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6a edició de la Jornada de Portes Obertes de
l’Escolania de Montserrat

La celebració de la 6a. Jornada de Portes Obertes de l'Escolania està prevista per al dissabte 27 de febrer, a partir de les
10h. Aquesta jornada festiva, que comença amb una xocolatada al polisportiu del centre, té per objectiu preparar l'entrada
de futurs aspirants i donar a conèixer l'edifici de l'Escolania de mans dels seus hostes, els propis escolans, que faran de
guies dels nois interessats i les seves famílies.

Abadia de Montserrat, 19 feb. 10

El dissabte 27 de febrer és un dia especialment dedicat als nens fins a 8 anys que els agradi cantar, i que vulguin viure un
dia a Montserrat acompanyats per les seves famílies. Durant la visita guiada per les seves dependències, que s'iniciarà a les
10h. i que cal confirmar prèviament al telèfon 93 877 77 67, se'ls explicarà el funcionament del centre, com s'estructuren els
estudis, el procés de selecció que han de passar abans de ser admesos i les sortides professionals en el camp de la música.
En finalitzar, els escolans cantaran la Salve i el Virolai a la Basílica de Santa Maria i, posteriorment, interpretaran peces
vocals acompanyades d'instruments que tocaran els propis alumnes del centre.
El curs 2005-2006, els estudis a l'Escolania es van ampliar un any. Des d'aquell curs acadèmic, els nois entren a 4rt. de
Primària, en comptes de 5è., la qual cosa facilita la seva integració en el cor i la seva formació musical.
L'estada a la residència, de dilluns a divendres, també és optativa, a petició dels pares o dels propis nois; i el cap de
setmana –de divendres a la tarda a diumenge al matí- el passen a casa, amb les seves famílies. Diumenge al matí, els
escolans prenen part a la Missa Conventual del Monestir, i a la tarda participen a l'ofici de Vespres amb la comunitat
benedictina.
Fora d'aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels seus pares i germans. Una altra de les decisions més
ben acceptades en el seu moment per les famílies va ser l'ampliació de les vacances d'estiu d'un a dos mesos.
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