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INS Mon� livi

A 3r d’ESO els alumnes de l’ins� tut Mon� livi dediquen 
una hora setmanal al taller d’escriptura dins l’àrea de 
llengua catalana. Durant aquesta hora escriuen textos 
amb la supervisió de la professora i dels companys, en-
carregats, també, de la revisió.

Aquest primer trimestre s’han conver� t en periodistes: 
han cercat informació, bones fonts i con� nguts que po-
guessin resultar interessants a la comunitat educa� va 
i al barri.

Aquí us en deixem uns fragments: la Jana Privat ha 
explicat com han canviat les condicions dels apadrina-
ments d’avis de la residència de Palau amb els estudi-
ants de 1r de batxillerat de l’Ins� tut Mon� livi. I la Sílvia 
Teran ens fa el balanç de la recollida d’aliments organit-
zada conjuntament amb Càritas.

Treballem l’escriptura. Fem de periodistes!

S’anuŀlen els apadrinaments d’avis de Girona a causa de la Covid-19
El projecte solidari d’apadrinar un avi, organitzat per Càritas, s’ha canceŀlat a mig període 

amb l’inesperat confi nament domiciliari de la Covid-19

Jana Privat

Els joves estudiants de Girona abandonen el projecte d’apadrinar un avi, a causa de la prohibició d’anar a 
veure familiars o persones properes a les residències. Tot i això, tenen l’oportunitat de seguir en contacte 
amb el seu respec� u avi o àvia al llarg de la pandèmia, a través de videoconferències i diferents ac� vitats.

A mitjans d’aquest mes de març, com a conseqüència de la Covid-19 es van confi nar gran part dels municipis 
de Catalunya i Espanya, entre ells Girona. Quan es va posar en marxa el confi nament domiciliari, es va prohi-
bir anar a visitar familiars i avis de les residències. Una de les conseqüències que va provocar aquest confi na-
ment va ser cancel·lar aquest projecte tan especial d’apadrinar un avi. Afectava tots aquells adolescents que 
hi par� cipaven i, de rebot, a tots els avis apadrinats.

Als joves estudiants de diferents ins� tuts de Catalunya, en aquest cas de Girona, se’ls va proposar par� cipar 
en un projecte solidari, ‘Apadrina un avi’, organitzat per Càritas. [...]

L’Ins� tut Mon� livi de Girona aconsegueix recollir 
més de 450 kg d’aliments pels més necessitats

Escoles i ins� tuts de Girona contribueixen en una causa solidària de recapte d’aliments

Sílvia Terán

Un any més el programa de Càritas de Girona aconsegueix nombroses xifres d’aliments recoŀlectats per als 
més vulnerables. Gràcies als ins� tuts i escoles que han par� cipat en aquesta causa solidària, entre ells l’Ins-
� tut Mon� livi, han pogut fer arribar aquests aliments als més necessitats.

Durant els dies 26, 27 i 28 d’octubre i 2, 3 i 4 de novembre, múl� ples centres educa� us de Girona han 
contribuït a la crida de Càritas de Girona recollint així aliments bàsics com la llet, la pasta i l’arròs. L’Ins� tut 
Mon� livi, davant la situació actual d’emergència de la pandèmia de la Covid-19, ha ob� ngut 468 kg en total 
d’aliments recaptats, concretament, 138 kg de pasta, 130 kg d’arròs i 200 litres de llet. Durant els dies citats 
anteriorment, l’alumnat ha anat portant els aliments demanats al centre i dipositant-los en les capses que 
es troben al ves� bul amb el nom de cadascun d’aquests. Al llarg de la setmana les capses començaven a 
omplir-se. [...]


