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Diguen que si vas complint somnis,  
vas fent vida
Montse Albiñana Andreu - FSSJ

I així estem a la Fundació, com-
plint somnis i fent vida. 

Com xiquet xicotet estem. Com un 
xiquet il·lusionat quan obri el seu 
regal de Reis esperat, aquell que va 
escriure a la carta i que està segur 
que Sa Majestats li portaran.

Estem feliços per haver fet el nos-
tre somni realitat i feliços de vorer 
que amb el nostre empeny i feina, 
aquesta felicitat farà feliços durant 
anys a molta gent.

Ha estat una tasca complicada. Hi 
havia molta feina i molts calfaments 
de cap de quadrar comptes per 
poder fer aquest nou refugi. Amb 
esforç de molta gent, hores de 
fusteria, de pintura, de neteja, de 
cristalleria, d´alguna aportació pri-
vada... el passat 16 de desembre 
s´utilitzava per primera vegada el 
nou Refugi de Casa Oràa.

Un nou refugi que compta amb 52 
places fa que el nostre-vostre cam-
pament puga allotjar en total a 270 

persones: 200 places d´acampada, 
18 places en el Refugi Emaus. 

Doncs ja sabeu, a la fundació estem 
sempre per servir. 

Si no vols que t´ho conten, fes ja 
la reserva amb el teu grup i vine a 
gaudir d´aquesta nova instal·lació 
i de Casa Oràa en general.
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Festival de la Cançó Escolta del MEV a Picassent
Laura Sánchez. Cap d’agrupament Escolta l’Om

El festival de la cançó del Moviment Escolta de València es 
celebra cada any als diferents pobles de la Diòcesi de Valèn-
cia. Any rere any un agrupament scout es presenta per a 
organitzar-lo al seu poble amb molta Il·lusió.

Per aquesta edició numero 33 la seua organització serà 
responsabilitat del A.E. L’Om de Picassent i es celebrarà el 
proper dia 18 de Febrer de 
2018.

Per al Festival s’estima una 
participació aproximada 
d éntre 2.500 i 3.000 per-
sones organitzades per uns 
30 agrupaments que parti-
cipen habitualment del Fes-
tival.

Tot i que el nostre agrupa-
ment encara és prou jove 
(complirem 10 anys el pro-
per any) hem pensat que 
amb l’ajuda de l’ajuntament, 
l’associació i els amics i antics 
scouts de Picassent ho podrem aconseguir.

Amb aquesta iniciativa l’agrupament vol aconseguir també 
alguns objectius que van més enllà de la simple organització 
del mateix festival, volem que el poble de Picassent conega 
el nostre treball en favor dels xiquets i joves i també siga sa-

bedor de la nostra capacitat per organitzar un esdeveniment 
d’aquestes característiques.

El festival tindrà la millor ubicació possible per a desenvolu-
par una activitat d’aquesta envergadura, aquest lloc és sense 
dubte l’Ermita de Picassent. Una explanada que servirà per 
a muntar l’escenari, les cadires i que al costat disposa del 

col·legi parroquial Sant Cris-
tòfor Màrtir que ens facilitarà 
l’ús de serveis i el “Bar Scout 
el Quiosc” que ens proveirà 
d éntrepans, begudes i ca-
fes a preus populars. Al ca-
rrer de baix, a l’avinguda del 
Calvari, tindrem ubicades les 
paradetes de venta de ex-
trajobs que els agrupaments 
preparen per al finançament 
dels seus projectes.

També a la zona del “Bar 
scout el Quiosc” tindrem 
preparades taules per als co-
mités de pares que vinguen 

a gaudir del festival. El nostre comité prepararà paelles per 
a tots aquells que vulgueu un bon plat de paella valenciana. 
Podeu encomanar-la al telèfon: 699389899 al mòdic preu 
de 5€. 

No podeu faltar, vos esperem a tots!
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La Llum de la Pau arriba als nostres llars gràcies als Scouts
Pep Molla (MEV); Toni Amo (SdA); Manolo Burdeus (SdC)

Com cada any quan s’acosta el Nadal els scouts de tot el món 
comencen a treballar en un projecte internacional: La Llum de 
la Pau de Betlen.
Els scouts i guies d’Àustria viatgen a Betlen per a encendre 
una vela. Quan tornen a Viena se celebra un acte ecumènic i 
comença a estendre’s per tota Europa.
A Espanya enguany la Llum va arribar gràcies als scouts de 
Palència que van anar a Viena a arreplegar-la, per a després 
compartir-la amb la resta d’associacions de MSC.

MEV

En el cas del Moviment Escolta de 
València enguany va ser l’agrupa-
ment Argila d’ Alaquàs l’encarregat 
d’acudir a la celebració de Palència 
per a arreplegar la Llum de la Pau 
i posteriorment portar-la a terres 
valencianes. Per a continuar el re-
corregut de la flama l’Argila va ce-
lebrar un acte el 22 de desembre 
al que van acudir representants de 
gran nombre de grups scouts de 
tota la província, així com membres 
de la Fundació Scout Sant Jordi. La 
celebració va començar amb una 
processó des del castell de la ciutat 
de l’Horta Sud fins a la parròquia 
Mare de Déu de l’Olivar, on amb 
la col·laboració dels diferents grups 
parroquials es va realitzar l’acte sota 
el lema “Acollir és donar llum”.

SdA 

El pasado viernes 23 de diciembre 
se celebró como todos los años 
en estas fechas, la celebración de 
la “Luz de la Paz de Belén”. El acto 
se celebró en la Parroquia de Ca-
puchinos y en ella se dieron cita los 
grupos scouts de Alicante, Aitana, 
Amarok, Aguilas, Brownsea, Nyeri, 
Gilwell, Impeesa, Pelicanos y Seeo-
nee. La ceremonia estuvo cargada 
de emotivos momentos, siendo el 
lema de esta edición “Vive en ti”, re-
cordando el pasaje epistolar “Ya no 
vivo yo, es Cristo quién vive en mi”.

SdC 

El día 21 de diciembre pasado tuvo 
lugar el acto en la concatedral de 
Santa María de Castellón de la Pla-
na. Como todos los años Scouts de 
Castelló - MSC, la asociación dio-
cesana de escultismo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, organizó la 
celebración diocesana de reparto 
de la Luz de Belén. Con la presen-
cia de organizaciones e institucio-
nes procedentes de todo Castellón 
para repartir por todos los lugares 
el mensaje de luz y paz de la Luz, y 
una asistencia de más de 700 per-
sonas, estando la concatedral llena, 
el obispo de nuestra Diócesis, Mon. 
Casimiro, instó a todos los presen-
tes a ser la luz de este mundo: “La 
Luz de Belén es Jesús, llevadla a to-
das vuestras familias y parroquias, 
que brille en toda nuestra Diócesis y 
corazones para que todos sepan que 
nos ha nacido un Salvador”.

Tras una celebración plagada de 
simbolismo y cercanía, mientras 
accedía la Luz a la concatedral por 
el pasillo central se iba desvelando 
un camino lleno de valores, sim-
bolizando que la Luz de Cristo es 
nuestra guía y la que ilumina nues-
tro camino como scouts. Una vez 
allí, como todos los años, fueron los 
rutas los que repartieron la luz a to-
dos los presentes.
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TORNA EL 
PREMI MÉS 
COOL DE LA 
FUNDACIÓ 

 
A 

PETICIÓ 
POPULAR

PREMI OBJECTIUS’18
Tu pots formar part de la història de l’escoltisme

Envia les teues fotos abans del 13 d’abril
Consulta les base ací 

https://fundacioscoutsantjordi.wordpress.com/noticies/
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Nova web de la Fundació 
Antonio Losada- FSSJ

Per tal de gestionar amb ma-
jor agilitat la comunicació 

de les nostres activitats, Fundació 
Scout Sant Jordi ha posat en marxa 
un nou site el qual podrem actualit-
zar sense la intermediació d’un ges-
tor web.

L’objectiu és, per una banda, dina-
mitzar la comunicació «pull» de la 

Fundació, mitjançant un procedi-
ment simplificat per a crear con-
tinguts d’interés per a l’entorn més 
proper al món de l’escoltisme; per 
altra, construir un CRM adequat a 
les necessitats de la Fundació o ge-
nerar un dispositiu pel qual eixos 
continguts pugan convertir-se en 
un butlletí de distribució telemàti-
ca —mitjançant una plataforma de 

«bulk-mailing» o enviament de cor-
reus massius— amb la màxima efi-
ciència i el menor cost possible.

I tot amb l’horitzó final de fer comu-
nitat scout d’una forma consistent, 
coherent i flexible, que ens permeta 
donar suport adient a l’escoltisme al 
territori de la Comunitat Valenciana.

La nova web permet, alhora, man-
tindre’s informat de l’activitat de la 
Fundació en les xarxes socials, mit-
jançant dispositius digitals que in-
corporen, per eixemple, l’activitat al 
Facebook o al Twitter.

Finalment, la web també manté un 
link a la pàgina web de les instal·la-
cions de la Fundació —Casa Oràa 
i Albergue Serra Calderona—, per 
tal de facilitar a l’usuari l’accés a la 
informació sobre la nostra oferta 
d’espais a la natura.

Vos convidem a visitar la nostra web 
al: www.fundacioscoutsantjordi.org 
i fer-nos les suggerències que esti-
meu adients per tal de millorar-la i 
eixamplar-la.

Lectura recomanada
Vicent Vidal - FSSJ

Una historia basada en la vida 
d’unes persones, unides 

per l’escoltisme i per les seues experi-
ències en un camp scout, a través de 
tres generacions i en la que s’enfron-
ten a la debilitat que separa l’heroisme 
de la covardia, el bé del mal, la fideli-
tat de la traïció…, i en la que s’obser-
va l’evolució de la societat i dels valors 
en tot aquest temps.
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Ja tens la teua 
targeta Visa Scout !
Encara que no sigues clients de Caixa Popular (i si ho eres 
amb més motiu) ja pots demanar targeta Visa Scout Caixa 
Popular.
Gaudeix d’una impressionant targeta Visa, a més quan 
la utilitzes i sense cap cost *, contribuixes a finançar les 
activitats de la Fundació Scout Sant Jordi. 
Més informació ací

*  veure condicions d’emissió de Caixa Popular

Contacta amb la Fundació Scout Sant Jordi:
C/ Balmes 17 - 46001 València - Tel: 96 315 32 43
Horari telefònic: dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 14:30h
fundacio@fundaciosantjordi.com o administracio@fundaciosantjordi.com

http://www.caixapopular.es/cms/dinamico/caixapopular/ruralvia/va/particulares/productos/tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/fundacio_sant_jordi?infoproducto=/caixapopular/ruralvia/va/particulares/productos/tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/familia_otras.html
http://www.fundacioscoutsanjordi.org
http://www.facebook.com/fundacioscoutsanjordi/
https://twitter.com/FSSJordi
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