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Aquesr projecte de cooperáció
rehabilitar l' escola d'interns V:1. Lenin
que estroba al barri de Simpsona la ciu-
tat cubanadeMatanzas.Va serconstnú-
da i fundada pel vilanoví [osep Tomas
Ventosaamb l'objectiu de seruna casa
de beneficencia.Acrualmenr és una
escolaespecialper a nensi nenesamb
retard escolari amésté cura deisnensi
nenesamb una ccrtaproblemáticasocial
o elsque provenendelmón ~' al.
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rots e!s;::aspect~7~meso
c~m - na paq
türa l'edi

s el

usosqueactu ment te e Cl. " es
recuperen l'allotjament cornplerr dels
dormiroris, espreparenespaisper a re"
ducaciólaboraldeisalumnesi el desen-
volupament d'activitarsparal-lelesa la
sevaeducació, o l'equipament de la
cuina per tal de fer serveia altrescen-
tresescolarsde la zona.

L'Ajuntamenr de Vilanova i la
Geltrú es planteja la rehabilitació
d'aquesredifici per pal-liar i con-
trarestarlesdeficienciesexistentsi
evitar, a la Ilarga, la desaparició
d'aquestainfraestructura,

Cal recordar que la ciutat de
Vilanova i la Geltrú té antiguesi per-
durables .relacions amb la ciurat de
Matanzasi aquestprojecteésun reconeixe-
ment a que unapart historia erna
de la ciutat s'escriu,en
tació de recursosi id'
vill§ vanJ?0I!ar.de
Matanzasen con

proposa la creacio de la Casa de
Beneficenciaa la Dipuració de Matanzas.
Perono ésfins a l'any 1842 quan s'aprovai
creala "Comisión creadorade fondos para
el Colegio deNiñas Pobres".

Aquesta idea, pero, no esmaterialitza fins
que al 1843 intervé en Josep Tomas

Ventosa,vilanoví afincaraMatanzasque
per aquestaepoca es dedica de

pie a la vida pública i, en
concret, a tots aquells
projectes,ideesi obres

que tenen com
, a fi la

beneficencia.

És l'any 1844 quan es compra una casa
amb terreny de quatre solars, coneguda
amb el nom del Recreo, i es comen<;:ala
construcciód'aquestedifici que s'inaugura
el8 defebrerde 1847,amb unaacollidaper
a 10 nenes.

En la mesuraen que esva ÍI1crementantel
nombre de nenesesva fent necessaril'am-
pliació de l'edifici. És per aquestmotiu que
l'edifici esva ampliant sucoessivamententre
e1sanys1857i 1866,fent-sel'última amplia-
ció l'any 1899,anyen que tambéesconsti-
rueíxla "JuntadePatronosde la Casa",

Les dues primeres decadcsd'aquest segle
l'obra pateix una epocade crisi importanr
en la qual espensa,fins i tot, de fer el tan-
cament de la casa.El 1921 el 'director del
Diari "El Yu~tán" exposaen un articlejg..,
-sitt,laciÓ""enq~~esrroba :difi"d "fa"G.na
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placade la Vila de la nostraciutat, deJosep
Tomas Ventosa, es trasllada de
l'Ajuntament al pati de l'escola,i on actual-
ment encaraesconserva.

A principis de la décadadeisseixantal'esco-
la passaa ser mixta i es converteix en un
internat per desenvolupar els objectius
abanseXplicats,


