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

15ª PROMOCIÓ
Els pares i mares que avui acompanyem aquesta promoció de 4t
de ESO, varem confiar l’educació dels nostres fills i filles a les
vostres mans, al vostre Centre, al Col·legi Mare de Déu de
Montserrat. Família i escola hem d’anar pel mateix camí i aquest
creiem que és un dels punts forts del vostre projecte educatiu.
Tot i les contínues amenaces a l’ensenyament en català que ens
arriba des de la capital del centre, el Col·legi s’ha mantingut fidel
als seus principis i ha continuat amb la mateixa il·lusió i empenta
que sempre heu tingut.
Gràcies a tot el professorat per la feina feta durant aquests
quatre cursos i sobretot gràcies per haver cregut que ensenyar
coneixements és important però educar i formar persones encara
ho es més. Moltes felicitats a tota la promoció i professorat.

2013

La direcció del Col·legi, a partir del setembre, estarà sota
la responsabilitat de la Sra. Marta Bella, que fins ara
havia exercit el càrrec de cap d’estudis de la ESO. La Sra. Hortènsia
Mònico n’assumirà la subdirecció. S’han fet els canvis que comporta.

Les dades del nostre centre son: 178 alumnes a ESO, 155 a primària,
75 a parvulari i 32 a llar d’infants; en total doncs tenim matriculats
440 alumnes. Això suposa 30 alumnes menys que l’any passat, tot i que
s’ha dut a terme una campanya de publicitat.
Quan s’apropi el període de preinscripcions de la llar d'Infants, es
farà una altra actuació de difusió. Properament es faran les proves
d’avaluació externa de 4t ESO. Professorat del nostre centre anirà al
Institut i professors del Institut vindran al nostre Centre.
Alumnes del cicle superior de primària han viatjat a Eslovàquia, la
darrera activitat del Projecte Comenius. També s’han celebrat les
comunions al col·legi i les confirmacions a la parròquia de les Borges

S’han dut a terme les obres de millora al Parvulari i que han consistit
en la pavimentació d'ambdues entrades.

16ªPROMOCIÓ
PROMOCIÓ
16ª
Alguns dels que sou avui aquí vareu venir a estudiar al col·legi a
ESO i ara ja fa 4 anys, altres ja en fa 10, 13 o fins i tot 15 anys.
D’aquesta etapa que ara tanqueu al col·legi segur que tindreu bons
records i no tan bons, però ens agradaria que el que heu après
aquí, us serveixi per la vida.
Heu de mirar endavant cap a la nova etapa, però sense oblidar el
passat. Penseu que de totes les experiències bones o dolentes, es
pot treure alguna cosa positiva i que alguns amics que heu fet aquí
ja seran per sempre.
La nostra feina com a professors no és només ensenyar-vos la
matèria, també consisteix a ajudar a formar-vos com a persones.
Ara començareu una etapa que, per alguns, està plena d’incerteses.

2014

Per aquest curs tenim 37 alumnes inscrits a la Llar
d’Infants, 67 a infantil, 154 a Primària i 182 alumnes
a Secundària sumant un total de 440 Alumnes.
La professora Sra. Rosa Rubió s’ha jubilat per què complia amb els
requisits establerts.
Alumnes de Nova Zelanda, han estat al nostre centre convivint a les
cases dels nostres alumnes. L’estada ha durat tres dies tenint els
joves entre 15 i 16 anys acompanyats d’una professora i un professor
nadius.
Durant aquest curs, es continuarà amb la formació del professorat en
programes com escola verda, atenció a la diversitat o centre
multilingüe. La professora Lola Marimón ja està prejubilada, sent la
Laura Llanes la seva substituta.
Fra Magí Setó recorda la recent mort, de fra Miquel Colom nascut a
Juneda. L’any 1942 a l'edat de 17 anys, ingressà al convent d’Arenys
de Mar sent el primer garriguenc en fer-ho. També una recordança
per fra Juli Massegué, que morí a l’edat de 56 anys. Fou docent al
centre des de l’any 2002 fins al 2005.

17ª PROMOCIÓ
Heu finalitzat un petit senderó i el camí, a partit d’ara, es fa més
ample. Però cal que sigueu vosaltres mateixos, que us respecteu per
saber respectar els altres, no menyspreeu ningú perquè no té les
mateixes qualitats que vosaltres, recordeu que tots tenim qualitats
diferents i que cap qualitat és millor ni pitjor que la nostra, però
senzillament és diferent.
Cada dia un moment o un altre, dediqueu només uns segons a pensar
en ells, els que han fet l’esforç perquè avui vosaltres pugéssiu ser
aquí. I no dubteu en que continuaran esforçant-se per ajudar-vos a
que feu allò que voleu. I doneu-les-hi les gràcies, no n’hi ha prou
amb pensar-ho, cal que els hi feu saber. Són ells els vostres pares i
mares, són els que mai, mai, mai us fallaran.
Encara que no us ho cregueu..., us trobarem a faltar!

2015

S’informa que uns 51 alumnes marxaran a Londres una
setmana de viatge cultural. Son els alumnes des de el
curs de 6è de primària a 4t ESO.
Els alumnes de l’actual curs son: 35 a la Llar d’Infants, 64 al parvulari,
152 a primària i 196 a secundària. Total 447 alumnes. El professorat
continua formant-se amb els cursos impartits per Escola Cristiana.
Es beatificaran 21 caputxins màrtirs de la Guerra Civil espanyola.
L’acte es durà a terme a la catedral de Barcelona. Un d’aquests frares
caputxins era fill de Miralcamp.
En la XIII Trobada d’Escoles Verdes, que es va fer a l’auditori de
CosmoCaixa, el nostre col·legi va rebre el distintiu d’Escola Verda.
Durant el dinar de Nadal del professorat, es va fer el comiat del Sr.
Andreu Segarra, que, després de molts anys de dedicació a l’escola,
s’ha jubilat.
S’informa que la natalitat ha baixat a tota la comarca. Al curs 3r ESO
hi ha alumnes que, hauran de repetir i que, per aquest fet, a 4t ESO
del proper curs es perdi una línia, que hauria d’assumir el Patronat
com ja va passar anys endarrere. Fra Enric Castells recorda que, el
dia 9 de març, es compleixen 50 anys de la Caputxinada.

18ª PROMOCIÓ

Estudieu el que us agradi i, si no és el que esperàveu, es pot canviar.
I no és una equivocació, si no es prova no se sap. Ara bé, no busqueu
sempre el camí fàcil només perquè és fàcil: la satisfacció la trobem
quan anem aconseguint fites i com mes esforç ens ha costat, més
gran és la satisfacció.
Si durant anys tot ha anat bé, els pares no han patit massa, però
quan el curs o l’adolescència s’ha fet costa amunt, ho han passat
malament, intentant aconseguir que el fill s’esforci i de vegades en
la impotència els pares fan un esforç desmesurat al costat del que
feu vosaltres.
El paper dels pares, sovint no és fàcil perquè pateixen per les
persones que més estimen.

2016
Hi ha pocs alumnes que pugen de 3è ESO. A4t ESO n’hi ha 31 amb la
qual cosa ja ha arribat la notificació per part d’Ensenyament que es
perd una línia. Al proper curs això no succeirà ja que tornarem a
complir els ratis per recuperar el nombre de línies actuals.

Uns 40 alumnes de 5è de primària a 4t ESO, aniran de viatge al sud
de França. A 1r de primària ja s’estudia el francès i en relació a les
Extraescolars, s’ha deixat d’impartir el xinès i s’ha afegit alemany.
Recentment ha estat ordenat l’Oscar Bernaus de Castelldans, on hi
assistiren tant representants del patronat com del professorat.
Aquest curs ha deixat el centre per canvi de població el Rafa Monzó,
que ha estat substituït per la Isabel Sans. També la Núria Rubinat
per l'Alícia Tena. S’ha incorporat l’Oriol Satorra en substitució de la
Maria Mas recentment jubilada. Per últim la Carme Bardia també s’ha
jubilat i en substitució seva s’ha incorporat la Laura Obea que també
treballa a la Fundació Verge Blanca de Lleida.

19ª PROMOCIÓ
No negueu els vostres deures al llarg de la vida, poseu-vos a la pell
dels altres. No busqueu excuses, compartiu, discutiu civilitzadament,
descobriu... Tot això i més... És senzillament el que us farà persones.
Persones especials ho sereu per ser vosaltres i quan diem vosaltres
volem dir vosaltres mateixos.
Procureu adonar-vos de que aquest meravellós món de la informació,
amb mil·lions de reclams, és només una molt petita porció de la
realitat i no omple l’espai de les relacions cara a cara. Busqueu
relacions reials, o si més no, més relacions reals que electròniques.
“Estudieu perquè els vostres coneixement són l'únic que ningú us
podrà prendre. “Aprofiteu el temps”... Doncs això aprofiteu el temps
al màxim perquè mai no podem saber quan s’acaba el nostre temps.

2017
Hi haurà jornada de portes obertes dirigida principalment als alumnes de
P5 i sisè de primària. Es realitzaran diverses activitats com un taller de
música o un pica pica.
També es celebrà una reunió amb un responsable del Departament
d’Ensenyament per la relació amb les escoles concertades. Aquest s’oferí
per una possible col·laboració amb la UdL o per tot el relacionat amb
temes informàtics.
Per al proper curs ja tornarem a complir els ratis per recuperar el
nombre de línies actuals. La professora Anna Júlia Puy, està buscant
formar part del projecte ERASMUS, antigament COMENIUS.
Al juliol es va presentar Escola Nova 21, grup sorgit de la societat civil
que impulsa el treball en xarxa entre centres d’ensenyament ja siguin de
caràcter públic com concertat. A Lleida ja hi ha el Clavé i ara també el
nostre centre. Al darrera hi ha el suport de la Caixa, Centre Unesco,
Fundació Bofill i el Departament d’Ensenyament

El dia 10 de juliol ha començat el 39è Capítol Provincial dels Caputxins
de Catalunya i Balears a la casa d’espiritualitat La Salle de Sant Martí
Sesgueiroles, presidit pel Conseller General de l’Orde, fra Hugo Mejia
en delegació del Ministre General.

Avui dia 11 hem començat el dia amb la pregària de Laudes en la
festa de Sant Benet, patró d’Europa, tot demanant que el Senyor
ens il·lumini en aquesta segona jornada del Capítol.

Avui dia 14 de juliol a la sessió de la tarda, un cop invocada la
llum de l’Esperit Sant amb el cant del Veni Creator, s’ha passat a
les eleccions del Ministre Provincial i del seu definitori o Consell,
amb el següent resultat.

Ministre Provincial, fra Eduard Rey.
Vicari Provincial i Primer Conseller, fra Lluís Àngel
Arrom.
Segon Conseller , fra Jesús Romero.
Tercer Conseller, fra Enric Castells.
Quart Conseller, fra Josep Manuel Vallejo.

A lloança del Crist i del seu servent Francesc. Amén!

En la Reunió del Patronat del 25 d’octubre de 2017, fra Enric Castells
explica que al Juliol es va celebrar el Capítol dels Caputxins.
Fra Gil Parés, provincial de l’Orde, va fer balanç del darrer trienni.
També comenta que en les eleccions del Ministre Provincial, va
resultar al·legui't Provincial fra Eduard Rey i que fra Gil Parés es
traslladarà a la Comunitat de Mallorca.
Dona la benvinguda a fra Eduard Rey, com a President del Patronat de
la Fundació, en fa un breu currículum i en destaca les bones relacions
internacionals i el seu domini de l’anglès, entre altres qualitats.
També fa una breu explicació del Patronat, en destaca la feina feta,
especialment la construcció del nou edifici, i agraeix el suport del
Bisbat, actualment representat per mossèn Sallan.
Finalment recorda que ja fa temps que es treballa en la preparació
dels actes del Centenari del Col·legi.
Pren la paraula la Directora del Centre i entre altres coses, diu que
agraeix la tasca i el suport que ha rebut de fra Gil Parés, al mateix
temps que dona la benvinguda a fra Eduard Rey.

20ª PROMOCIÓ
Recordeu que fins i tot els moments més durs de la vida ens ajuden a
créixer. A més a més, la vida fa molts tombs i lo millor és pensar que
tot allò que altres m’ensenyen en va omplint a poc a poc.
Us desitgem felicitat, però tingueu present que “la felicitat no és un
destí, és una forma de viatjar

Sigueu persones responsables, per no fer patir als demés. Sigueu
bones perdones, per no fer mal innecessàriament als demés i bons
professionals, perquè els de la vora no hagin de fer la feina que
vosaltres heu deixat inacabada. Si els fonaments s’han assentat bé,
trobareu allò que us agradarà, que us omplirà i serà llavors quan
veureu que l’esforç ha valgut la pena. Poseu passió en allò que feu!

2018

El Pavelló de l’Oli i el Pavelló Francesc Macià de les Borges van acollir
194 alumnes provinents dels centres educatius de la comarca per tal de
celebrar l”English Day”, una iniciativa que proposa diverses activitats
lúdiques d’immersió lingüística en l’anglès. Enguany ha arribat a la quarta
edició, amb la participació d’alumnes dels cicles superiors de les zones
escolars rurals (ZER) de la Vall de l’Aranyó, del Riu Set, de la Padrera,
l’Elaía, les Garrigues Altes, juntament amb les escoles Manuel Ortiz i
Castelló, l’Albirka, el Joan XXIII i el Mare de Déu de Montserrat.
La iniciativa, organitzada pels especialistes en llengua anglesa de la
comarca en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics de les
Garrigues, el Consell comarcal, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de
les Borges Blanques, té com a objectiu l’intercanvi d’experiències entre
les escoles participants. D’aquesta manera es vol crear un espai de
relació i cohesió comarcal per mitjà de la pràctica de la llengua anglesa.

Acompanyats per professors especialistes, tutors i una vintena de
voluntaris, els alumnes van finalitzar la jornada amb un dinar a les
mateixes instal·lacions.

21ª PROMOCIÓ
Avui és un dia important perquè ens hem reunit per celebrar que heu fet
el cim, però ara que sou dalt podeu mirar al vostre voltant i veure que
n’hi ha molts més de cims per aconseguir. N’hi ha de més alts i costosos i
de més senzills, però l’important és que no us atureu. Sigueu valents,
busqueu la manera de fer allò que tan us costa... Esforceu-vos. No negueu
els vostres deures al llarg de la vida mirant només els drets, poseu-vos a
la pell dels altres.
Aprofiteu el temps, només vosaltres podeu decidir què fer amb el temps
que se us ha donat. Però sobretot mireu de no fer mal pel camí. No
carregueu la motxilla de culpes perquè fer camí és viure i deixar viure.
Vull acabar dient-vos de part de tot el personal del centre que ha estat
un plaer acompanyar-vos tots aquests anys en aquest primer cim.

2019

En relació a 4t ESO, tenim 35 alumnes matriculats tot
i que podem perdre una línia ja que l’administració vol
30 alumnes per classe amb una possible ampliació de rati de tres
alumnes. Anem tenint nou alumnat amb necessitats socioeconòmiqes
amb possibilitat de demanar subvencions. Hi ha tres alumnes que no
parlen gens el català.
L’arquitecte Sr. Roc Martí explica als patrons l’estat del teatre i el
magatzem del costat on hi ha instal·lada la calefacció del teatre. La
seva recomanació és l’enderroc. Els patrons recorden que s’havia
parlat de la necessitat de fer un edifici nou per al Parvulari. S’ha
encarregat el projecte d’enderroc del teatre.
La Sra. Marta Bella informa al Patronat que deixa la direcció del
Centre, proposant a la Sra. Marta Rius com la seva substituta. La
proposta es aprovada per unanimitat. Aprofita l’avinentesa per agrair
la confiança dipositada en la seva persona així com la voluntat de
seguir treballant pel nostre Centre. La Sra. Marta Rius agraeix la
confiança rebuda per assumir el càrrec i la responsabilitat que
comporta mostrant les seves ganes de treballar i d'aprendre en
aquest nou curs que ha de començar.

22ª PROMOCIÓ
Bona nit nois i noies, de 4t ESO. Finalitzeu aquí una etapa. Una
etapa en la que heu caminat moltes vegades intentant domesticar
les vostres emocions, mostrant-ne només les que us semblen
oportunes en cada moment. I no només ho feu els adolescents,
també nosaltres els adults pensem que així som amos de la nostra
vida secreta.
Ara agafeu els vostres millors moments, els millors que recordeu
de cadascun de nosaltres i prepareu-vos per a seguir el nou camí...
Ah! I de tant en tant feu-nos saber com us van les vostres coses.

12 de juliol de 2019: L’arquitecte Sr. Roc Martí explica al

patronat l’estat del teatre i el magatzem del costat on hi ha les
instal·lacions de la calefacció. La seva recomanació és l’enderroc.

Cal pensar què es necessita per al nou projecte en aquest espai.

2020

Comuniquem que en aquest curs hi ha hagut canvis en la Direcció del
centre, i que a partir d’ara els càrrecs queden de la següent manera:

Marta Rius Olcos: Directora
Marta Bella Poblet: Subdirectora
Hortènsia Mònico Roca: Cap d’Estudis de ESO
Gerad Sans Malgrat: Cap d’Estudis d’Infantil i Primària.

També volem agrair, a les famílies que van respondre l’enquesta de
satisfacció. Les vostres valoracions ens ajuden a millorar i a
implementar canvis per aconseguir una escola cada dia millor. Estem
molt satisfets de l’elevat grau de participació.#100anysfrares.

