


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. 







“Com que fa trenta anys que el col·legi s’identifica amb el pare Bernat, 
potser ningú esta en condicions de recordar la casa sense la presència 
de qui n’ha estat, als ulls de tots, el puntal, el superior, el director, la 
saba i la inspiració. I no només perquè dins el col·legi ha estat present, 
passes ràpides i curtes, ulls que ho veuen tot, parla modesta però 
incisiva, ferm conseller dels pares i de l’alumnat, sinó també a fora, al 
carrer, entre les associacions i el veïnat de tota la ciutat, ha estat 
present i actiu, amb el seu consell, les seves iniciatives i el generós 
suport que sempre ha donat a tot allò que beneficiés la gent de les 
Garrigues. Garriguenc de l’any, en realitat som molts els que l’hem 
condecorat de manera callada i cordial.                                                  
Ha aconseguit, en els anys del seu mestratge pastoral, organitzatiu, 
docent, i humà, mantenir el caliu d’una cordialitat que no cal ser cap 
expert per descobrir que li ve donada per una gran fe i una gran 
esperança. El somriure sempre a punt, la conformació davant l’infortuni, 
i un sentit de l’humor que escau a la família caputxina, han fet, per a 
tots els qui l’han tractat, una experiència enriquidora i tonificant.                                                        
Un comiat amb tot el cor, dient a qui se’n va: a reveure, sents?   
Doncs, a reveure”.

Josep Vallverdú i Aixalà.  (Exprofessor del 
Col·legi)



SITUACIÓ ACTUAL DEL COL·LEGI.

La Fundació Col·legi Mare de Déu de Montserrat (creada el 1995) està 
formada per dos centres: el d’Educació Infantil (antigament Parvulari 
Vedruna) i el d’Educació Primària i Secundària.

El primer,situat al carrer Castell Alt, 29, gaudeix de sis aules que 
conformen l’educació infantil.     

PRIMER CICLE (Llar d’Infants) SEGON CICLE (Preescolar)       
- 1 aula per als més petits: de 0 a 1 any. - P-3.                             
- 1 aula per nens i nenes de 1 a 2 anys. - P-4.                            
- 1 aula per als de 2 a 3 anys. - P-5.                          

Pel que fa al personal, el Parvulari compta amb una professora per aula, 
a més d’una assistenta infantil i una responsable de neteja.                  
El nombre d’alumnes és de 95.

El segon centre, situat al carrer Montserrat, 1, gaudeix de 14 aules, 
sis per a l’ensenyament primari i vuit per a l’ensenyament secundari 
obligatori (cada curs de la ESO compta amb dues aules). 



PERSONAL DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Arrufat González, Ramom Emginyer Agrònom                         
Bordell Hernández, Dolors Mestra i Esp. Música                        
Cases Joaniquet, Dolors Mestra Primària                                  
Cau Barrufet, Glòria Mestra E. Infantil – 3                      
Farré Carnicer, Francesc Llicenciat E. F. ESO                            
Gili Fabregat, Sebastià Mestre i Esp. Ed. Física                     
Giné Vergé, M. Teresa Mestra                                             
Gras Mullerat, Lourdes Mestra Preescolar                        
Guasch Esteller, Francesc Llicenciat Biologia ESO                     
Guiu Sáez, Cristina Llicenciada Fil. Anglesa ESO        
Marimon Guiu, Dolors Mestra Esp. E. física Primària-CM  
Martinez Pérez, Anna Mestra Preescolar E. infantil-4     
Melich Garrit, Montserrat Mestra 1r. Cicle Sup. Primària        
Mònico Roca, Hortèsia Llicenciada Filologia Catalana ESO  
Queralt Mateu, Dolors Llicenciada Història ESO           
Quintana Capdevila M.Teresa   Mestra Primària 1r. Cicle Inicial   
Rubinat Ferrer, Núria Tècnica Esp. Jardí Infància             
Rubió Sans, Rosa Mestra Esp. Anglès – 8è EGB



Salat Capdevila, Lourdes Mestra                                     
Segarra Sans, Andreu Mestre 6è EGB                              
Solé Esparaber, Mercè Llicenciada Filologia Francesa ESO 
Vallejo Fidalgo, Josep Manuel Arquitectura i Teologia                   
Vila Caelles, Esther Professora de Dibuix ESO            
Arrufat Griñó, Pere Teologia

El personal del Parvulari compta amb una professora per aula, a més 
d’una assistent infantil i una responsable de neteja. El nombre 
d’alumnes és de 95. El col·legi del carrer Montserrat gaudeix de 14 
aules: sis de primària i vuit de secundària (cada curs ESO 2 aules).   
El personal del col·legi està format per: 9 professors de Primària; 15 
professors a ESO; 3 administratius; 2 Cuineres i 4 personal neteja.

El nombre d’alumnes és de 315: 138 a primària i 177 a ESO. Hi ha 
alumnes de tota la zona d'influència de la comarca (sobre tot en 
l’ensenyament secundari): Juneda, Arbeca, Castelldans, Cervià, 
Vinaixa, l’Albi, l’Espluga Calba, Els Omellons, l’Albagés.

L’ensenyament primari i secundari es troba en règim de concert amb 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  





1997



1998 S’han contractat per aquest curs 1997-98 els següents.

Montse Siscart,    Ciències Natur.   Patrici Farran,     Ciències Natur. 
Marta Bella,          Plàstica Dolors Puigpinós   Anglès
Jesus Figueres      Gimnàstica         Assumpta Bardia  Recolzar Primària 
Marcel Majoral,     Religió Social     Ramon Visa,          Ciències        
Laura Terradelles, Música Joana Farré,         Recol·locada 

La situació dels alumnes es: A ESO hi ha 168 alumnes. A Primària n’hi ha 
131. El Parvulari s’ha quedat en 80 alumnes: Total 379 són els inscrits.  
El problema és aconseguir que cada any s’arribi al nombre necessari, ja 
que seria greu si no es poguessin fer les dues línies previstes.

Com que la sala es deixa a determinades entitats, el grup que hagi de 
fer-ne us, s’haurà de posar en contacte amb la Ramona Farré, que en 
serà la coordinadora. El Club Infantil, de moment, no deixa la sala, ja 
que la Junta continua, però no faran activitats la temporada vinent si 
els pares no hi col·laboren.

S’acorda fer una reunió amb els membres de la junta del Club Infantil 
per tal de posar en solfa aquest tema, de per sí bastant complicat. 



1ª PROMOCIÓ – CURS 1997-98

Aquest vespre ens hem retrobat 
per celebrar la festa de comiat 
dels nois i nies de 4t d’ESO. És una 
festa de tots: pares, professors, 
personal de serveis, alumnes, però 
principalment vostra, la vostra 
festa, alumnes de 4t d’ESO.

És un moment d’alegria i 
d'agraïment pel camí que hem 
recorregut plegats, però ho és de 
certa nostàlgia per allò que deixeu 
enrere, però també d'expectativa 
i d'il·lusió per la nova etapa de la 
vostra vida que esteu a punt 
d’encetar. Guardeu en el vostre 
cor, com llavors de vida: amistats, 
il·lusions, actituds, compromisos...





1999
Tenim 15 nous preinscrits a 1r. ESO. Amb aquest nombre no es 
poden fer les dues línies, sembla que no ens trauran alumnes, a 
pesar de passar de 33, que és el nombre màxim. Per tant aquest 
curs no es podran fer les dues línies concertades a 1r ESO per 
falta d'alumnes.

De tota manera aquest curs s'organitzarà com si hi hagués les 
dues línies. El professorat està disposat a fer el que calgui per 
mantenir-les. Després de diverses gestions s’ha aconseguit un 
total de 36 alumnes; per tant, ens en falten per a dues línies i 
ens en sobren per a una. Malgrat tot, sembla que ens permetran 
tenir una línia amb els 36 alumnes per raons de escolarització, ja 
que a la comarca no hi ha cap altra escola privada concertada i 
els pares tenen el dret d’escollir el centre per als seus fills.

Al Parvulari hi haurà un increment d’inscripcions, motivat per la 
disminució de nens a P1 i P2 del parvulari “Drac Màgic”. 



Estimats alumnes de 4t d’ESO. 
Estem segurs que recordareu 
durant tota la vida  aquesta 
etapa d’estudis i de convivència 
que avui acabeu a l’escola, 
recordareu els professors, les 
persones que us han servit, les 
aules, els patis, tots els racons 
del centre. 

Però recordar no és solament un 
acte de la memòria evocat per la 
ment; crec que recordar, en 
aquest cas, és evocar, fer 
present amb amor el que té 
guardat en el cor. La paraula 
recordar es deriva de cor, 
denota sentiment, estimació...





2000
S’han contractat 4 professors. Les matriculacions queden així: 
Educació Infantil 84; Primària 138; Secundària 176. Total 398.

Es comenta que el Departament d’Ensenyament obligarà a fer 
contractes fixos a tot el personal de pagament delegat. En cas 
d’acomiadament per falta d’alumnat ens obligarà a indemnitzar.

S’explica que tenim alumnes suficients per a 2 línies a primer ESO, 
però a la Delegació de Lleida posen obstacles per a la seva aprovació, 
ja que el curts passat no les teníem.

Fra Josep Manuel Vallejo i Josep Ramon Nus han fet una visita 
d’urgència al delegat de Lleida i després d’un canvi d’impressions 
sembla que han entrat en raó per les al·legacions presentades. 
Aquesta tarda ens ha comunicat, oralment, el director general de 
Centres de Barcelona, la concessió de les dues línies.

S’ha editat un fulletó i s’ha muntat un estand a la Fira de l’Oli de les 
Garrigues amb fotografies i un CD des del qual es pot visitar el 
col·legi de manera virtual.  



Els nostres alumnes de 4t ESO acaben 
una etapa important del seu camí com a 
estudiants i com a  persones.

És per això que creiem que l’acabament 
d’aquest curs té, per a ells sobretot, 
però també per a tots nosaltres una 
importància especial. 

Aquest és el motiu pel qual volem que la 
festa de comiat sigui una celebració 
especial. 

Recordeu els pares, professors i tots 
aquells que, des dels diferents àmbits, 
han facilitat el bon funcionament del 
col·legi.  Sigueu persones de Pau i bé,  
el col·legi sempre estarà obert per a 
vosaltres.





2001
la bona qualitat de tracte del centre, més els 20 nostres que passen a 
ESO, més 2-3 repetidors, es pot dir que cobrim els mínims establerts. 
Cal ressaltar que, amb menys alumnes disponibles a la comarca, n’hem 
aconseguit més. Tot  un record. Uns dies abans de les preinscripcions 
surt al DOG que sols tenim una línia a primer ESO aprovada. Es parla 
amb la Direcció General d’Ensenyament i es fan altres gestions per tal 
d’aconseguir les dues línies, ja que tenim els alumnes necessaris. 
Tornarà a ser difícil la situació per la baixada de la demografia.

D’acord amb l'articlet 25 del Reglament de Règim Intern i reunits els 
membres del Patronat de la Fundació, s’acorda nomenar la Sra. 
Hortènsia Mònico i Roca, Directora del Centre per el període d’un 
any.

La nova direcció quedarà sota la responsabilitat de la Sra. Hortènsia 
Mònico com Directora del Centre i les senyores Lourdes Salat i Maria 
Teresa Quintana com membres de l’equip Directiu. Abans de l’estiu la 
Directora nomenarà un nou Cap d’Estudis,. 

S’informa que tenim 28 nous alumnes aconseguits per



Una de les cançons escollides per 
l’Eucaristia deia... “LLENÇA’T, 
endavant. No tinguis por”.    
Alguns ens dieu aquests dies: “Ai 
quina pena haver de marxar...” I 
potser us agradaria quedar-vos i 
no haver de sortir del niu 
agabellats en l’escalfor del col·legi 
de tants anys, NO CRÉIXER.       
A nosaltres també ens agradaria 
molt que us quedéssiu, i voldríem 
poder retenir-vos, però seria una 
forma molt egoista d’estimar-vos. 
Per això, perquè us estimem de 
veritat i volem que creixeu us 
diem... Llença’t Endavant, Aixeca 
el Vol, Que has de Créixer!!
Llanceu-vos amb valentia a la 
cursa que us ha estat proposada...





2002
sorat i també, com no, des del poble. Evidentment, amb el temps 
ha donat els seus fruits, i continua donant-los mentre va creixent

El Patronat es va renovant de temps en  temps, i ara volem fer 
una memòria especial a les tres persones que van començar a 
tirar el col·legi endavant, i que són en Francesc Gallart, que va 
ser el primer secretari del Patronat,. L’Emili Farré i la Ramona 
Farré. Un cordial agraïment a tots ells, tres persones que  
podríem classificar-los com a “personatges” per al Col·legi.

Així mateix són designats nous patrons els senyors Josep Mònico 
i Martí, Jordi Llovera i Oliva i Joan Rosell i Balcells. 

Per tant els membres del nou Patronat són: Enric Castells i 
Mas, Jaume Pedrós i Solé, Lluís Sans i Juanpera , Magí Setó i 
Montalà, Josep Bastarda i Olivas, Josep Ramon Nus i Roca, Josep  
Mònico  i Martí Jordi Llovera i Oliva i Joan Rosell i Balcells..

Enric Castells i Mas. President del Patronat

El repte d’aquesta escola és continuar fent esforços, 
des del Patronat, des dels Caputxins des dels profes-





INCREMENT DE PROFESSORAT I DE PERSONAL LABORAL

El 22 de juny de 1995, el personal que té el centre és de : 18

Personal de pagament delegat: 9 professors.                            
Bordell Hernàndez, M. Dolors          Casas Joaniquet, M. Dolors        
Gili Fabregat, Sebastià Marimon  Guiu, Dolors          
Melich Garrit, Montserrat Quintana Capdevila, M. Teresa  
Rubió Sans, Rosa Salat Capdevila, M. Lourdes 
Segarra Sans, Andreu.

Personal de pagament directe: 4 professors.                     
Cau Barrufet, Glòria Giné Vergé, M. Teresa     
Martinez Pérez, Anna Rubinat Ferrer, Núria

Personal de cuina. 1. Marín Sandin, M. Teresa    
Personal de porteria. 1.           Melis Grau, Montserrat     
Personal de neteja. 3.           Ferrandiz Falcó, Francesca  
Torres Solé, Assumpció Giné Capdevila, Rosa 



Curs 2001/2002, el personal actual del centre és de: 44 

Personal de pagament delegat: 24 professors. 

Arrufat González, Ramon Bardia Divinis, M. Assumpta  
Bella Poblet, Marta Casas Joaniquet, M. Dolors  
Duran Artigues, M. Núria Farré Ribes, Joana
Figueres Moragues, Jesús Grau Martí, Josepa            
Labella Sobrevals, Mònica Marimon Guiu, Dolors         
Melich Garrit, Montserrat Mònico López, M. Pilar            
Mònico Rocsa, Hortènsia Pina Loren, Raquel                
Queralt Mateu, Dolors Quintana Capdevila, M. Teresa 
Rius Olcos, Marta Rubió Sans, Rosa                
Safont Massot, M. Antònia Salat Capdevila, M. Lourdes  
Segarra San s, Andreru Solé Esparaber, Mercè      
Vallejo Fidalgo, J. Manuel Visa Sanfeliu, Ramon       



Personal de pagament directe: 8 professors.

Cau Barrufet, Glòria Giné Vergé, M. Teresa        
Gras Mullerat, M. Lourdes Martinez Perez, Anna        
Molina Josa, Iolanda Mónico López, M. Pilar        
Ribes Heredia, Montserrat Rubinat Ferrer, Núria

Assistenta Infantil 1. Nogué Vergé, Aurora      
Personal de cuina 2.
Marín Sandín, Teresa Torres Solé, M. Assumpció  
Personal de porteria 1 Melis Grau, Montserrat  
Personal de neteja 6
Alcaraz Farré, Montserrat Contijoch Espasa, Filomena 
Farré Galindo, Maria López Pérez, Anna          
Mònico Roca, M. Dolores Porta Boldú, Anna M.    
Personal Administratiu 2.                                                  
Farré Galindo, Josep Mas Mir, M. Teresa



Avui ha arribat l’hora de dir adéu, han estat uns anys que difícilment 
es poden resumir en unes senzilles paraules.                             
Només podem dir: Gràcies per tot el que aquest col·legi ens ha  donat 
gràcies per tot el que hem après i, sobretot per tot que hem viscut.

Molts de nosaltres emprendrem camins diferents, però, anem on 
anem, els nostres cors portaran el record de companys i professors 
que ens han ensenyat a créixer, ens han ajudat a fer-nos persones, a 
estimar el que ens envolta, la nostra terra i, sobretot, les persones.

5ª PROMOCIÓ





2003
preinscripcions per als propers dos/tres mesos de 6/8 alumnes més. 

Hi ha agut contactes amb el Consell Comarcal per tal de demanar ajuts 
pel menjador, adreçats a famílies necessitades.                                        

Hem mantingut una reunió amb el claustre de  professors del col·legi, 
hi ha hagut participació i voluntat per part de tots per portar a terme 
la gran tasca que tenim encomanada.

Hem tingut reunió amb la directora del Institut, Sra. Antonieta 
Bernat, ha estat molt correcta, amb voluntat de col·laboració mútua 
dels dos  centre.

També està prevista una trobada amb el delegat d’Ensenyament, Sr. 
Ramon Alturo, pel dia 5 de novembre.

Ha estat nomenada Cap d’Estudis de ESO la Sra. Marta Bella Poblet

Hi ha satisfacció i es celebra l’elecció de fra Gil Pares i fra Juli 
Masseguer que s’ocuparan de la Pastoral del centre.

Per a aquest curs tindrem un lleuger increment d’alumnes, 
principalment pel que fa a la llar d’infants, hi ha fetes



Volem fer-vos arribar la nostra salutació de començament de curs. 
En primer lloc, ens cal fer referència als canvis que hi ha hagut en 
l’organigrama del Centre, que queda  de la manera següent:

Directora: Hortènsia Mònico                                 
Sotsdirectora: Lourdes Salat                                          
Cap d’Estudis de ESO: Marta Bella                                    
Cap d’Estudis Infantil i primària: M. Teresa Quintana 
Coordinadora psicopedagògica: Montserrat Melich  


