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Lliurament XVIII Premi Sant Jordi
Antonio Losada - FSSJ

“Seréis, para ser buenos, mejores cada día
Con este faro y guía, cumplid vuestro deber”

Amb cada Premi Sant Jordi que lliurem, ens fem una 
miqueta millors, perquè, en establir un vincle amb els 
guardonats, obrim una via de transferència de coneixe-
ment i voluntat entre la Fundació Scout Sant Jordi i la 
persona o organització que ens honra acceptant el pre-
mi.

És, des d’aquesta posició intel·lectual i emocional d’hu-
militat, que es justifica any darrere any el compliment 
del nostre objectiu fundacional, que duem a terme amb 
la il·lusió i l’alegria amb que tot scout realitza les seves 
activitats.

Però solament amb això no és prou: si, en lliurar el Pre-
mi Sant Jordi, no som capaços de reconèixer-nos en la 
trajectòria i assoliments del premiat, i els incorporem 
al nostre propi horitzó de realització com a persones i 
com a Fundació, amb prou feines aconseguim les metes 
del mateix premi.

I, entre aquestes metes, està la difusió i transmissió de 
les raons que justifiquen cada Premi Sant Jordi, amb 
l’objectiu últim d’ajudar a la perpetuació de l’existència 
d’aquests projectes, personals o organitzatius — i, per 
tant, de la trajectòria del premiat— i, en la mesura del 
possible, coadjuvar a la transferència de la voluntat de 
servei dels nostres propis scouts cap a aquestes organit-
zacions, si escau.
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Tot això ve al cas de l’extraordinàriament positiva expe-
riència que ha suposat el lliurament, el passat dia 22 de 
febrer —coincidint amb el Dia del Pensament Scout i 
aniversari de Lord i Lady Baden-Powell—, del guardó 
corresponent al XVIII Premi Sant Jordi (2017) al Col·legi 
Parroquial Santiago Apòstol, CAES 239.

Part de l’equip docent del Col·legi ens va acompanyar 
en una breu visita per les instal·lacions i ens va explicar 
el funcionament pedagògic, permetent-nos conèixer de 
més a prop l’extraordinària labor que el professorat rea-
litza amb els nens i nenes, la majoria en risc d’exclusió 
social per les seves condicions econòmiques i culturals 
com a ètnia gitana. També moltes altres activitats com-
plementàries que realitzen amb adults i familiars, així 
com el programa de voluntariat i servei que atenen, 
procedent de, per exemple la Universitat Politècnica de 
València —que, recordem, és la proponent aquest any 
del Premi— i de scouts del MEV, a més de veïns i veïnes 
del barri.

En una cerimònia molt senzilla i cordial, el President de 
la Fundació Scout Sant Jordi, Francisco Daniel Celda i 
Zaragozà, va fer lliurament del Sant Jordi al Cap d’Estu-
dis del col·legi, Roberto Martínez, en presència de Jesús 
Cervera, Retor de la Parròquia de Nostra Senyora dels 
Àngels, titular del centre, i de Laura Portalés, Secretària. 
Van assistir, com a testimonis, els patrons Quique Rodrí-
guez, Paco Oria, Pedro Tamarit i Antonio Losada.

Des d’ací animem amb totes les nostres forces als Grups 
Scouts del MEV a fomentar entre les seves seccions 
majors el servei en projectes com a est, des del con-
venciment que la satisfacció personal que els produirà 
solament serà comparable a l’alegria que el seu treball 
proporcionarà als nens i les nenes, com succeeix en els 
propis grups scouts.

En la Fundació Scout Sant Jordi creiem que així és com, 
realment, es justifica cada Premi Sant Jordi, incorpo-
rant a la nòmina de guardonats un nou projecte per fer 
d’aquest un món millor i de cadascun de nosaltres un 
millor scout.

Per a més informació sobre el projecte del Col·legi Pa-
rroquial Santiago Apòstol CAES 239, podeu punxar ací.

http://www.santiagoapostolcabanyal.es/
http://www.santiagoapostolcabanyal.es/
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Patronat especial al meu poble
Montse Albiñana Andreu - FSSJ

Quan la teua agenda et re-
corda que el proper 

esdeveniment és una reunió de pa-
tronat, sempre me ś alegra la cara. Es 
moment de retrobar-nos, de posar en 
comú la feina feta per les diferents co-
missions I de compartir algunes vega-
des taula i rialles.

Però si damunt és al teu poble, el 
somriure és més gran si cal. Els olle-
rians i ollerianes sempre hem destacat 
per ser molt oberts, fins I tot al nostre 
himne de festes hi ha una estrofa que 
diu: «i el poble esta gojant, d´obrir als 
forasters, els braços i les mans»

I així ho vam fer. Obrir els braços i les 
mans. El lloc triat va ser el convent de 
caputxins, fundat al 1601 i on vam po-
der visitar el seu museu etnològic, on 
es troben des de peces de vidre del 
segles XVI fins objectes, ferramentes 
i instruments datats del segle XVIII. 
També visitarem l’exposició del pintor 
Oscar Marziali, on es poden trobar les 
seues obres d árt durant l’any que va 
estar a aquest convent, el seu hort (on 
hi ha una murta centenària conside-
rada una de les mes grans de la seua 
espècie) i la seua església, amb una ca-
pella que conserva el retaule antic del 
S.XIX. 
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Després de fer la reunió, menjarem 
“cassola” i férem un passeig fins la creu-
eta de ĺ Olleria, on pujant pots gaudir 
de unes vistes meravelloses del pla de 
Canals i com no a dalt del tot del poble 
de ĺ Olleria i de tots els municipis de 
la Vall d Álbaida, acaronada per la nos-
tra benvinguda Serra Mariola i els seus 
pics: Montcabrer i Benicadell

I contents i feliços marxarem cadascú 
a sa casa, sempre amb la sensació de 
continuar treballant per deixar un món 
millor 

Fins la propera, ja sabeu, ací a ĺ Olleria, 
sempre amb els braços oberts.



49BUTLLETÍ MARÇ_18#6

33 Festival de la Cançó Escolta MEV 
Paco Celda - FSSJ

Com tots sabeu el festival de la cançó es una 
activitat del Moviment Escolta de Valen-

cia que es realitza cada any als diferents pobles de la 
Diòcesi de València. Cada any un agrupament scout es 
presenta per a organitzar-lo al seu poble i per aquesta 
edició la numero XXXIII l’equip directiu del Moviment 
Escolta de València ens va demanar si podíem fer-nos 
càrrec de la seua organització a Picassent el dia 18 de 
Febrer de 2018. 

Tot i que el nostre agrupament encara es prou jove, 
complirem 10 anys en la propera ronda vàrem pensar 
que amb l’ajuda del MEV, de l’ Ajuntament i els amics i 
antics scouts o podríem aconseguir. Amb aquesta activi-
tat l’agrupament podia aconseguir també alguns objec-
tius que van més enllà de la simple organització del Fes-
tival, volíem que el poble de Picassent s’adonara de la 

nostra existència, del nostre treball en favor dels xiquets 
i joves i també de la nostra capacitat per organitzar un 
esdeveniment d’aquestes característiques. 
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La ubicació elegida va ser la plaça de l’ermita, un lloc 
molt emblemàtic per a tots el Picassentins, un lloc molt 
visible, amb moltes dificultats pel que comporta als talls 
de carrers i accessos ja que es tallà el tràfic a una de les 
arteries principals del poble. La explanada de la ermita 
ens va servir per a muntar l’escenari amb l’ermita de 
fons, i el nostre col·legi parroquial ens va proveir de ser-
veis i aigua potable. L’avinguda del Calvari, es va destinar 
al muntatge de paradetes per a la venta de extrajobs 
que els agrupaments preparen per al finançament dels 
seus projectes i molt comerços del poble ens tiraren 
una maneta i col·laboraren econòmicament amb la rea-
lització del festival a tots ells el donem les gracies, sense 
ells no hagués estat igual. 

Per al nostre agrupament ha suposat l’organització del 
festival, una gran satisfacció per treball fet, hem tingut 
una comissió treballant durant mesos que ha estat capaç 
de organitzar amb tot detall tots els aspectes del Festi-
val, però sobretot ho ha fet amb molta estima sabent 
que esta es una activitat molt important per al MEV i 
per a tots els agrupaments. Les xifres ho diuen tot: 37 
agrupaments, 31 cançons, més de 2.500 participants. 

Esta comissió a cuidat els detalls per als agrupaments, el 
premis, la informació de cada grup, el reconeixement al 
jurat, una treball que sabem lo dur que és passar tot un 
mati assegut a una cadira amb fred o calor i tindre que 
valorar 31 cançons en poc més de tres hores, a tots ells, 
als de esta edició i als de anys anterior gracies per que 
feu, gracies. 

Altre factor clau per al nostre agrupament ha estat la 
participació de més de 70 voluntaris que repartits al llarg 
del dia, al serveis, al bar, a l’escenari, en la benvinguda 
a l’estació del metro o a la plaça Europa amb els busos. 
Ells, pares, amics i antics membres del antic agrupament 
escolta de Picassent amb les seus fulards blanc i gris ens 
recordaren a tots que Scout un dia Scout per sempre i 
que com ells cal estar sempre apunt per a servir. A tots 
ells moltes, moltes gracies.

Per acabar hem de donar les gracies a tantes i tantes 
persones que millor no fer llistat, algunes d’elles no sols 
cal donar-los les gracies, també els hem de dir que sen-
se elles no hagués estat possible. A tots gracies per l’es-
forç i per l’entrega. SEMPRE APUNT.
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Ajudant a aconseguir un món millor 
Jaime Penadés, GS X El Pilar

En el consell MEV del 4 de 
març es va assignar per vo-

tació el 1% del total del pressupost 
general de la nostra associació al 
projecte ‘Proyecto Nutricional Es-
cuela Lamu’ de la ONG One Day 
Yes. L’objectiu general del projecte 
és avaluar la dieta i el estat nutrici-
onal dels 46 nens de l’Escola Twas-
hukuru a Lamu (Kenya), i plantejar 
accions d’educació alimentària i sa-
nitària. Es vol conèixer el estat nu-
tricional dels nens i avaluar la seua 
dieta per tal de realitzar les inter-
vencions alimentàries adequades 
amb els seus propis recursos. Com 
a objectiu concret s’elaborarà mate-
rial didàctic per a realitzar educació 
nutricional en el terreny per a totes 
les persones implicades en la nutri-
ció dels xiquets amb l’objectiu d’as-
segurar la seva sostenibilitat una ve-
gada finalitzada la intervenció. Tota 

la informació sobre aquest projecte 
la podeu trobar amb els adjunts de 
la convocatòria del consell.

Per tal d’entendre les raons de que 
el MEV aporte aquesta quantitat cal 
fer marxa enrere en el temps més 
de 40 anys. El 0,7% és un estàndard 
internacional que expresa el volum 
d’ajuda oficial al desenvolupament 
que deuria de proporcionar un país 
desenvolupat mesurat com el per-
centatge (0,7%) de la seua riquesa 
total (renta bruta nacional). La raó 
d’aquest xifra es pot trobar si ens 
remuntem a l’any 1969, any en que 
es va publicar l’informe final de la 
‘Comissió Pearson’ amb títol: ‘Cap a 
una empresa comú per al desenvolu-
pament del tercer món’. Aquest in-
forme plantejava la contribució dels 
països desenvolupats per a resoldre 
els problemes de divisió entre el 

primer i el tercer món. La proposta 
era que l’aconseguirem per a l’any 
1975, i amb aquest objectiu va ser 
acceptat per l’Assemblea General 
de la ONU en octubre de 1970. 
L’acceptació d’aquesta mesura lliga-
va a tots els països econòmicament 
desenvolupats al seu compliment. A 
dia d’avui encara no és una realitat.

Per tot açò, estic molt orgullós de 
que la nostra associació aporte no 
el 0,7%, si no el 1%, demostrant 
als governs que tots podem aportar 
per aconseguir el canvi que molts 
volem vore. A més, aquest any els 
diners ajudaran als nostres germans 
del sur, que en moltes ocasions són 
els més oblidats, tornant a donar al 
0,7% la seua intenció original d’aju-
dar als països en vies de desenvo-
lupament. Junts, poc a poc, podem 
fer un món millor.

http://www.onedayyes.org
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Casa Oráa: fes-la teua [Més]

El Centre Scout Casa Oráa ja va camí de consolidar-se com a un lloc de referència 
per als agrupaments escoltes de tot arreu de la Comunitat Valenciana per a 
fer les seues acampades i campaments d’estiu. Fins i tot, comença a estar 
coneguda als circuits d’àmbit nacional, dins i fora de l’escoltisme. Bona cosa.

Des del Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi pensem que, potser ja és 
l’hora de fer un poquet més nostra la instal·lació, donar-li un aire més “scout” 
i què, en els espais comuns, sobretot, la imatge ens faça sentir una miqueta 

més al “cau”.

Així doncs, hem encarregat a la Comissió de Comunicació que es faça càrrec de 
pegar-li una “pensamentà” a l’assumpte, raonar-ho amb vosaltres, els escoltes 

i, si toca, convocar un concurs d’idees per a dur a terme aquest projecte.

Vosaltres, què en penseu? Vos ho havíeu plantejat? Trobàveu a faltar, potser, 
aquest “toc” escolta a les instal·lacions? Per dins? Per fora? Us agradaria 
trobar-vos, en arribar al Centre Scout Casa Oráa un mur, diguem-ne, decorat 

amb motius escoltes, per exemple al menjador? Altres propostes?

D’altra banda, si la Fundació triarà la vostra proposta, estaríeu disposats 
a dur-la a terme, a materialitzar-la? Prepararíeu un projecte com cal per a 

avaluar-lo?

Vinga! Animeu-vos! Feu-nos arribar les vostres “pensamentaes”, 
les vostres expectatives, encara que siga una frase dient-nos “esteu 
bojos” “ni pensar-ho” “Ausades ma vida!!” al correu de la fundació: 

 fundacio@fundaciosantjordi.com

Esperem les vostres comunicacions fins el dia de Sant Jordi, el 23 d’abril!.
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Propers esdeveniments
Pep Molla - FSSJ

El Centre Scout La Calderona et troba a 
faltar (+Info)

La Fundació Scout Sant Jordi convoca, per als dies 
14 i 15 d’abril, i 12 i 13 de maig, ambdós camps 
de treball al Centre Scout La Calderona, el nostre 
primer Centre Scout.

Els camps de treball tenen com a objectius instru-
mentals el manteniment i millora de les instal·laci-
ons i la silvicultura, però també és una ocasió mag-
nífica per a promoure la convivència entre escoltes 
i d’aquestos amb els membres de la Fundació i el 
seu Patronat. Treballarem de valent, però també 
farem festa, animacions, cantarem i ballarem.

Sant Jordi MEV 2018 (+Info)

Data: 21 i 22 d’abril.

Ubicació: 

“Campament Juvenil de Navalón” (IVAJ): Castors, 
Llops i Exploradors

“Albergue Mare de Déu de la Salut de Navalón” 
(Titularitat privada): Pioners i Companys de Rutes

Camp de voluntariat “Interruta MEV 2018” 

El camp de voluntariat “Interruta MEV 2018” és 
una activitat organitzada pel Moviment Escolta de 
València (MEV) per als Companys de Ruta i les 
Companyes de Ruta, i els seus responsables.

Els organitzadors pretenen aconseguir la creació 
d’un esdeveniment anual per a tots els Compan-
ys i Companyes de l’associació, en el qual puguen 
conviure joves de diferents agrupaments alhora 
que van adquirint consciència de la potencialitat del 
treball voluntari com a eïna de transformació social 
i medioambiental.
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https://fundacioscoutsantjordi.wordpress.com/2018/03/07/camp-de-treball-al-centre-scout-la-calderona/
http://cort.as/-2XDI
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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

w

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
https://fundacioscoutsantjordi.wordpress.com/
http://www.facebook.com/fundacioscoutsanjordi/
https://twitter.com/FSSJordi
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