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El gran filòsof Kierkegaard va preguntar una vegada als seus alumnes què pensaven ells que era més
“humà”: la bellesa natural d’un paisatge o una pintura
d’aquell paisatge.
Els alumnes no van dubtar gens: està clar que el paisatge, ja que és una bellesa creada i no es pot imitar de
cap manera. Es va produir un gran silenci. Aquell somriure, una mica irònic del professor, indicava que no estava d’acord o, almenys, no ho estava del tot.
Tot observant els alumnes, Kierkegaard va expressar el seu parer, que no coincidia amb el de la majoria
dels alumnes que l’escoltava. ”És veritat que la bellesa
creada, natural, no feta per mans de l’home, és una veritable meravella. Sens dubte -els va dir -. Però, el quadre pintat per la mà humana és la seva interpretació.”
Ha estat necessari que aquella bellesa passés per la mirada de la persona i que la seva observació li donés el
valor humà que el quadre té.
Per Sant Jordi regalem llibres i roses. Els primers
representen el símbol de la cultura, de la necessitat humana d’interpretar allò que es veu, que es sent o que
passa al món on vivim. La rosa és la bellesa natural que,
com diu el poeta, no cal tocar, perquè així és de perfecta
i encisadora.
A Cintra això ho vivim d’una manera especial. I
també els/les nostres alumnes interpreten la bellesa creada des de la seva visió. Ho podrem veure i gaudir al pati
Llimona on s’exposaran les seves obres d’art. És el que
ells veuen i observen i interpreten...

Per St. Jordi, a les 12 del migdia, s’inaugurarà l’exposició “Un emocionant viatge per l’univers adolescent” al Pati Llimona. Esteu tots convidats i ens agradaria que ens acompanyéssiu.
El mateix dia, fins les 12 del matí i, després, una estona per la tarda, tindrem una paradeta, juntament amb la Fundació Benallar, a la Rambla del Raval. Esperem la vostra visita. El que es reculli serà pels nens malalts de St. Joan de Déu. La iniciativa
sorgeix dels alumnes de tercer i l’objectiu és recollir diners per comprar un portàtil
per aquests nens malalts.

Activitats del segon Trimestre
Tota l’escola va fer una sortida a la neu. Es va
anar al Port del Comte. Tot el dia que va estar
nevant. Alguns alumnes no havien vist nevar. Va
ser una dia de convivència que tothom va gaudir
molt.

Els alumnes de 1r han guanyat el segon premi
del concurs de pessebres organitzat per l’Associació de Pessebristes de Barcelona. Moltes Felicitats al alumnes i als professors de plàstica,
ceràmica, tecnologia i de visual i plàstica pel seu
treball d’animació i coordinació en aquesta tasca
comú.

Altres notícies
La professora Belen Sivatte va ser mare d’un nen
meravellós, el TEO. Des d’aquí felicitem a la Belén i al
seu marit, el Pablo.
Xavier García, psicòleg de l’escola, acaba
de ser pare del segon fill. Felicitats a ell i a la
seva esposa Ester.
La Comissió de recerca de locals s’ha reunit durant aquests trimestre. S’han establert
relacions positives amb la Regidoria de Ciutat Vella i amb el Consorci d’Educació.
Estem a punt de solucionar el problema d’espais del proper curs solucionat. Ens traslladarem a uns mòduls molt a prop d’on som.
En el proper Full Informatiu us donarem una
informació més ampliada i detallada.

Els de segon han fet una sortida al cinema i
a dinar en un restaurant.

Una nova infermera, la Laura, s’incorpora suplint
a l’ Eli, a la qual li desitgem que el naixement del seu
segon fill vagi molt bé. L’Aritz Castro s’ha incorporat
per fer la suplència de maternitat de la Belén.

El alumnes de tercer han visitat l’hospital de
St. Joan de Déu amb l’objectiu de buscar alguna
acció de voluntariat o col·laboració.
2

Sortides escolars i actes culturals
Els alumnes de 3r han visitat la fàbrica GASGAS de Girona i van tenir ocasió de saludar el
pilot Adam Raga, actual campió del
món de trial. Agraïm al Sr. Albert Casanovas totes les atencions que va tenir
amb nosaltres durant la visita a la fàbrica
El mateix dia es va visitar la fàbrica
de pernils BECSA, de productes Casademont. Vàrem veure tot el procés
d’elaboració de la fàbrica. Ens va
acompanyar el director, Sr. Carles Boadas. En el moment del comiat ens van
regalar un pernil. L’últim dia de trimestre va desaparèixer amb l’esmorzar
que es va fer a l’escola com a comiat
del trimestre. Moltes gràcies per l’explicació i el regal.
Els de 4rt han visitat Caixa Fòrum.
En Manel Medeiros de Barcelona Activa ha fet una xerrada sobre la inserció laboral als de 4rt.
Els Mossos van dur a terme una xerrada
per a tots els alumnes sobre temes de seguretat i d’altres problemes derivats amb la
Justícia, incidint en les conseqüències legals i judicials.
En Ricard fa donar els seu testimoni personal als alumnes sobre el procés de desintoxicació.

El racó de Santa Joaquima de Vedruna
Va néixer a Barcelona el 16 d'abril de 1783. I va fundar la Congregació de
germanes Carmelites de la Caritat.
L'Església anomena carismes als dons que tot batejat posseeix a favor dels
altres, però que no tot batejat desenvolupa. La Congregació de germanes
Carmelites de la Caritat de Vedruna tradueix avui la missió de Joaquima
amb idèntic esperit. Anunciar a tots els pobles la Bona ova i continuar en
el món el projecte alliberador de Jesús.
L’obra de Joaquima té el sentit dinàmic de l´Evangeli, el seu carisma no té
data de caducitat. Arrelades en vint-i-tres països de quatre continents, les
Carmelites de la Caritat de Vedruna viuen situacions noves en els extensos
camps de l’educació i la sanitat .
PÀGINA WEB: Us recomanem que navegueu per la pàgina web de Cintra:
http://www.escolacintra.com
Trobareu el què fem, les activitats, el calendari, qui som, voluntariat, els tallers, com ajudar...
3

otícies de l’associació Cintra
Es va celebrar el dia 5 de febrer l’assemblea ordinària. Es van debatre diferents temes: els nous
locals per al proper curs, la probable posada en
marxa de la Llar Caliu, la informació de la marxa
del curs i la informació de la Fundació Benallar. A
la Junta ha cessat en Pere Borràs com a secretari,
al qual li agraïm el seu servei i serà reemplaçat pel
Lluís Magriñà.

VOLUTARIS
Aquest trimestre s’han incorporat dos voluntaris més: Una
noia dels Estats Units fa un reforç individual d’anglès i un
salesià fa reforç de matemàtiques. Gràcies a ambdos per la
seva aportació als nois i noies de l’escola i per la seva col·laboració amb el professorat.
VISITES
Ens han visitat durant aquest trimestre: el Jurat del Premi
d’Educació, organitzat pel Cercle d’Economia, al qual ens
hem presentat; dues professores del Brasil de la Companyia de Sta. Teresa; un bon grup de professors de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya durant el seu temps de
reciclatge; alguns professionals de l’EAP de Sants Montjuïc; membres de la Fundació Pacamu; membres del Club
Rotary; un grup de l’agrupament EROL de St. Celoni; de
la Fundació Tot Raval. també volem ressaltar una quantitat considerable d’antics alumnes que ens han vingut a
veure aquest trimestre, alguns per dir-nos on treballen i el
que guanyen, i, d’altres, amb el seu fill o filla...

ADÉU, CARLES:

En Carles Mascaró, escolapi i molt amic de
Cintra, va ser traspassat el dia 16 de febrer. Va
estar en el procés de fundació i d’elaboració del
projecte de Cintra. El recordem amb estimació, amb la mateixa estimació que ell va tenir
per Cintra sempre que en parlava o ens acompanyava en càrrecs d’assessorament de l’escola. Des del Cel, juntament amb en Jordi
Ginestà, ens acompanyen i vetllen per nosal-

Ajudes
GRÀCIES PER LA MOTO: En el Full Informatiu de adal demanàvem una moto pel taller de motos.
Una família amiga de Cintra ens ha regalat una moto. Agraïm la seva donació.

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 Aurora 13 A - (08001) Barcelona. – T. 934426654
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