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

6ª PROMOCIÓ
En aquesta animada festa de final de curs, s’han sentit veus que
inviten especialment els nois i noies que deixen l’escola a estimar els
valors propis de l’edat, i continuar el procés de maduració personal
amb coherència i fidelitat. En el projecte personal, imprescindible i
del tot necessari, s’hi ha d’incloure aquells aspectes espirituals i
culturals que donen solidesa i contingut, identifiquen i permeten
mirar amb confiança els reptes del futur.
No ens oblideu, com tampoc nosaltres no us oblidarem. Les Portes
d’aquest col·legi sempre les tindreu obertes.
Sigueu sempre, d'acord amb el nostre esperit, homes, dones de
concòrdia, de Pau i de Bé.

2004
El Patronat de la Fundació Mare de Déu de Montserrat, format pels
representants dels caputxins, pel representant del bisbat de Lleida, i
per representants dels partes i de exalumnes de l’escola, es reuneix
periòdicament, juntament amb la directora i subdirectora del centre,
per recolzar i fer el seguiment de totes les activitats i necessitats,
tant del col·legi, com del parvulari

Agraïm sincerament a tot el personal del col·legi, docent i no docent, la
seva professionalitat, el seu treball i la seva dedicació, que sovint va
més enllà dels horaris purament escolars. I, de manera especial, la
directora de l’escola Sra. Hortènsia Mònico, i la subdirectora, Sra.
Lourdes Salat, que, des de fa un parell danys, han assumit, han patit i
han dut endavant, amb encert, aquest projecte educatiu, amb tota la
seva complexitat, amb tots els seus problemes, amb tots els seus
atractius.
La nostra escola, petita parcel·la i mirall de la societat, acull uns 29
emigrants, vinguts de diversos països per tal d’assolir una millor
qualitat de vida, aquest acolliment, també ens ha enriquit a nosaltres

7ª PROMOCIÓ
Els comiats fan créixer les persones, puix fan sortir de l’interior de
la persona reserves, qualitats i potencialitats que d’alta manera no
sortirien. Ens responsabilitzen.
Alumnes de 4t, deixeu una escola que us ha estimat i que heu
estimat, la deixeu per a seguir nous passos en la vostra vida, però
segur que no deixareu d’estimar, de recordar i de practicar el que
ací heu après, evocant les personers i racons de patis i aules que us
han vist créixer i la capella on heu pregat.
Prego a la Mare de Déu de Montserrat que us doni ajuda sempre.
Prego a Sant Francesc d’Assís que us mantingui sempre en la
fraternitat amb totes les coses i amb tothom

2005

La Llar d’Infants, situada al carrer Castell Alt, ha
iniciat aquesta setmana les obres d’ampliació, que
consisteixen en una nova aula, contigua a les ja existents, a causa
de l’elevat nombre de matriculacions rebudes per aquest curs, que
van comportar un ple total de la seva capacitat. Aquesta aula estarà
destinada a atendre les necessitats que es puguin derivar en
l’alumnat de 2 a 3 anys, i tindrà una capacitat per a 20 alumnes. La
intenció del centre és que, d’aquesta manera, es puguin escolaritzar
en total una seixantena de nens i nenes de 0 a 3 anys, i que aquells
pares que hi vulguin inscriure els seus fills ho puguin fer, sense
haver de posar-se en llista d’espera, com ha passat aquest curs.

S’ha celebrat el Dia Mundial de la Pau, acció voluntària, amb
diversos actes al centre. Totes les accions han estat dirigides per
fra Gil Parés juntament amb l’equip de pastoral.
Durant el mes de febrer professors del centre han assistit a varis
cursos i durant el mes de març s’ha previst l'assistència a dos més.
Dintre el Projecte “Comenius” viatjaran a Anglaterra 5 alumnes.
Durant del 13 al 18 de març faran el viatge de fi de curs els
alumnes de 4t ESO. Viatge que faran per terres andaluses.

8ª PROMOCIÓ
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 recordar, en aquest cas, és evocar, fer
present amb amor el que es té guardat en el cor. La paraula recordar
es deriva de cor, denota sentiment, estimació
Visqueu joiosos sabent que la joia autèntica prové de dins del cor, que
és fruit de la pau interior donada pel viure en l’amor. Gràcies atots.
Estem molt contents de compartir amb vosaltres aquest moment
entranyable que guardareu en el vostre cor i que sempre recordareu.

2006
Tot i els canvis ocorreguts aquests darrers anys, els frares caputxins
continuen presents a l’escola, a través especialment, del treball de
l’equip de Pastoral, que compta amb la col·laboració de fra Gil Parés i
de fra Jordi Seubas, sense oblidar la col·laboració el curs passat de
fra Juli Messeguer, la presència en el Patronat de fa Magí Setó, i de
fra Josep Manuel Vallejo, o el servei dominical del culte a la nostra
capella, de fra Pere Arrufat.
El passat 13 d’abril es va signar el Pacte Nacional per l’Educació,
aquest fet suposa el reconeixement públic de la funció social de
l’Escola concertada i que tendeix a equiparar l'Escola Privada amb
l'Escola Pública, un únic sistema d’ensenyament amb dues xarxes, la
Pública i la Privada. Aquest Pacte, juntament amb la LOE, recentment
aprovada, esperem que sigui, tot i que de forma gradual, i en el
termini d’uns sis anys, el camí per assolir la plena gratuïtat de l’escola
privada, l’equiparació professional dels nostres mestres amb els
ensenyant de l’Escola Pública, el ple reconeixement del dret dels
pares a l’elecció d’escola, etc.

9ª PROMOCIÓ

Aquests quatre últims anys, més que mai, aquestes quatre parets
i tots els racons d’aquest col·legi han sigut testimoni de les
nostres baralles sense sentit, de les nostres hores de pati sense
parar de riure... Han sigut testimoni de tot, el que ens ha passat.
Aquí hem anat aprenent, ens hem anat formant com a persones, i
aquí hem conegut professors que han marcat un abans i un
després en la nostra vida, professors que ens han ajudat quan o
hem necessitat i, sobretot, ens han fet seguir quan no sabíem cap
a on anàvem.
Avui a tots vosaltres, professors, us volem donar les gràcies per
tot el que heu fet per nosaltres.

2007

Aquest curs hem tingut creixement important d’alumnes,
millora de les instal·lacions i un reconeixement del centre
tant en la població com en la comarca. Hem de col·laborar i impulsar
juntament amb el Consistori de les Borges Blanques perquè el Pare
Botam, fill de les Borges sigui nomenat “Fill predilecte” de la població.
S’ha de fer notar el canvi que està tenint la nostra societat,
principalment en l’arribada de nous immigrants, de diversos països i
diferents cultures. L’escola cristiana hi ha fet molt i queda molt per fer.
Per part dels frares Gil Parés i Jordi Selvas s’està duent a terme la
catequesi dels alumnes que faran la primera comunió, 30 en total,
d’aquests 8 la faran al col·legi, la resta a la Parròquia.
Hem de valorar la feina feta dels tutors i tutores del centre, s’ha de
ressaltar la bona labor feta per tots. Els mateixos alumnes fan de
tutors i traductors als companys nous, principalment als alumnes
emigra'ns de països que no coneixen la nostra llengua. Reconeixen la
labor feta per el bon funcionament del col·legi. Direcció i Professors,
valorar la bona administració de gestió, administrativa i econòmica.

10ª PROMOCIÓ
Venim aquí any rere any i recordem els pares, professors i tots
aquells que, des dels diferents àmbits, han facilitat el bon
funcionament del col·legi.
El repte d’aquesta escola és continuar fent esforços, des del
Patronat, des dels Caputxins, des del professorat i també, com
no, des del poble. Evidentment, amb el temps ha donat els seus
fruits, i continua donant-los mentre va creixent.

Des de la nostra província volem donar-vos la confiança per
continuar endavant. Us donem gràcies perquè ens ajudeu,
gràcies perquè ens feu créixer. Us encoratgem a tirar endavant

2008

Es notori el increment del alumnat, ja que hem passat
dels 298 alumnes del curs 1993/94 als actuals 430 .
d’aquest que acabem de començar. Hem mantingut una reunió amb el
secretari de les Escoles Cristianes de Catalunya, de com van les
converses amb l’Administració sobre la normativa d’ensenyament i
canvis en les escoles concertades.
Els alumnes matriculats per aquest curs son 431. No obstant
esperem més altes en els propers dies, sobretot en nens de famílies
d’immigrants. S’ha contractat amb l’empresa Aramark, S.L. el servei
de menjador i de neteja.
L’arranjament del carrer Jaume I que porta a terme l’Ajuntament,
ens agafa part del pati i frontó del col·legi. S’ha de negociar amb el
consistori les compensacions que hem de rebre i com ha de quedar un
cop acabades les obres del carrer.
A tot el col·legi hi ha 53 alumnes de nacionalitat estrangera d’un
total de 442.
Tenim en projecte ampliar la capacitat del col·legi. Els estudis
s’estan portan a terme per l’Arquitecte Sr. Roc Martí.

11ª PROMOCIÓ
Recordem el primer curs d’ESO, en què vareu fer noves amistats i
que al llarg dels anys s’han anat enfortint i han anat fent,
d’aquesta quinta, una pinya.
Aquest any acabem quart, quatre anys plens de moments únics,
especials. Després de quatre anys, els nostres camins se separen
de nou, però esperem poder mantenir les nostres amistats.
Entre aquestes quatre parets hi ha les rialles i llàgrimes de quatre
cursos d’allò més intensos i plens d’emocions.
Cal recordar, amb nostàlgia, les amistats que hem perdut pel camí
i aquelles que mai tornaran.

2009

En el curs de P3 hi ha un excés de demanda, no podem
atendre 6 sol·licituds. A l’haver-hi places disponibles
a l’escola pública no hi ha cap possibilitat d’acollir aquest excés de
demanda. A primer ESO a part dels alumnes que provenen de 6è, hi ha
hagut una preinscripció de 23 alumnes. Això permet les dues línies.
Es posa en coneixement del Patronat els premis que els alumnes del
centre han guanyat darrerament. El segon de CI en el de Pilarin Bayes.
En el mateix premi, en CM, s’ha guanyat el primer. En el concurs de
Lectura en veu alta, s’ha guanyat el primer premi de Lleida, ara aniran
a la final de Catalunya. Igualment un alumne ha quedat primer en el
premi d’anglès FONIX, a Lleida, i participa en la final de Catalunya.
També es recorda el traspàs de fra Lluís Sans, molt vinculat al nostre
col·legi i el fet que fa uns dies fra Joan Botam, fill de les Borges, va
rebre la Creu de Sant Jordi.
L’Arquitecte Sr. Roc Martí informa de la situació de les obres
d’ampliació del centre i diu que la previsió de finalització d’elles és
d’un mes i mig. La directora, Hortènsia Mònico indica que la data
d’inauguració està prevista per al 19 de setembre.

12ª PROMOCIÓ
Nosaltres, educadors i educadores, us hem volgut transmetre
uns valors que són el fonament de la nostra identitat, de la
dignitat personal i de la responsabilitat com a persones i com a
membres de la societat. Us hem volgut orientar cap a ideals
enlairats, que us permetin desenvolupar l’autèntica personalitat
de jove engrescat en el seu futur.

No sempre ho hem aconseguit. En som conscients. És difícil ser
adolescent!, prou que ho sabem. Quantes vegades, però, ens hem
emocionat amb els vostres dubtes, els vostres sospirs i les
vostres confidències. I quants retrets interiors ens hem fet,
també, perquè, alguna vegada no hem pogut establir aquella
relació que tant es valora!...

2010
Es comenten unes declaracions de la Consellera d’Ensenyament a favor
de l’Escola Concertada. En relació al Projecte Comenius, es destaca
que ha anat tot molt bé, especialment el viatge a Holanda realitzat
pels nostres alumnes amb la qual cosa cal felicitar als professors que
han estatal capdavant del projecte.
En el període de preinscripcions fins a dia d’avui, s’han matriculat 20
alumnes a P3 i 23 alumnes a 1r ESO.
Un grup de pares i mares d’alumnes del Parvulari i de la Llar Infants,
conjuntament amb l’AMPA que hi aportà el material, van realitzar una
jornada de treball un dissabte al matí en que es van realitzar tasques
de manteniment tal com la reparació dels bancs, el pintat de les
estructures metàl·liques de joc o bé el condicionament de les plaques
esponjoses de plàstic davant possibles caigudes.
Es recorda que es realitzarà la festa en agraïment als 45 anys de
docència de la Maria Teresa Quintana

13ª PROMOCIÓ
Amb alegria, perquè us veiem tan grans, però també amb una pinzellada
de tristor, per la vostra partença, us volem fer arribar unes reflexions
que tot el professorat de l’escola hem compartit en moments de
complicitat pedagògica. A tots us ha passat el que passa a un tren que
va fent via... Alguns vau pujar al tren molt jovenets i d’altres, una mica
més grans. Però tots heu estat companys de viatge. El tren va fent via
i passa per les estacions del Parvulari, de Primària i, finalment, arriba a
l’estació d’ESO. Els viatgers es van fent grans i van buscant el seu lloc.
Estimats nois i noies, el vostre viatge continuarà.
Sigueu valents! Cerqueu models que us acompanyin en el vostre camí,
Però mantingueu presents els valors de fidelitat al projecte franciscà,
de catalanitat i d’arrelament al país que us hem transmès a l’escola

2011

Les preinscripcions s’han tancat, amb el resultat següent:
21 a P3, 1 a P4, 1 a P5 que no podrà ser ates, 2 a primer de
De Primària, 1 a cinquè de Primària, no podrà ser atesa, 27 a primer de
ESO i 3 a segon. L’alumnat i les famílies de 4t ESO volen fer el regal
de comiat: substituir la porta d’entrada del centre, donat el seu
deteriorament. El centre es farà càrrec d’una part de la despesa, atés
que puja una quantitat considerable.
Actualment hi tenim tres persones a Primària que estan fent les
pràctiques de Magisteri i una a llar d’infants com activitats de lleure..
L’AMPA ha fet donació al centre de: quatre projectors per a Primària
i ESO, una joguina per a Infantil i protectors de radiadors per la Llar
d’Infants, gest que agraïm enormement.
S’han incorporat a l’equip de Pastoral, l’Ester Ribes i el Gerard Sans.
Enguany fa Jordi i la Dolors Queralt en porten la coordinació .
En aquest nou curs hi ha 470 alumnes matriculats, per tant el nou
edifici hi jugarà un paper clau, és evident que aquesta construcció ha
esdevingut un encert total. Es destaca i s’agraeix a la vegada, l’esforç
per part de tot el claustre de professors, així com l'agraïment per
part d’aquests al Patronat per la construcció del nou edifici.

Obres al Col·legi - Curs 2009 -2010

Les Obres Edifici Nou
(26/06/2009 – 31/08/2010)

Inauguració Edifici Nou
(19-09-2010)

Les obres de l’Edifici Nou
(25/06/2009-31/08/2010)

Inauguració Nou Edifici
19/09/2010

14ª PROMOCIÓ
Ens hem de dir adéu-siau. Durant aquests anys hem caminat junts, hem
superat dificultats, hem compartit la joia i la pau i hem après a
necessitar-nos. Hem descobert la joia de compartir. No ens ho han
donat tot fet i mastegat, però hem descobert el valor de la creativitat.
Hem fet camí plegats, seguint el mateix pas esperant el que no seguia i
avançant-nos quan ha calgut. Ara hem d'emprendre un nou camí, gairebé
desconegut, ens toca deixar els amics d’aquests anys per recordar-los
sempre. Però l'amic no ens deixarà, seguirà els nostres passos, farà
present els records d’uns anys viscuts intensament, ens repetirà a cau
d’orella el que hem après de bo per no oblidar-ho. L’amic no ens diu
“adéu-siau”, restarà dintre nostre com el millor record d’aquests anys
passats... I l’amic no ens abandonarà en cap moment.

2012

Tema de les preinscripcions: a P3 n’hi ha hagut 24, a 1r
de Primària 2 que no podran ser ateses, a 3r Primària 2
que sí podran ser ateses i a 5è Primària 1 que podrà ser atesa. A 1r
ESO 14 sol·licituds i es aquí on es pot perdre la línia, ja que amb els
22 alumnes que pugen i els possibles repetidors, no hi ha un nombre
suficient que garanteixi mantenir les dues línies actuals.
A 1r de Primària hi ha matriculats 29 alumnes amb la qual cosa, s’ha
presentat sol·licitud per incrementar la ràtio. A més a més, a 3r de
Primària hi ha 28 alumnes i a 5è hi ha 27 alumnes.
La directora Sra. Hortènsia Mònico explica que fa 11 anys que va
ser nomenada i transcorregut tot aquest temps, considera que ha
arribat el moment de deixar pas a una nova persona. La Sra. Lourdes
Salat, també deixarà el càrrec de subdirectora donat que ha arribat
a l’edat de la seva jubilació. La Sra. Hortènsia aprofita l’ocasió per
proposar la Sra. Marta Bella com a nova directora, donada la seva
trajectòria professional, com el compromís demostrat amb el nostre
Centre. Els membres del Patronat decideixen amb total consens,
acceptar la renúncia de la Sra. Hortènsia Mònico per passar a
ocupar el de subdirectora a la vegada que accepten la Sra. Marta
Bella com a nova directora del nostre Centre

