L’any acadèmic 2010-2011 compta amb 52 escolans, dels quals 41 formen el
cor i 11 realitzen el curs preparatori dins el 4t de Primària

El futbol formatiu del FC Barcelona
pelegrina a Montserrat
Dijous, 16 de setembre, a les 19.30h, més de 200 futbolistes de 7 a 17 anys
faran una ofrena floral a la Mare de Déu i escoltaran el cant dels escolans, amb
qui realitzen trobades periòdiques arran de la relació Masia FCB-Escolania
Montserrat, 14 de setembre de 2010. Dijous, dia 16, a les 19.30h, més de 200 nois de 7 a 17 anys,
pertanyents als equips de futbol formatiu del FC Barcelona, acompanyats d’entrenadors, assistents i
directius, pelegrinaran a Montserrat i faran una ofrena floral a la Mare de Déu. La iniciativa d’aquesta
pujada neix de la relació existent des de fa aproximadament tres anys entre l’Escolania i els
formadors de La Masia del FCB, que dirigeix Carles Folguera, fruit de la qual cada curs hi ha una
trobada entre escolans i membres de La Masia a Montserrat o a les instal·lacions del FC Barcelona.
L’acte de dijous, segons els responsables del futbol formatiu del FC Barcelona –encapçalat per
Guillermo Amor i Albert Puig-, es vol repetir cada inici de temporada per demanar-li a la Mare de Déu
la seva protecció durant la temporada, a més de donar a conèixer Montserrat als nens i nois que
pertanyen a aquesta institució.
A les 19.30h de dijous, doncs, les prop de tres-centes persones provinents de la Ciutat Esportiva del
FCB arribaran a Montserrat i entraran a la Basílica de Santa Maria, on seran rebuts pel G. Sergi
d’Assís Gelpí, prefecte de l’Escolania, que els adreçarà unes paraules de benvinguda; a continuació,
l’Escolania cantarà una peça del seu repertori i, finalment, els membres del futbol formatiu que ho
desitgin pujaran al Cambril de la Mare de Déu.
El curs 2010-2011, l’Escolania compta amb 52 membres
Una de les novetats del curs 2010-2011 és, precisament, el nomenament del G. Sergi d’Assís Gelpí
com a nou prefecte de l’Escolania, en substitució del G. Manel Gasch. Dels 52 nois de què consta,
41 formaran part del cor, mentre que els 11 de 4t de Primària realitzaran el curs introductori de
preparació –també n’han entrat dos nous a 5è de Primària-. Als escolans se’ls pot escoltar a
Montserrat de dilluns a divendres –i diumenges durant la missa conventual, a més a més de la seva
intervenció al final de l’ofici de Vespres, que fan de diumenge a dijous- a la Basílica de Santa Maria.
Des d’aquest curs, i per tal de potenciar i millorar el domini de l’anglès, els escolans tindran un noi de
parla anglesa convivint amb ells durant tot el dia. Hi ha previst també un intercanvi amb nois
d’escoles angleses. Entre les novetats d’aquest any hi ha l’ús de les tecnologies a les aules: els
professors ja utilitzen els projectors i les pissarres digitals i, properament, s’implantaran els
ordinadors personals per als escolans d’ESO.
Fruit de la relació existent amb La Masia del FCB i amb l’escola CINTRA de Barcelona, enguany
tindran lloc noves jornades de convivència entre els nois d’aquests dos centres i els de l’Escolania.
Igualment, durant el curs està prevista una gira per Madrid, al mes de novembre, que inclou un
concert a l’Auditorio Nacional, a més dels habituals per poblacions catalanes.

A la primavera, l’Escolania, juntament amb la Capella de Música de Montserrat, oferirà un concert
per a la UER (Unió Europea de Radiodifusió), que serà retransmès a emissores de música clàssica
de tot el continent europeu.
La presència dels escolans a Montserrat
Cal recordar que 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 i, al final, canten una Salve Regina i un motet polifònic. 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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