


1966
Continuant en l’esperit de servei que ha caracteritzat la labor dels 
caputxins, donat les noves orientacions de l’administració que tendia a  
fer obligatori el Batxillerat, el col·legi deixa de banda l’ensenyament de 
“comptabilitat i comerç” per la tasca de preparar els alumnes per als 
exàmens en els Instituts Oficials de Batxillerat. I això en un moment  
delicat per a la província caputxina que comença a veure minvat el  
nombre de frares disponibles. Així va introduir-se el nou Batxillerat, un 
batxillerat imaginat com un servei a la població i comarca. Bo i separats 
en funcionament, els dos col·legis. EGB i Batxillerat, comparteixen  
l’àmbit d’aquest antic convent.                                                                            
En l’aspecte material hi ha la creació d’unes sessions de cinema dominical 
per a infants. Es comença a contractar professorat seglar.                    
En el Capítol de l’any 1966 el borgenc fra Joan Botam (pare Salvador de 
les Borges) llavors superior de la província, destinà a les Borges com a 
responsable del convent i director del Col·legi a fra Magí Setó (pare 
Bernat de la Floresta) que tenia totes les cartes per ser un bon timoner, 

ja que calia una empenta forta per aixecar la nau.   I així va ser...



En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat 
el juliol de 1966: el Trienni 1966-1969; foren elegits: pare Bernat 
Setó; pare Enric Roca; pare Jordi Viltró i pare Jaume Collado.

L’atenció i el treball de la fraternitat estan projectats a la cura del 
col·legi. Malgrat això la fraternitat, procura ampliar la seva tasca 
docent amb altres activitats pastorals. Conscients del treball al seu 
favor per la formació humana i religiosa dins del respecte a la llibertat.



El 15 de setembre comença el curs d’Ensenyança Primària. Uns 80 
alumnes. Que son atesos per les Senyoretes Maria Patau, 
professora de pàrvuls i primera classe. Maria Caelles, professora de 
segona classe. M. Teresa Quintana, professora de tercera i quarta 
classe. 

Els alumnes de cursos superiors estan enrolats en el Batxillerat. 

El pare Josep Maria Roca, s’integra a la comunitat.

El 2 d’octubre comencen les classes de Batxillerat. Uns 70 alumnes. 
Els professors son: pare Bernat, director del col·legi, Josep Maria 
Roca prefecte d’estudis, Pere Rafols director de l’Interna’t.           

Els professors seglars son: Josep Segarra, Manel Giné, Ramon 
Selles, Catalina Massanet, Montserrat Benet i Maria Carme Giné. 

L’interna’t compta amb 9 interns.



1967
El 12 de febrer de 1967 ens visita l’Inspector General d’Ensenyament 
Mitjà a Catalunya, acompanyat pel pare Provincial. Finalitat: visita 
obligada per a donar curs a la tramitació dels documents oficials per 
a obtenir per al col·legi de les Germanes Carmelites i pel nostre el 
títol de “Lliure Adoptat”.

Amb tota normalitat començaren les classes del nou curs escolar 
1967-1968. El nombre de professors s’ha vist enriquit amb una 
professora llicenciada en Filosofia i Lletres, i a mitjans de novembre 
els tres religiosos professors rebien el títol de Professor Auxiliar en 
l’ensenyança de matèries de lletres. Així s’ha completat el quadre de 
títols existents: un Llicenciat en Ciències i dos de Magisteri.

El col·legi compta amb 150 alumnes, 10 dels quals són interns; 20 
migpensionistes; uns 30 vénen del pobles veïns; 80 cursen el 
Batxillerat elemental, i els altres estudien primària, encara que la 
majoria d’aquests cursaran Batxillerat quan tinguin l’edat suficient.  
El col·legi ha adquirit un piano. Assisteixen a música uns 20 alumnes. 



1r Curs Anys 1966 - 1967 2n Curs Anys 1966 - 1967

3r Curs Anys 1966 - 1967 Pàrvuls Curs Any 1966 - 1967



1968
Com a millores cal mencionar l’acabament de la pavimentació del pati de 
dalt. S’ha acabat aquell etern problema del fang, i a la vegada s’ha 
obtingut un magnífic camp de tenis i de basquet que compta ja amb dos 
equips, un d’antics alumnes i un altre d’alumnes actuals.

Iniciarem una campanya per donar a conèixer més el col·legi a tota la 
comarca. Editarem  uns impresos (un tiratge de 8.000) que foren 
repartits a totes les famílies dels 23 pobles de la comarca de les 
Garrigues, previ col·loqui i visita personal als respectius Ajuntaments. 

Els fruits de tot això han estat visibles: Augment de matricules, més 
consideració per part del Institut de Lleida, més acceptació per part 
dels pobles veïns; tenim alumnes de 15 pobles. Els interns són 18; mig 
pensionistes uns 30 i externs 140. Total 188. Uns 30 dels pobles veïns 
vénen al col·legi i retornen a casa diàriament amb el cotxe Seat. Però 
aquest esforç ha obtingut el seu fruit. Ara disposem d’un autocar per al 
trasllat diari de més de trenta alumnes provinents de tres pobles veïns. 



Sabent que la vida cultural d’un poble corre paral·lela amb l’esport, hem 
organitzat l’esport  al col·legi. Hem fundat el Club Tenis Borges. També 
els clubs de bàsquet juvenil, infantil i minibàsquet i un club de ping-
pong. Tots federats. S’ha participat en diversos campionats locals i 
provincials. En ping-pong el mes de setembre es feu un campionat 
comarcal per a joves i grans, uns 60 en total, al “Rio Club”, en el qual es 
proclamà guanyador indiscutible el pare Pere Ràfols. Els pares Pere 
Ràfols i Josep Maria Roca són els animadors dels esmentats esports.

Les gestions, iniciades per obtenir per a nosaltres i les Germanes 
Carmelites el reconeixement dels dos centres com Col·legi Mixt Lliure 
Adoptat, han donat el seu fruit. Se’ns ha atorgat per Orde Ministerial 
del 11 de maig de 1968, el següent DECRET: “Article primer – Queda 
adoptat el col·legi Lliure d’Ensenyança Mitja Grau Elemental, mixte de 
l’Ajuntament de les Borges sota la dependència acadèmica del Institut 
Nacional d’Ensenyança Mitja de Lleida. “Art. Segon – Es creen en el 
Centre dues càtedres del Personal de l’Escalafó Oficial, una de lletres i 
l’altra de Ciències, habilitant els crèdits necessaris del pressupost de 
despeses del Ministeri d’Educació i Ciència.”       Signa el Cap d’Estat.  



1969
En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de Catalunya, celebrat 
el juliol de 1969: el Trienni 1969-1972, foren elegits: pare Bernat 
Setó; pare Josep Maria Roca; pare Ramon Bartrolí; pare Pere Rafols i 
pare Francesc Morales.

Tot l’esforç anterior fa eclosió en aconseguir-ne el títol de Col·legi 
Lliure Adoptat durant el curs 1967-1968. És en aquesta etapa que es 
marca els primers passos de l’estructura actual del col·legi. Les 
directrius governatives estableixen el canvi des de “l’ensenyament 
primari” a “l’Educació General Bàsica” que imposa al col·legi un nou 
esforç d’adaptació i un replantejament de la tasca que s’estava fent 
fins ara. D’una banda el Batxillera es converteix en municipal i té el dret 
de realitzar els exàmens en el propi centre am un tribunal, compost, en 
part, per el Institut Oficial de Lleida. Durant els tres primers cursos el 
nostre col·legi atén els nois que cursen batxillerat mentre que les noies 
continuen assistint a les classes en el col·legi de les Carmelites, però 
quan el seu edifici es declarat ruïnós, el nostre col·legi es converteix en 
mixt. 



Alumnes del col·legi acompanyats de sis frares caputxins



1970
La gestió del col·legi és compartida per una Associació de Pares d’Alumnes 
i per l’equip de professors. Tota aquesta labor serveix a una gran part de 
la població estudiantil de 13 pobles de la comarca que altrament haurien 
de desplaçar-se força lluny de casa seva, cosa realment impossible per a 
molts, donat la migradesa de recursos econòmics.

El col·legi té organitzats els 4 cursos de Primària. Els Mestres son: 
Senyoreta Maria Patau de les Borges i Josep Gelonch de Juneda.            
Els 4 cursos de batxillerat elemental en el Col·legi Lliure Adoptat, son 
donats pels següents professors (els dos primers llicenciats): Josep 
Segarra, Catalina Massanet, M. Teresa Quintana, Manel Giné, Joan Xifré, 
Josep M. Roca, Pere Ràfols i Bernat Setó (els tres últims, religiosos).    
Els cursos de batxillerat superior 5è i 6è, son mixtes. El professorat està 
integrat pels anteriors i a més el Sr. Joan Cornudella i la senyoreta Anna 
M. Rufié. El 6è s’ha posat el present curs.                                               
Els dos llicenciats donen també classes en la secció de nois del col·legi 
Lliure Adoptat.                    



Creiem que el nostre Cine avui no compleix la seva finalitat per a la qual 
fou fet. La prova és que els infants de les Borges no hi vénen. Creiem 
també que el donar als infants cada diumenge dues pel·lícules de cine tal 
com s’ha anat fent és altament empobridor, i inclús en alguns casos, 
deformador. Empobridor perquè d’ordinari el cine no fa pensar; 
deformador per l’excés de violència que d’ordinari s’hi observa. Caldria 
sumar-hi altra diversió. Creiem que no són els frares els qui han d’estar 
al davant, i en aquest cas  “exclusivament”, d’una obra així. La creiem 
una obra que pertoca a vosaltres.

Per tant, la nostra sala de cine tanca com a empresa dels frares. Ara 
bé, la sala queda a disposició dels pares dels nois i de les noies de les 
Borges. Sou vosaltres els que l’heu de portar. Sí, cal fer aquest canvi, 
cal que els pares ha agafeu.                                                     
Suggereixo que potser caldria interessar-hi alguns joves, i la direcció i 
professorat dels tres col·legis de la ciutat.

Ara, sou vosaltres, pares, els que teniu la primera paraula.                 



1971
Constatem augment d’alumnes de les Borges i Comarca. El 50% del 
batxillerat és de fora de Borges. Hem ampliat els transports escolars: 
els viatges des de Juneda, Puiggròs i Arbeca s’han vist prolongats amb 
els viatges a Floresta i Vinaixa.                                                       
Hem completat els aparells del gimnàs, i pavimentat els voltants de la 
piscina. S’ha comprat instrumental per a les pràctiques de física i de 
química. S’ha acabat la paret valla del pati de baix que separa el pati 
de mig hort convent i hort de cal Menso.                                  
S’ensenya català a 2n, 3r, i 4t de batxillerat com a complementaria, tal 
com està previst en el batxillerat actual.                                  
Finalment dec dir-los que tenim el projecte d’un nou pati pels més 
petits. Amb previ anivellament de terreny i col·locació de jocs, arena, 
tobogans, etc... estil parc infantil tindrem el lloc ideal que ens manca 
pels més menuts. També serà una realitat immediata l’arranjament de 
una sala on els pàrvuls tinguin l’instrumental per a construir (com jocs 
d’arquitectura, jugar i aprendre fent anar les mans). La construcció de 
la classe de practiques de física i química.



1972
PLA PREVIST D'ORGANITZACIÓ DEL CENTRE:

Director: Josep Segarra Sans, Llicenciat en Ciències (Secció Química). 

Sotsdirectora: Catalina Massanet Moragues, Llicenciada en Filosofia i 
Lletres (Secció Pedagogia).                                          

Cap d’Estudis:   Josep Maria Roca Ramon, Professor Auxiliar 
d’Ensenyança Mitja.                                                                     

Tutors: Josep Vallverdú Aixalà, Llicenciat en Filosofia i Lletres.         
Fernando Agulló Valls, llicenciat en Psicopedagogia.               
Magí Setó Montalà, Auxiliar de Lletres.                          

Seminaris Didàctics.                                                                             

1è – Llengua i Literatura Espanyola: Catalina Massanet, Cap Seminari.  
2n- Llengua Estrangera: Josep Valverdú Aixalà, Cap de Seminari.         
3r- Ciències Naturals: Josep Segarra Sans, Cap de Seminari. 





1973
IMPLANTACIÓN DEL 6º CURSO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA

Denominación del Centro: Colegio Nuestra Señora de Montserrat

Domicilio: Montserrat, núm. 1 Población:  Borjas Blancas.

PROFESORADO

Area Filológica: D. Rosa Rubió Sans

Area Matemàtica y C. N.:    D. Montserrat Benet Figuerola

Area de Ciencias Sociales:  D. Montserrat Benet Figuerola

Música y Dramatización:     D. Montserrat Minguella Vallverdú

Expresión Plàstica:             D. Montserrat Minguella Vallverdú

Pretecnologia                     D. Montserrat Minguella Vallverdú

Religión:                             D. Rvdo. Magí Setó Montalà

Educación Física:                D. Jose Gelonch Urgell y Montserrat Benet



1974 El que suscribe, Don Antonio Falcó Reig, alcalde del 
Ayuntamiento de Borjas Blancas.

EXPONE: que en nuestra ciudad funciona el Colegio Libre Adoptado, que 
depende de este Ayuntamiento desde mayo de 1968. Este Ayuntamiento 
tiene cedidos al Ministerio de Educación i Ciencias terrenos para la 
construcción de un Instituto de Enseñanza Media. Viviendo ahora el 
momento crucial de transformación de la Enseñanza del bachillerato 
tradicional y lo que se prevé para después de la Enseñanza Básica. 
SUPLICA: que para dar  cauce a los Estudios de Enseñanza Media en 
esta ciudad y continuidad después de la Enseñanza Básica, se conceda la 
creación de un Instituto Mixto de Enseñanza Media funcionando de 
manera provisional en los actuales locales del C. L. A. los cuales son 
suficientes en aulas, patio y laboratorio, e instalaciones en general para 
más de trecientos alumnos; mientras se aguarda la construcción por el 
Ministerio de Educación y Ciencias del edificio destinado a Instituto en 
los mencionados terrenos cedidos por esta ciudad.

Gracia que espera alcanzar del recto proceder de V.E. cuya vida guarde 
Dios muchos años.

En Borjas Blancas a 15 de julio de 1974 



1975
foren elegits: pare Magí Setó; pare Josep Maria i pare Pere Arrufat.

Don Antonio Falcó Reig, Alcalde-Presidente del Ayutamiento de las Borjas 
Blancas, como titular del Centro de Enseñanza Media denominado “Colegio 
Libre Adoptado Mixto Borjas Blancas”, con domicilio en la calle Virgen de 
Montserrat nº 1, de Borjas Blancas de la província de Lérida, y regido por 
los PP. Capuchinos.                                                                           
EXPONE: Que habiendo solicitado para el próximo curso 1975-76, la 
transformación del C.L.A. Borjas Blancas Homologado-Concertado con el 
Estado para impartir las enseñanzas de B.U.P. Y teniendo un grupo de 
alumnos que han pedido cursar C.O.U. en este curso, y que el Colegio reune 
las condiciones sanitarias necesarias, aulas, laboratorios, patios y los 
servicios suficientes y biblioteca. Que la matrícula para el proximo curso 
escolar es de 60 alumnos de B.U.P., 65 alumnos de sexto de bachiller, en 
dos grupos y 35 de C.O.U. con dos optativas (Letras y Ciencias).                                                    
SOLICITA: Que sea concedido a este Colegio Municipal de Borjas Blancas 
el poder impartir para el próximo curso 1975-76 las enseñánzas de C.O.U. 
En Borjas Blancas, a 26 de junio de 1975.

En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, celebrat el juliol de 1975: Trienni 1975-78, 



1976 COLEGIO MUNICIPAL HOMOLOGADO                 
LES BORGES BLANQUES.

Enseñanza de Bachillerato Unificado Polivalente y Curso Orientacion 
Universitaria. Con los grados  de Primero y Segundo de BUP y COU.  
En primero de BUP: 42 alumnos; en segundo 42 alumnos y en COU: 56 
alumnos, divididos en dos grupos, Letras y Ciencias, 30 y 26 alumnos. 
Número total de puestos escolares a BUP 160. Puestos en aulas 175.

Profesorado de BUP y COU que presta servicios en el Centro.        
José Segarra Sans, licenciado en Ciencias Quimícas, Director. 
Catalina Massanet, licenc. Filosofia y Letras, Pedagogia, Vicedirector. 
José Vallverdú Aixalà, licenciado en Filosofia y Letras, Filolog. Clásic. 
Francisco Rubio Montaner, licenciao en Ciencias Matemáticas.         
Luís Sans Juanpera, licenciado en Filosofia y Letras, sec. Pedagogia. 
Pedro Arrufat Griñó, bachiller de Teologia.                                    
Anna Mª Rufié Casanovas, bachiller superior.                               
Ricardo Burballa Campabadal,  habilitado F. E. N.                         
Ursula Ricardo Pifarré, instructora Sección Femenina.             
Eduardo Usié Solana, maestro instructor de Educación Fisica.    
Josefina Rodriguez Dolcet, instructora de Educación Fisica.







COL·LEGI DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

18 DE Juny 1978

FESTA

FINAL DE CURS

HOMENATGE ALS

CAPUTXINS

Nicolau de Girona                                                                       
Ricard d’Olot                                                                               

Jaume de Sarrià

Professors del Col·legi als primers anys

Les Borges Blanques



Conegut popularment com “El Frare del Violi”, 
va ser dels primers en ser elegit per formar 
part de la Residencia de les Borges, (1927-30; 
33-36; 36-39; 39-42; i 42-45) al juliol de 
1936 esclatà la guerra civil i arribà el temps 
de la persecució religiosa. Els altres frares 
havien emprés la fugida. Fra Nicolau es quedà 
“Que sigui el que Déu vulgui” va dir amb 
resignació, i es quedà reclòs entre els murs 
del convent, amb la companyia del seu violí.                   
Gràcies a ell, el convent de les Borges no fou 
abandonat continuant encesa encara que de 
manera discreta, la llum del testimoniatge 
franciscà. Ell, amb la seva subtilesa i bon 
tracte, aconseguí de donar continuïtat a la 
presencia Caputxina. Fra Nicolau va romandre 
al convent de les Borges fins els darrers 
temps, atenent les necessitats de l’hospital de 
guerra improvisat, en les dependències del 
Convent-Col·legi.  

FRA NICOLAU DE   
GIRONA



PARE RICARD D’OLOT

Va ser elegit per formar part de la Residència 
de les Borges, (1927-30), al llarg d’aquests 58 
amys d’existència del col·legi Mare de Déu de 
Montserrat, els Caputxins s’han familiaritzat 
amb les Borges. La llista de religiosos que han 
deixat la seva suor al solc de l’ensenyança, es 
llarga. Dels primers, dels que obriren camí, 
pocs en resten. 

La major part ja son morts. 

Tres, però viuen encara, carregats d’anys. Son 
el pare Jaume de Sarrià, el pare Ricard d’Olot 
i fra Nicolau de Girona, els quals reben avui 
aquest homenatge de recordança i afecte dels 
antics alumnes del Centre. 



PARE JAUME DE SARRIÀ

Va ser elegit per formar part de la Residencia 
de les Borges, (1920; 1927-30; 1930-33). Un 
dels pioners va ser el pare Jaume de Sarrià, 
forjat en la tècnica ensenyant dels Germans 
de la Doctrina Cristiana. Amb aquesta 
preparació Pedagògica els caputxins catalans 
iniciaren a les Borges una nova experiència 
fins aleshores del tot aliena en el se camp 
d’apostolat: l’ensenyament.

Fou així, com el dia 15 de setembre de 1920 el 
nou Col·legi de la Mare de Déu de Montserrat 
amb el R. P. Jaume de La Cot; R. P. Jaume de 
Sarrià i R. P .Bonaventura de Besalú, a les 
Borges començava el curs i la nova tasca.



1978
foren elegits: pare Magí Setó; pare Pere Arrufat; pare Marià Oliveras
i pare Martí Rosell.

No podem mirar aquesta casa sense valorar-ne d’entrada la seva 
significació en el camp educatiu i formatiu per a la comarca de Les 
Garrigues. Com a fraternitat ha quedat reduïda al mínim, i més que al 
mínim, de religiosos. Hem considerat preferentment la seva obra i la 
seva significació, que depassa la nostra normativa.                                   
Hem  pensat constantment en el futur. Un col·legi com aquest, amb la 
problemàtica que presenten avui els col·legis, és un compromís 
seriosíssim i reclama cada dia més generositat.                            
Podrem respondre? Hem recorregut una bona etapa i en tot temps s’ha 
plantejat aquesta problemàtica. Fem un acte de fe en la Providència que 
fins ara ha actuat amb prou evidència. Es fa evident que obres així no 
poden dependre de cap tesis preconcebuda al marge de la gent a qui es 
fa el servei. Per això no voldríem plantejar el dilema Borges sí o Borges 
no, potser ens valdrà més regraciar al Senyor per la gent i per les 
persones que s’hi ha dedicat amb plenitud i perfecció.  

En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, del juliol de 1978: Trienni 1978-1981,



La classe del P. Bernat La classe del Sebastià Gili 

La classe del Josep Gelonch La classe de l’Andreu Segarra



1979
COL·LEGI NTRA. SRA. DE MONTSERRAT - LES BORGES BLANQUES

INFORME:

Una mica a corre-cuita volem informar sobre el nostre col·legi:

Un nou curs ens imposa renovats plantejaments, ens porta noves gents i 
ens fa assolir consecucions més ambicioses.

Amb satisfacció veiem les aules i els patis replens de jovent de les 
Borges i de la comarca, amb un total de 440 alumnes.

Les exigències legals per a les classificacions han estat fortes, però 
amb satisfacció podem comunicar-vos que una Ordre Ministerial del dia 
5 de novembre, aprova  la Transformació i Classificació DEFINITIVA 
en el nivell de EGB, amb onze unitats.

Aquest nivell continua subvencionat al 100%. Actualment ens funcionen 
nou unitats, amb 310 alumnes.



1980
A primers de setembre de enguany rebíem una acta de la Inspecció 
d’ensenyament Mitjà del D. U. de Barcelona, en la qual se’ns comunicava 
que el centre compleix les condicions exigides per la normativa vigent 
per a la classificació DEFINITIVA del B. U. P.

Ara com ara tenim dos primers cursos, un segon i un tercer, en total 
130 alumnes.

Un grup de  professors atenen els dos centres. Dóna goig veure 
acabats els patis; també ha estat un assoliments recent l’arranjament 
del laboratori, tercer del conjunt, de ciències naturals, exigit per la 
Inspecció; el seu cost ha estat de 350.000 pessetes.

En aquest laboratori ha estat instal·lat el material de fòssils i minerals 
procedents del Seminari d’Igualada.

Volem acabar aquesta notificació anunciant-vos la existència d’un 
IDEARI del Col·legi. 



Classe de l’Andreu Segarra Classe del Sebastià Gili

Classe de la Dolors Cases Classe de la M. Teresa Quintana



Classe de Lola Marimon Classe de la Montse Melich

Classe de la Lourdes Salat Classe de la Rosa Rubió



1981
foren elegits: el pare Magí Setó Montalà, (incardinat a Tarragona).

Aquest estiu s’han complert quinze anys d’estada del pare Bernat 
ocupant els càrrecs de superior del Convent dels Caputxins i de director 
del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat de les Borges, crec que 
aquest fet és prou valuós per tenir amb ell una conversa:                         

“Tant en el camp religiós com en el escolar han esdevingut moltes coses. 
He vist desfilar moltes persones, (onze sacerdots entre diocesans i 
religiosos, set directors d’escola; així com també quatre batlles). A nivell 
local s’ha creat el consell pastoral que encara és una esperança avui. 
Referent a la vida escolar, des d’ací hem col·laborat a fer possible la 
creació del Institut d’Ensenyament Mitjà.  El 1968 vam iniciar el C.L.A, 
el qual l’any 1975, es transformava en Col·legi Homologat de Batxillerat 
atenent a més de 150 alumnes, grup que amb els seus professors passà 
el 1980 al nou Institut. En tot moment hem atès i estem atenent altres 
300 alumnes en l’Ensenyament de EGB.    

En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, del juliol de 1981: Trienni 1981-1984,



1982 EL JARDI BOTANIC DE LES GARRIGUES

La iniciativa es deu al pare Bernat. Un caputxí de les Garrigues, nascut a 
La Floresta, que a la seva vocació religiosa  hi agermana l’amor a la 
Natura fent viu d'Ideari de Sant Francesc

La celebració del VIII centenari del naixement de “Pobrissó d’Assis”,   
ha donat per a la realització d’aquesta idea, i des del passat  diumenge  
el “Jardí Botànic de Les Garrigues” omple un espai important en lo que 
fou horta conventual del Caputxins de les Borges Blanques, convertida  
en modernes pistes esportives del col·legi Mare de Déu de Montserrat.

En ell s’hi apleguen les més representatives espècies de la colònia 
vegetal de Les Garrigues. Sorprèn a cop d’ull la varietat de plantes 
trasplantades de tots els indrets de la comarca. Clar que encara no hi 
son totes, però si que totes hi tenen lloc reservat en aquest nou jardí 
cridat a ser un centre d’estudi a cel obert, de la flora característica de 
Les Garrigues.

Apart de la seva importància botànica, aquest Jardí té una projecció 
cultural realista i encertada. 





1983 FRA NICOLAU DE GIRONA: (Ferriol Amon i Cumí).       
(97 anys d’edat i 78 anys de vida religiosa.)                    

En el Convent de Sarrià, morí el dia 6 de desembre de 1983.          
QUE DÉU EL TINGUI A LA GLÒRIA.

“Sóc un alumne del col·legi dels frares  caputxins de les Borges Blanques. Tinc 
sis anys: els mateixos que tenien aquells nois als quals vós donàveu classe, allà a 
les Borges, i que ara són molt grans, alguns ja són avis.                                
Hem vingut amb alguns professors per tal d’acomiadar-vos al final de la  llarga 
caminada que heu fet, sembrant el bé. A les Borges us recordaren sempre, 
perquè els petits sentim a parlar de vós, del vostre violí i de les vostres 
classes als nens.                                                                                            
Hem portat dues roses del jardí del nostre col·legi i que he col·locat al vostre 
costat. Són les últimes de l’any. Han sortit en aquella terra que vós havíeu 
cavat i regat moltes vegades quan estàveu a les Borges. Com aquestes roses,  
el  vostre record encara floreix entre nosaltres després de tants anys, com 
una primavera que no s’acaba.                                                                  
Nosaltres preguem per vós. Pregueu vós ara per nosaltres.                         
Adéu, fra Nicolau” .

(Text llegit pel nen Oriol Sans Arrufat       
al final de la missa d’enterrament)



1984 En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, del juliol de 1984: Trienni 1984-1987,  

foren elegits: pare Francesc Solé, Guardià; pare Magí Setó, Director 
del Col·legi i fra Daniel Grós.

El pare Magí Setó fa una suscinta informació sobre el funcionament i 
activitats del Col·legi, del Convent i dels moviments religiosos 
pastorals i culturals que es porten a cap.

Ensenyament: El centre d’Educació General Bàsica, amb aprovació 
definitiva per part de l’Estat des del 1975, compta actualment amb 
290 alumnes, que van de 1r a 8è distribuïts entre 9 aules, atesos per  
9 professors-tutors i dos de complementaris.   

El servei de menjador escolar acull tots els que volen aquest servei; 
són alumnes de la ciutat  i de la comarca: uns 40 en total. Fins fa tres 
anys vam atendre a les nostres aules el BUP; llavors professors i 
alumnat van passar al nou  Institut d’Ensenyament Mitjà de nova 
construcció depenent de l’Estat. 



Al incardinar-se el 6 de setembre fra Daniel Gros a la comunitat de 
les Borges Blanques, posem fil a l’agulla per començar a teixir la 
labor que tenim encomanada per mitjà dels principals objectius de 
caire espiritual, educatiu i pastoral.

Esports i esplai: El Centre està obert a la ciutat, es dóna acolliment 
o facilitat a quasi tot l’esport juvenil que es practica a la nostra 
població, mancada d’un poliesportiu, ara en construcció. També es 
dóna caliu i s’ajuda a un Club Infantil, compost per uns 400 socis de 
5 a 12 anys, portat per l’Associació de Pares de Família de la ciutat. 
Aquest Club actua els dies festius a la tarda, llevat dels mesos de 
juliol i agost.

Pastoral: El treball pastoral realitzat va més enllà del límit de 
l’església conventual; el qui escriu està inscrit com a coadjutor de la 
parròquia i col·labora en els treballs pastorals locals i comarcals, en 
rep una mòdica remuneració i l’assegurança social.

Existeixen moltes possibilitats pastorals.



1985
D’acord a la notificació dels nous superiors del Caputxins de 
Catalunya elegits en l’últim Capítol Provincial els dies 2 – 6 de juliol, 
encapçalats pels coneguts fills de Juneda i Les Borges Blanques pares 
Miquel Colom i Rosinach i Joan Botam i Casals, Provincial i Vicari 
Provincial respectivament, s’ha donat llum verda a: 

“Un grup de pastoral rural, grup reclamat des de ja fa alguns triennis. 
El conceben com una experiència de presencia evangèlica a través del 
testimoni, de la pregària i l’animació espiritual en els pobles més 
pobres d’assistència pastoral”.

A més de la ingent labor educacional del nostre Director del col·legi 
pare Magí Setó i del selecte grup de mestres, tenim la intenció i la 
voluntat de què aquest “Projecte” sigui una realitat i que les Borges 
figuri com a Capital i Eix des don irradiï una força espiritual més 
ferma com a complement de la formació educacional en les dimensions 
de fe i humana. 



1986
El dia 3 del present, el col·legi feia arribar a totes les famílies el 
calendari electoral per a procés de constitució del Consell Escolar. 
Aquest calendari ha estat observat escrupolosament i amb rigor per 
tots els sectors escolars amb dret a elegir representants dins el 
Consell Escolar: alumnes; pares, administració i servei, professors... 

Administració i Serveis: fou elegida: Josefina Rodriguez.                   
Professors: foren elegits M. Teresa Balcells, Sebastià Gili, Lourdes 
Salat i Andreu Segarra. Suplent Rosa Rubió.                              
Alumnes: en els quatre cursos foren elegits: Raül Triquell i Jordi 
Blancafort. Suplents: Jordi Satorra, Joan Sans, Carles Montgay i 
Ester Ribes.                                                                                         
Pares: foren elegits: Joan Falcó, Anna M. Rufié, Teresita Pelegrí i 
Agnès Armengol. Suplents Pepita Balcells.

Del tot desitjo que el Consell Escolar sigui pel nostre col·legi un grup 
modèlic de treball, de diàleg i el millor reflex de la Comunitat 
Educativa, la qual busca per damunt de tot el bé de l’alumne.



1987 En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, del juliol de 1987: Trienni 1987-1990,

Foren elegits: pare Magí Setó; pare Isidor Bernaus; fra Feliu Muntaner
i fra Daniel Grós.

Des del primer de gener de 1987 el col·legi ha accedit al Concert 
General. Entre els drets i deures  que confereix aquest Concert cal 
remarcar-hi el que els alumnes solament deuen pagar l’ensenyament 
complementari i extraescolar. El cost de l’ensenyament reglat, les 
despeses de funcionament del centre i l’assegurança social dels nous 
tutors-professors són aportats per l'Administració.

Hem arranjat una aula per ordinadors. Total 7 ordinadors. L’Associació 
de pares d’alumnes ha dotat el centre amb un Vídeo destinat a les 
matèries escolars. Amb esforç s’ha adquirit llibres per la biblioteca.

El col·legi forma part de l’Associació de Serveis Educatius de Catalunya 
i està adherit al Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya.   
“Volem que les escoles del nostre país siguin expressió de la identitat 
d’un poble que té una cultura, una llengua, uns costums i unes tradicions 
que el caracteritzen”.  



1988 ADHESIÓ A L’HOMENATGE AL CAREDRÀTIC 
D’INSTITUT,  JOSEP VALLVERDÚ I AIXALÀ.

Al molt benvolgut i inspirat autor d’ “El Rovelló”, “l’Home dels Gats” i 
d’un llarguíssim etc... de llibres infantils, ens dirigim avui, quan Lleida   
i Catalunya representada pel Conseller d’Educació Sr. Laporte li 
ofereixen l’homenatge de gratitud a la seva excel·lent i llarga tasca de 
professor a infants, adolescents i joves de la nostra terra.

La nostra és una veu amb accent infantil que surt d’un racó de les 
Garrigues unint-se al clam oficial i general per dir al professor Sr. 
Josep Vallverdú que li agraïm molt la seva tasca en el nostre centre 
escolar esmerçada tan eficaçment al llarga de deu anys, del 1970 al 
1980. Agraïm el seu treball ben fet i la seva agradable amistat mentre 
ens atrevim a fer-li un prec en representació dels altres nois i noies de 
Catalunya: que ara escrigui llibres i tradueixi més que mai i per molts 
anys.

Des de les Borges Blanques en la franciscana data del quatre d’octubre 
de 1988.



1989 EL SUPERIOR GENERAL DE LOS CAPUCHINOS 
VISITA LES BORGES BLANQUES.

Flavio Roberto Carraro, superior general de la orden capuchina, visitó 
el Convento-Colegio de les Borges, acompañado del provincial fra Joan 
Botam, siendo recibido por la comunidad de religiosos, asimismo visitó 
el centro escolar “Mare de Déu de Montserrat” de enseñanza básica, 
anexo a las instalaciones conventuales.                                               
La visita forma parte de la gira canónica que el superior general 
realiza a las casas que la orden de los menores de San Francisco 
tienen en Cataluña i Baleares.                                           
Posteriormente presidió una reunión conjunta de religiosos, claustro 
de profesores, representaciones del APA y de los escolares. 



Les persones de més edat de les Borges recordem la gran horta 
del Convent dels Caputxins, a la part baixa, i el pati escolar situat a 
la part superior, ran del claustre. A rel de la construcció de la sala 
destinada a teatre-cinema, als anys cinquanta, el pati de l’escola 
fou engrandit amb part de la terra del lloc destinat a la futura 
sala.. Ja als anys seixanta i setanta, l’horta dels frares s’havia 
destinat tota a patis escolars: pista poliesportiva, frontó, camp de 
futbol, jardí botànic, pati infantil...

Som als anys vuitanta quan el pati superior sofreix filtracions de  
l’aigua de la pluja en la part formada per la terra sobreposada, 
també amb deteriorament del llarg mur de contenció del pati. Calia 
arranjament. Però aquest pati ara no era necessari a l’escola, i fou 
llavors quan es pensà en la construcció d’un amfiteatre, que fos a la 
vegada el necessari contrafort del pati superior i un espai obert 
per a actes escolars.

Es va treure l’alt mur de contenció i les terres sobreposades i 
obtinguérem l’espai idoni.





El Consell Provincial dels Caputxins, presidit per fra Joan Botam i 
Casals, fill de les Borges Blanques i germà Provincial, donà el seu 
vist-i plau,   

La bona entesa amb l’empresa Obres i Construccions Jaume 
Jumbert fou el impuls final per la construcció de l’amfiteatre. La 
seva obra s’acabà el desembre de l’any 1989.

Aquest espai càlid i acollidor, amb cabuda per a cinc-centes 
persones, conté en el seu terra la figura d’un gran tauler d’escacs, 
la qual figura ens suggereix que en la vida hom ha de saber jugar    
bé partint d’una bona formació intel·lectual portant una vida 
honesta i mantenint un esforç continuat per tal de guanyar-ne la 
partida.

Les aules, a un lateral de l’amfiteatre i al seu darrera, fan de 
tornaveu encertat, mentre complementen la bellesa del seu 
enquadrament.

Que en pugem gaudir molts anys en bé de tots i a glòria de Déu.

Pare Bernat (fra Magí  Setó) 





1990 En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, del juliol de 1990: Trienni 1990-1993,

foren elegits: pare Magí Setó; pare Isidor Bernaus i fra Feliu Muntaner

Amb el promig de 31 alumnes per aula, i el funcionament de 8 cursos, 
més una professora de suport: Dolors Bordell, hem iniciat el nou curs 
escolar. Tutors de Curs: 1è Mª. Teresa Quintana; 2n Mª Dolors Cases; 
3è Lola Marimon; 4t Sebastià Gili; 5è Montse Melich; 6è Rosa Rubió;   
7è Andreu Segarra i 8è Lourdes Salat.





1991
Ha estat un èxit la inscripció dels alumnes a les activitats extraescolars 
presentades per l’A. P. A. amb carta i butlleta del 24 de setembre. El 
centre valora aquest esforç i encert que fa l’Associació de Pares del 
nostre col·legi.

S’ha iniciat el curset de sardanes per a pares. Porta el grup Helena 
Santamaria. El grup resta obert i s’espera altres que s’hi apuntin.         
Te lloc ací al col·legi, de 4 a 5 de la tarda dels dimarts. Resta obert 
també el curset de perfeccionament de natació en piscina coberta tots 
els dissabtes, a Lleida. Per més informació, telefoneu a Anna Rufié.

Prompte es compliran els dos anys del Consell Escolar actual. Cal ser 
renovat dins el desembre o gener proper. Participeu-hi tots. Molts a les 
llistes i tots a votar. El col·legi és certament cosa de tots.

El passat dia 3 s’aprovava la LOGSE, que marca la reforma escolar. No 
és pas poca la tasca que ens espera. De tota manera la tasca primordial 
toca als docents, els quals han assistit i assisteixen a cursets que es 
donen al C. R. C. I a Lleida.     



1992
gran interès, atès el mapa escolar de Catalunya. El fet de tenir un 
arrelament en la comarca, i de ser l’única escola privada, ofereixen 
certes garanties de continuïtat. Les dificultats són: Adaptació d’espais 
i Minva demogràfica.  I, a partir d’aquí, una sèrie de reunions a les 
Borges, la majoria a les 10 de la nit, a les quals hi ha assistit, a més 
dels membres del petit comitè, els Srs. Emili Esteller, Miquel Àngel 
Estradé, Emili Farré, Francesc Gallart, Josep M. Panadés i Andreu 
Segarra, sis borgencs, ex-alumnes  del col·legi, moguts d'interès per la 
continuïtat del centre i per què volen una escola religiosa i de qualitat, 
que mantingui el to donat sempre pels frares. Amb ells constituirem 
una comissió de treball, que ha manifestat una voluntat operativa 
remarcable a l’hora d’endegar tant la filosofia del futur de la nostra 
escola, com les solucions, des de la més ideal fins a la mínimament 
imprescindible, amb lucidesa i sense regatejar cap esforç.

Les qüestions examinades són: Adequació d’espais; Corba demogràfica; 
Participació del Bisbat; Actitud Acadèmica; Finançament i Espais.  

L’entrada en vigor de la LOGSE pot significar per la 
Escola “Mare de Déu de Montserrat,un moment de 



1993 En la Taula del Capítol Provincial dels Caputxins de 
Catalunya, del juliol de 1993: Trienni 1993-1996,

foren elegits: pare Magí Setó; pare Isidor Bernaus i fra Feliu Muntaner.

Ens plau saludar-vos i fer-vos arribar les següents comunicacions que 
segurament ja espereu:                                                                       
Nou curs: Començarà el dia 15 de setembre, dimecres amb classes de 
matí i tarda i també amb servei de menjadors.                                 
Horari escolar: Matí de 9,30 a 13 h. Tarda de 2/4 de 4 a 2/4 de 6. A les 
tardes el col·legi obre les portes del carrer a les 3,15 h.                   
Llibres de text i material escolar: Són repartits a la llibreria.   
Menjadors escolars: Serveix dinar als alumnes que el demanen. A qui li 
convingui quedar-se algun dia podrà fer-ho, caldrà comunicar-ho a la 
porteria a l’hora d’entrar al col·legi al matí.                                        
Roba de gimnàstica: No adquiriu xandall fins que no se us notifiqui, car 
està en estudi modificar-ne el model.                                                 
Roba  marcada: Cal que tota la roba vagi marcada amb el nom del noi o de 
la noia, així evitarem que es perdi.

Res més. Només desitjar-vos Bona Festa Major.                               



1994 Les Germanes Carmelites Vedrunes agraïm...

“Les Germanes Carmelites Vedrunes del convent de les Borges 
Blanques ens dirigim a tots els borgencs, a totes les famílies de la 
ciutat. El que us diem queda resumit amb el mot agraïment.

Quasi un segle i mig de presencia vedruna a les Borges –la casa fou 
fundada per la mateixa santa Joaquima Vedruna- són molts els anys de 
presència. La nostra labor, tot i agafar noves formes i nous accents 
segons les èpoques i les necessitats de la ciutat, l’hem volguda 
esmerçar sempre amb esperit de servei i amb joia, sentin-nos, a la 
vegada, ben acollides i estimades per la ciutat de les Borges, fet que 
agraïm de tot cor.                                                                             
Les circumstàncies actuals, com són el nombre escàs de religioses i de 
noves vocacions, ens obliguen dolorosament a no poder mantenir la 
nostra presència en molts dels llocs on fins ara hem estat. Això ens 
mou a buscar sortides airoses i a trobar continuïtat de l’obra des de la 
comunitat cristiana. No defugim pas del treball. Ens manquen germanes 
per poder formar les actuals fraternitats. Es per això que deixem la 
casa de les Borges”.





EL PARE BERNAT SETÓ, BORGENC DE L’ANY

Com cada any, i durant l’acte d’inauguració de la Festa Major, 
s’entrega els guardons corresponents als premis Olivera d’Or.

Aquesta any van ser proposades diverses candidatures, de entre les 
quals vos (pare Bernat Setó) hi éreu present, i, reunit el jurat al 
respecte el passat dia 23 d’agost, va acordar elegir-lo a vostè com a 
“BORGENC DE L’ANY” . Per la qual cosa, aprofito per donar-vos la més 
enhorabona.                                                                                        
El proper dia 1 de setembre a les 19,30 h tindrà lloc, a la Casa de la 
Cultura, l’acte d’entrega dels guardons de l'esmenta't premi. Per la 
qual cosa, us prego que ens acompanyeu en aquest acte per tal de      
recollir el vostre guardó com a símbol d’agraïment per la vostra tasca

Aprofito l’avinentesa per encoratjar-vos a prosseguir, dia rere dia i 
any rere any, amb la vostra tasca, la qual ajuda a tots els Borgencs a 
unir les seves forces per tirar endavant la nostra comarca.

Signat: Josep Demench i Perera , Batlle de l’Ajuntament. 





1995
Quan encara tots sentim el ressò agradable de la festa patronal de la 
Mare de Déu de Montserrat, estem preparant una altra acció també 
expressiva en motiu d’escaure’s, el 75 è aniversari de la fundació del 
nostre convent i col·legi.

Farem el gest popular d’instal·lar un STAND en la Fira que se celebra 
a les Borges els propers dies 5–6 i 7.                                 
Expressarem una mostra de la història del col·legi des de l’any 1920 
en què fou fundat. La gran figura de don Ramon Arqués i Arrufat. Hi 
ocuparà un lloc eminent, com l’ocupa en el record i estima de tots els 
caputxins per haver estat ell el qui feu possible la fundació del 
Col·legi. Es presentaran reculls gràfics de les diverses èpoques 
viscudes pel col·legi, com són fotografies i documents.

Crec que a una positiva història globalment presa, a un present 
satisfactori i a un il·lusionat futur de l’escola li pertoca el gest públic 
ací comunicat, que potser  atractiu per a tothom.

pare Bernat  





1995
de Lleida, Dr. D. Ramon Malla i Call; del provincial dels caputxins, fra 
Enric Castells i Mas, i dels framenors caputxins, fra Lluís Sans i 
Joanpera, fra Magí Setó i Montalà i fra Pere Arrufat i Griñó. També hi 
assisteix Mn. Jordi Pardell i Mateu, representant del Bisbat de Lleida. 
Acte seguit es procedeix al nomenament dels càrrec del Patronat i que 
són: President fra Enric Castells; vocals, Mossèn Jordi Pardell; fra 
Lluís Sans; Magí Setó; Pere Arrufat; Ramona Farré; Emili Farré; Emili 
Esteller i secretari Francesc Gallart.

A les 12 hores del dia 22 de juny de 1995, s’ha signat 
l’escriptura de constitució de la Fundació Col·legi Mare 
de Déu de Montserrat, amb la presència del Sr Bisbe



El 22 de juny de 1995 naixia una Fundació amb ganes de donar continuïtat 
a l’existència de la nostra escola i d’oferir un gran ventall d’ensenyament 
en aquest moment de Reforma Escolar. Unes ampliacions en nombre 
d’aules, tant en l’edifici del Castell Alt com en el del carrer Montserrat, 
faran possible aquest programa ambiciós que ens hem marcat: impartir 
l’educació i ensenyament de zero a setze anys, en les etapes infantil, 
primària i secundària obligatòria. La Comunitat Caputxina deixa la part on 
sempre ha viscut per passar a una vivenda que es construirà a la caseta 
del costat mateix de l’església conventual. Les Borges i la comarca de les 
Garrigues poden veure, en aquest gest, la voluntat de servei, fidelitat i 
creixença en pro de la ciutat i comarca. A voltes el més fàcil, però no el 
millor, és agafar el farcellet, penjar-se’l al coll i marxar de casa. Els 
caputxins, fidels durant 75 anys en el servei a les Borges i Comarca, ara, 
juntament amb el Bisbat de Lleida, hem fet la Fundació escolar. Agafem 
la realitat com es presenta i l’encaminem vers un futur bo, carregat de 
nous fruits. Un col·legi bo sempre serà cosa d’una comunitat educativa 
coherent, dialogant, rica en il·lusió i que sap invertir en el que cal. La 
resposta la donen els pares, el professorat, l’alumnat, la titularitat les 
institucions i la ciutadania. És confortant que en els 75 anys hi hagi la 
vigoria i la il·lusió esperançada en una nova etapa que promet ser millor 
que les anteriors. !Som-hi tots !



1996 Per tal d’informar de l’oferta del Col·legi Mare de Déu de 
Montserrat, davant la reforma escolar, s’envia a tots els 

Alcaldes dels Ajuntaments dels pobles de la nostra comarca, la següent 
CARTA: “Us escric en nom del col·legi Mare de Déu de Montserrat de 
les Borges Blanques, recentment transformat en fundació docent. 
Aquest gest fundacional condueix el col·legi cap a un compromís més 
fort envers la Comarca, especialment cap als pobles de l’entorn. Davant 
la reforma escolar el nostre centre ha sol·licitat l’ESO. En el proper 
curs esperem començar 1r i 3r, com al Institut. Aquests dos cursos 
s’ofereixen als alumnes que actualment cursen 6è de primària i 8è de 
EGB, amb la continuïtat fins als 16 anys.El centre té règim de concert 
amb la Generalitat, per tant és gratuït. Així, doncs la ESO que 
impartirem gaudirà dels efectes de gratuïtat com els centres 
públics pel que fa a l’ensenyament, als transports i als menjadors. 
Com veieu, és l’alternativa escolar privada més propera a l’ambient 
familiar. Qui opti pel nostre centre estalvia costos, si es compara amb 
el que hom pot trobar en un privat més llunyà. Fem Comarca.

El President fa menció especial a fra Magí Setó, pels 30 anys de 
dedicació i per tot el que ha fet pel col·legi i la fraternitat.



RELLEU EN LA DIRECCIÓ DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT DE LES BORGES BLANQUES.

Després del Capítol dels Caputxins celebrat el juliol de 1966, els 
nous superiors, han confiat a fra Magí Setó la missió de col·laborar 
en els treballs pastorals de la Comunitat Caputxina de Palma de 
Mallorca. Aquest relleu es produeix després de 30 anys d’un gran i 
excel·lent treball tant al col·legi Mare de Déu de Montserrat, com al 
poble de les Borges Blanques i Comarca.                                                          
Els nous superiors han confiat als germans Josep-Manuel Vallejo i
Pere Arrufat, de la Comunitat de Tarragona, la tasca d’assumir i 
continuar els treballs de fra Magí Setó en la direcció i coordinació 
de la Fundació Col·legi Mare de Déu de Montserrat. En aquests 
moments en què a més de l’educació infantil i de l’educació primària 
ens disposem a començar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). 
La Província Caputxina de Catalunya ha assumit el compromís de 
continuar mantenint el seu projecte educatiu iniciat ara fa 75 anys,  
a favor de les Borges Blanques i de la comarca de les Garrigues.       
En aquesta nova etapa que encetem hi tenen un paper mes important 
els pares, el professorat, els alumnes i tot el personal col·laborador. 


