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20 Aniversari
El 23 d’abril del 2017 farem
vint anys a la Fundació Scout
Sant Jordi. És una xifra rodona i
bonica, encara molt jove i
tanmateix ja molt
experimentada.
Al llarg d’estes dos dècades
hem encetat un bon grapat de
projectes, alguns dels quals
han tingut una vida curta i
d’altres en tenen encara un
bon futur: la seu de la
Fundació Scout Sant Jordi, al
bell mig del barri de Velluters
de València, la qual ho és,
també, de la Federació
d’Escoltisme Valencià i del
Moviment Escolta de València,
va nàixer aleshores com a
Alberg Juvenil i ara és la
Residència Plural; el Centre
Scout La Calderona, al cor de
la Serra, un lloc molt especial
per generacions d’escoltes que
coneixem pam a pam el camí
de les fonts, és una realitat
que poden gaudir els scouts de
la Comunitat Valenciana; el
Centre Scout Casa Oràa, que
tots heu pogut gaudir enguany
al Sant Jordi Federatiu, és, a
hores d’ara, una instal·lació
quasi perfecta per a fer
escoltisme, amb un terreny
generós en espais adients per
a acampar i unes
dependències que anem
millorant pas a pas; el suport
als agrupaments i a l’activitat
internacional han estat també
nuclears en els nostres
programes anuals i tan sols la
maleïda crisi ens ha obligat a
ralentizar d’intensitat d’estes

ajudes; i el Premi Sant Jordi,
un guardó que ha crescut any
darrere any amb la nòmina de
persones i entitats que l’han
acceptat i que escampa per tot
arreu del territori la bona nova
de l’escoltisme en
prestatgeries i aparadors d’un
bon grapat d’amics excel·lents.
En el camí es va quedar
l’ampliació de l’Alberg, amb les
instal·lacions del carrer de la
Llanterna i tenim aparcats, de
moment, els Premis ‘Emili
Beüt’ i ‘Objectius’, fins que no
puguem dotar-los de nou amb
un suport econòmic.
Tanmateix, l’scout xiula davant
les dificultats, amb un
somriure i així afrontem
nosaltres el futur, amb esforç,

humilitat i creativitat, fent
costat a l’escoltisme i acudint
sempre que som convidats, a
fer ‘comboi’ en les activitats
que organitzen les estructures
federatives: zooms,
assemblees, consells,
santjordis, trobades, festivals.
Estem preparant un programa
d’activitats per a celebrar
l’aniversari.
Des de l’actual Patronat
donem les gràcies més
efusives al grapat d’scouts que,
fa ara vint anys, varen encetar
el camí de la Fundació Scout
Sant Jordi i vos convoquem a
formar part d’aquest grup de
voluntaris que, més a més, any
darrere any, fem un servici
adult a l’escoltisme valencià.
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El Grupo Scout Orión guanyà el Premi a la Millor Instrumentació, l’A.E. Om, de
Picassent, s’alçà amb el Premi a la Millor Cançó en Valencià, l’A.E. Argila d’Alaquàs,
el de Millor Cançó Solidària i l’A.E. Valldigna a la Millor Coreografia.

L’A.E. Hiawatta de Vinalesa guanya el
XXXII Festival de la Cançó Escolta del MEV

Amb la composició “Tot
el que somies comença
avuí”, l’Agrupament de
l’Horta Nord s’ha alçat
amb el Premi a la millor
cançó d’un Festival
excel·lent organitzat per
l’A.E. Iter de Natzaret el
diumenge 19 de febrer.
Una coreografia molt
treballada, amb un
acting singular i una
música molt pegadissa
acompanyen una lletra
autorreferencial que
cerca el reconeixement
de l’escoltisme com a

opció per als xiquets i
joves amb la promesa de
gaudir de la vida en la
Natura, amb joia,
solidaritat i cançons.
Vora tres mil joves,
familiars i amics
s’aplegaren a la plaça
junt a la Parròquia de
Nostra Senyora dels
Desemparats per a
sentir als 29
agrupaments que s’hi
presentaren amb les
seues guitarres,
ukeleles, flautes i, si, fins
i tot un piano!

Trobarem a faltar els 19
Agrupaments que no hi
participaren i els
animem a fer-ho l’any
vinent. Estem desitjant
sentir-los cantar!
Cal felicitar efusivament
l’Agrupament Escolta
Iter per un treball
d’organització perfecte
el qual esdevingué en un
compliment quasi
britànic de l’horari
previst i que tot
transcorrera suaument.
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Historia de María

Hola, me llamo María, tengo 9 años, y soy lobato. Me encanta ir los sábados por la
tarde a los scout, cantar, bailar danzas, participar en los juegos y en todas las
actividades. Pero lo que más me gusta de todo, es ir de acampada con mis amigos de la
manada.
En las acampadas hacemos rutas y los scouters nos enseñan que tenemos que cuidar de
la naturaleza, que es obra de Dios, y que debemos respetarla. Un día me explicaron que,
si escuchas el sonido del viento en los árboles tienes la sensación de que la naturaleza te
quiere hablar, ¡y es verdad! ¡a mí me pasa!. Desde que me lo contaron, eso me ayuda a
dormirme en la tienda.
En los campamentos de verano me lo paso fenomenal, hasta me olvido de que tengo
una casa, el ordenador, la tablet, y todo eso que me entretiene cuando vuelvo del cole,
después de hacer los deberes, claro. Pero luego, durante la ronda, salimos menos, y hay
que aprovechar mucho las acampadas de invierno y el campamento de pascua.
Este sábado me contó Akela (bueno él dice que se llama Jorge, pero todos sabemos que
es Akela, je, je) que en la Casa Oràa, que es un campamento súper, súper-chulo, que
conocí en la acampada de Sant Jordi del año pasado, está trabajando muchíííííísima
gente para que los scouts tengamos un nuevo sitio donde ir en esos meses que hace
tanto frío. A mí no me gusta dormir en tienda cuando hace frío, prefiero dormir en
una casa o algo así. Bueno, pues me dijo Akela que están trabajando para cambiar una
casa que estaba toda rota y hacer que sea un precioso albergue con muchas camas,
para que podamos ir allí cuando hace frío.
También nos contó Akela que hace falta mucha ayuda porque hay mucho trabajo por
hacer, pero que como la Casa Oràa es nuestra, seguro que entre todos los scouts somos
capaces de conseguirlo. Además nos dijo que podremos dormir todo el grupo en este
albergue. ¡Y tiene que ser muy grande! porque nosotros somos unos 50 ¡por lo menos…!
Akela está muy orgulloso porque dice que él también va a trabajar para construir este
albergue, a poner el suelo nuevo, pintar las paredes, poner luz en la sala y montar unas
literas de madera como las construcciones que hacemos en los campamentos. ¡Es que los
scouts somos muy guays! ¡Yo siempre seré scout!
Ya me lo estoy imaginando: una habitación enorme con muchas camas, con todos mis
amigos, y aunque alguno habla mucho y no me deja dormir por la noche, seguro que lo
pasamos fenomenal en el nuevo albergue que están haciendo en Casa Oràa. Yo también
quiero ayudar. ¿y tú quieres? Mañana se lo voy a decir a Akela: ¡Quiero ayudar en el
nuevo albergue de Casa Oràa! Seguro que algo puedo hacer.
María
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XII TROBADA D´ESCOLTES ADULTS
Els propers 22-24 d´abril del 2017 serem,
de nou, amfitrions de la XII trobada
d´escoltes adults. Una data que ens
retrobem escoltes adults cada dos anys.
Aquesta vegada podrem gaudir amb els
nostres germans escoltes de Mallorca i
Catalunya de Casa Oràa (nomenat fà poc
com base permanent del programa Scouts
del món), així com visitar una bodega de
la zona de Moixent, conèixer Albaida i
Agullent i ser espectadors de l´entrada de
Moros i Cristians d´Agullent

© Joanbanjo

L´intercanvi de somriures, experiències i
taula està assegurat, a més a mes el 23
d´abril celebrarem el 20 aniversari de la
nostra fundació.
Així es que si t´abellís acompanyar-nos,
estas convidat.
Trobareu més informació
descarregant-vos el programa.

© Tino Esplugues

© Sergio Espí Calabuig
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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 Fundació́ Scout Sant Jordi
Més informació ací
*veure condicions d'emissió de Caixa Popular.

