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Pares i mestres
Des de fa anys, a l’Escolania constatem que 
hi ha molts pares dels nois que són mestres. 
Aquest any ens vam decidir a fer-ne l’esta-
dística exacta. Doncs bé: més d’un 50 % de 
famílies dels escolans tenen el pare o la mare 
mestres (i en alguns casos, tots dos). És un 
percentatge força alt. Podria tenir algun signi-
fi cat? Podria indicar que són persones molt in-
teressades en una bona educació per als seus 
fi lls? En tot cas, és una pregunta que queda 
oberta. Però la dada és, si més no, curiosa. I 
creiem que pot ser indicadora d’alguna cosa.

El paper dels pares i mares a l’Escolania és bà-
sic. El projecte educatiu de l’Escolania no po-
dria ser comprès sense un treball conjunt amb 
ells. Una vegada el noi ha entrat a l’Escolania, 
el diàleg amb la família és fonamental perquè 
la formació global del noi doni bons fruits. Els 
pares no deixen el seu fi ll a l’Escolania perquè 

altres persones els l’eduquin, sinó que confi en una part de l’educació dels seus fi lls a l’Escolania 
perquè tots plegats, pares i Escolania, treballem pel creixement positiu dels nois.

És un camí en el qual tots som aprenents, perquè cada persona és un món i necessita una atenció 
particular. És un art que demana paciència i diàleg. I també uns referents clars. A l’Escolania ho 
intentem fer seguint l’esperit de l’humanisme benedictí, arrelat en els valors cristians. I ho diem 
sense complexos, perquè creiem que aquests valors poden ajudar a créixer la persona.

Els pares arriben a l’Escolania sovint de maneres casuals: perquè el fi ll 
ha demanat ser escolà, perquè els han dit que el seu fi ll té bona veu, 
perquè els han recomanat el projecte educatiu de l’Escolania... I de 
mica en mica, quan el noi ja ha entrat, s’adonen que el projecte és 
engrescador i els implica a ells com a pares i mares. I amb els anys, es-
tableixen relacions d’amistat amb altres famílies i també una relació es-
pecial amb Montserrat. Han passat a formar part d’una gran família. 

G. Sergi d’Assís
Director de la Residència
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Gira al País Basc 
Aquest novembre hem anat a fer una gira al País Basc! Hem participat en una trobada de cors 
titulada “Encontre entre cultures”, amb la participació de la Escolanía de El Escorial (Madrid), 
l’EASO Eskolania de Donostia, i la nostra Escolania. I vam fer dos concerts: a Donostia-Sant 
Sebastià, i al Santuari d’Arantzazu.

Concert a 
la basílica 
d’Arantzazu

Concert a l’Auditori del 
Kursaal de Donostia

Els escolans, a la 
platja de La Concha 

de San Sebastià

Els tres cors reunits per 
la trobada
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Nou CD!
Ja ha aparegut a la venda el nou CD 
de l’Escolania “Offi cium Hebdomadae 
Sanctae”: els responsoris de Setmana 
Santa del P. Narcís Casanovas (1747-
1799). Ens ha fet molta il·lusió pel re-
sultat i perquè sabem tota la feina que 
hi ha al darrere! Ha valgut la pena.

Visites culturals
Quan fem concerts, quasi sempre intentem aprofi tar l’oportunitat per visitar llocs interessants, 
tant si els fem a Catalunya com si els fem en altres països. Aquí teniu algun exemple d’aquests 
darrers mesos. 

Visita a l’Aeroport de Sabadell

Visita a les caves Codorníu

Vam poder pujar en una 
avioneta, i imaginar les 

sensacions del pilot!
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Excursió de l’escola
El 18 de desembre a la nit teníem un concert a Olot. Però vam sortir ja al matí, 
i vam anar amb els professors a conèixer diferents indrets de la Garrotxa: la 
Cooperativa de iogurts La Fageda (que dóna feina a un munt de discapacitats 
i fan uns iogurts molt bons!), també vam passejar per un volcà amb una 
visita guiada, i el Museu dels Sants. Un dia ben intens!

Intercanvi
Londres - Montserrat 

Un any més hem fet l’intercanvi dels esco-
lans grans amb els nois de Saint Benedict’s 
School, del barri d’Ealing (Londres). Una 
experiència ben enriquidora per a tots!

Viatjant amb el London Eye, des del qual tens una vista 
meravellosa del Big Ben i d’una gran part de Londres

A Montserrat els 
vam convidar a 

compartir un dia a 
la piscina, amb les 

nostres famílies

A La Fageda ens van 
ensenyar tot el procés 
d’elaboració dels iogurts

Vam acabar cantant unes cançons 
per als treballadors de La Fageda
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A la Masia del Barça
Aquest curs hem repetit l’in-
tercanvi amb els nois de la 
Masia del Barça. Ells estan es-
pecialitzats en l’esport, nosal-
tres en la música. Durant un 
dia vam poder compartir les 
nostres vivències. I esperem 
que aviat ens tornin la visita a 
Montserrat!

Festa de
Sant Nicolau
Per Sant Nicolau vam celebrar la festa del Bisbetó, en què els 
de 5è són els protagonistes. I un d’ells és elegit per ser Sant 
Nicolau en el concert de la tarda. El Bisbetó d’aquest any ha 
estat l’Steen Knudsen, de Collbató.

Concurs de
fotografi a
digital
Per segon any, s’ha celebrat el concurs de 
fotografi a digital. El guanyador d’aques-
ta edició ha estat en Joan Seguí, de 2n 
d’ESO, amb la foto “Cantem sota l’ombra 
del nostre nom”, jugant amb les paraules 
i la imatge.

Els nois de la 
Masia ens van fer 
un entrenament a 
la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, del 

FCBarcelona

Els escolans tot 
contents amb els 
vestits tradicionals 
de la festa
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Els últims dies d’agost
Just quan tornem de les vacances d’estiu, els darrers dies d’agost, comencem a cantar cada dia 
i a tocar els instruments. Però també són dies per anar a la piscina, jugar, i fer activitats molt 
especials amb els amics!

Una prova de la gim-khana organitzada 
pels escolans grans

Al fi nal d’agost van venir a viure uns dies 
amb nosaltres dos nois anglesos. Amb ells 

vam aprendre rugbi, i ens ho vam passar 
molt bé! Eren molt simpàtics!
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