missatges d’alumnes, exalumnes i professors amb els que
acabava el vídeo, van ser també molt emotius i van arrencar
llàgrimes de més d’un dels espectadors, que anaven passant
en grups de quinze o vint, ja que no cabien més a l’aula.
Una de les coses que més ens va emocionar a tots va ser
la quantitat d’exalumnes que ens van visitar, recordant el
seu cole amb molta estimació i admirant les noves instal·lacions. Alguns d’aquests alumnes venien ja amb els
seus fills i no deixaven de recordar moltes coses viscudes a
Cintra.

2

Distribució de les exposicions del treball

En cada una de les aules
es podia comprovar
el treball de l’escola i els
seus recursos
pedagògics.
Visitants il·lustres
Vam ser honrats amb la visita de la Regidora del districte de Ciutat Vella, Assumpta Escarp, i altres representants de les entitats del barri.
També la Junta de la URC -La Unió de Religiosos
de Catalunya- i molts religiosos interessats per l’escola
van gaudir de les explicacions dels alumnes i professors.

A dalt, a la esquerra, la Regidora atenta a les
explicacions. A la dreta, Màxim Muñoz, nou
President de la URC. A sota, la nova Titular
de Cintra, Cristina Martínez, amb
la Junta de la URC.
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otícies
Un nou premi a Cintra
El premi de SEBAP -la Sociedad Econòmica Barcelonesa d’Amics del País va ser atorgat a Cintra, per la
seva tasca realitzada a favor del jovent en el món de l’educació .
I li va ser lliurat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el dia 16 de març de 2011.

Cristina Martínez, Titular de Cintra
Ja coneixia molt la nostra escola Cintra perquè durant molts anys ha estat la Presidenta de
l’Associació i havia tingut ocasió de visitar l’Escola i de conèixer tot el professorat i els
alumnes.

Sortida a la neu
El dia 16 de febrer van fer la sortida trimestral tota l'escola i van baixar amb Tobbies i trineus a l'estació
de Port del Comte. Una jornada plena de sorpreses que va fer gaudir a tots d’un dia esplèndid a la neu.

PÀGINA WEB: Us recomanem que navegueu per la pàgina web de Cintra:
http://www.escolacintra.com
Trobareu el que fem, les activitats, el calendari, qui som, voluntariat, els tallers, com ajudar...

BEQUES AUALS PER ALUME
Menjador: 1.000 €. – Llibres I Material Escolar: 300 €. - Activitats esportives: 350 €. - Excursions culturals i
lúdiques: 100 €. - Taller de perruqueria: 1.100 €. - Taller de reparació de bicicletes: 400 €. Taller de mecànica de motos: 500 €. - Taller de lampisteria i construcció: 350 €. - Taller de fusteria: 350 €. Taller d’electricitat: 350 €. - Taller de ceràmica: 350 €. - Taller d’hoteleria i cuina: 400 €. Taller de multimèdia i informàtica: 300 €.
úmero de compte: 0049/4708/13/2910076268
La nostra adreça: carrer Riereta, 21 - (08001) Barcelona. – T. 934426654
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