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Butlletí Especial 2018_2019
Resum d’activitats realitzades per la
Fundació al llarg de la Ronda Solar
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Llançament Ronda Solar 2018-2019 a Casa Oràa 09_1
8

El

Patronat de la Fundació Scout
Sant Jordi va gaudir d’unes jornades de treball i reflexió al Centre
Scout Casa Oràa (Moixent) els dies

14-15 de setembre de 2018 per tal
d’enllestir la Ronda Solar 2018-19.
Amb un nivell d’assistència quasi
perfecte i amb la presència de re-

Canvi de Presidencia a Casa Oràa

Amb

Paco Celda, President 2015-2018 i
Pedro Tamarit, President 2018-2021

presentants de la FEV i del MEV,
vàrem tindre una jornada lúdica-festiva el divendres 14, amb un magnífic “sopar dels pobles” i una taula de
bon treball el dissabte 15.
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el compromís de
sempre i la il·lusió
més forta que mai, el Patronat de
la Fundació Scout Sant Jordi va renovar el seu Equip Directiu per al
proper trienni, seguint les disposicions estatutàries, per tal continuar
amb els reptes que planteja l’activitat
fundacional i continuar donant el suport a l’escoltisme al territori de la
Comunitat Valenciana. En la reunió
ordinària celebrada el 25 d’octubre
de 2018, als locals de l’A.E. L’Om, de

Picassent, el Patronat de la Fundació
Scout Sant Jordi va aprovar per unanimitat el relleu del seu Equip Directiu per al trienni 2018-2021, Pedro Tamarit com a President, com
a Vicepresident continua Joan Carles Cuenca. També repeteix com
a Secretària Montse Albiñana. Tan
sols es produeix el relleu, per raons
personals de Miquel Selfa, en el cas
de la tresoreria que assumeix ara
Pep Mollà i incorporant-se a aquest
Equip Directiu Juli Gómez
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Pau Noguera, Carles Cuenca i Julio Fortea nomenats membres
d’honor de Scouts-MSC
10_18

En

l’Assemblea de ScoutsMSC, el 27/10/2018, a la
ciutat d’El Campello, a proposta de
la Federació d’Escoltisme Valencià,
s’anomenaren membres d’honor

del Movimiento Scout Catòlico a
Pau Noguera, J. Carles Cuenca i
Julio Fortea. Amb aquesta distinció
es volia reconèixer el treball que
aquests companys han desenvolu-

pat en la federació en l’àmbit estatal
així com totes les aportacions que
des de l’escoltisme valencià s’han fet
en favor de Scouts-MSC.

Participació en el 40 aniversari de l’AE la Safor 11_18

La

Fundació Scout Sant Jordi, va participar en el sopar
d´aniversari de l´AE La Safor on es
vàrem sentir molt acollits. Agrairem
la tasca que desenvolupen a Gandia,
i el compromís que sempre ha tingut en l’àmbit comarcal, associatiu, i
com no amb la nostra fundació. El
seu projecte d´adquisició uns locals
per a l’agrupament, ha estat sense
dubte un dels projectes més importants de la Fundació que podem dir
ha finalitzat amb èxit, gràcies al treball de moltes persones, i de l´aportació del 50% de la financiació de
l’Ajuntament de Gandia.
Enhorabona pel vostre 40 aniversari i gràcies pel vostre compromís,
vos esperem per a futurs projectes.
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60 anys MEV
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El

dissabte, 24 de novembre
de 2018, el MEV va celebrar
els seus primers 60 anys amb una
passejada pels llocs scouts històrics
de l’escoltisme a València, des de la
plaça del Negrito fins a la d’Alfons el
Magnànim.
Un bon grapat d’escoltes de totes les
èpoques es van trobar amb motiu
d’aquesta convocatòria i van gaudir
d’un matí espectacular de sol i bona
temperatura, metre feien el recorregut, des de la Casa dels Obrers

fins a l’antiga seu de la Delegació
Diocesana d’Escoltisme, compartint
els coneixements de José Ignacio
Cruz, scout, membre de la Fundació Scout Sant Jordi i professor de la
Universitat de València.
En acabar, un acte comunitari i de
presentació del programa d’activitats dissenyat pel MEV per a l’any de
l’aniversari, seguit d’un àpat a l’espai
l’Hostal de Morella, al barri del Carme, va servir d’espai de trobades i
retrobades, de xerrades i confidèn-

cies, d’intercanvi de fites biogràfiques i de tota mena d’anècdotes i
de records.
Tot seguit, es va celebrar el primer
Fòrum Scout de la Ronda Solar,
sobre la Història de l’Escoltisme
Catòlic a València, que ens dóna
l’oportunitat de conèixer com es
feia adés l’escoltisme, algunes de les
fites històriques dels darrers 60 anys
i prendre contacte amb les inquietuds i projectes de l’equip directiu
del MEV.
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Reunió amb Scouts Valencians
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El

passat 7 de novembre de
2018 va tindre lloc la presentació oficial dels nous equips
directius de Scouts Valencians i de
la Fundació Scout Sant Jordi en la
nostra seu del carrer Balmes. En
la reunió es va tractar les diferents
possibilitats de col·laboració entre
totes dues entitats, en un ambient
d’harmonia i bona sintonia.

Els presidents de Scouts Valencians,
José Gómez, i de la Fundació, Pedro
Tamarit, es van comprometre a reforçar els vincles que uneixen a les
dues entitats a través de l’escoltisme, i a posar les bases per a possibilitar projectes comuns en el futur.
La Fundació Scout Sant Jordi, com
a eina de servei a l’escoltisme, continua treballant per millorar les relacions entre les diferents entitats
scout.
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El

dia 21-12-18 la FSSJ va participar en l´entrega de la llum de
la Pau a l´Olleria, on l´AE S.Jordi va
ser el responsable d´anar a recollir la
llum per part del MEV
L’església de Santa Maria Magdalena
es va omplir de gom a gom i amb
la cançó principal de l´acte “Que no
s’apague la llum” del cantautor socarrat Feliu Ventura, els escoltes van
distribuir el missatge de Pau, Amor
i Esperança
L’acte va ser dirigit per el rector de
l’església i company del patronat de
la Fundació Scout Sant Jordi, Doro
Palomares
Els Scouts de Castelló, el vint de
desembre a les 20h també es va repartir en un acte a la Concatedral de
Santa Maria.
Els Scouts d´Alacant també repartiren la llum de la Pau el 22 de desembre a la Parròquia del Salvador.
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Que no s’apague la llum
que no vacil·le mai més
construïm un país de llums enceses.
Que no càpia més llum
i que peten els ploms
il·luminant la nit amb l’esperança.
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60 anys, 60 arbres
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Amb

motiu de la celebració del 60 Aniversari
del MEV, la FSSJ va organitzar amb
el MEV una jornada a Casa Oràa
per fer un acte que simbolitzarà els
60 anys de treball per la joventut valenciana. El missatge de les 80 persones participants era clar: l’escoltisme ha de treballar per i en la natura.
La reforestació va consistir a plantar
60 arbres, ú per cada any de vida de
l’associació, i es plantaren varietats
autòctones de la zona de Moixent i
el seu entorn.
“Quan un home planta arbres
a l’ombra del qual sap que mai
haurà d’asseure’s, ha començat
a entendre el sentit de la vida“
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Els arbres portaran el nom dels
47 Agrupaments que conformen
l’associació i un altres per la FEV,
SdA, SdC i FSSJ, com a entitats que
formen part de la nostra estructura
associativa. També Scouts Valencians i Juniors MD com a entitats que
treballen pels joves a València. Com
no Emili Beüt i Baden Powell com
a persones històriques relacionades
amb l’escoltisme valencià i mundial;
i per Càritas, Ajuntament de Moixent, Caixa Popular i Carmen Segura com a patrocinadors i companys
de viatge.

En la cloenda recordarem a tots i
totes les assistents, la importància
de viure en la Natura per al desenvolupament dels nostres xiquetes i
xiquets.
Ressaltar aquestes vivències com
a eina fonamental per als nostres
educadors i que les utilitzen com a
mitjà de transmetre el respecte cap
al nostre medi natural, així com per
a què els nostres xiquets i xiquetes
cresquen sans físicament i emocional.
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El festival del 60 Aniversari

El

Festival de la Cançó és sens
dubte una de les activitats
més importants que du a terme el
Moviment Escolta de València anualment, aquella en la qual els grups
inverteixen major d’esforç, temps i
energia de la seva Ronda Solar, juntament amb els campaments d’estiu
Amb el 60 aniversari com a fil conductor de l’activitat, i organitzada de
manera extraordinària per un grup
de voluntàries i voluntaris de l’Associació, el XXXIV Festival de la Cançó Escolta MEV va tindre lloc el 10
de febrer de 2019, a les Escoles Sant
Josep [Jesuïtes] de València.
Amb 2500 associats inscrits, entre
scouters, xiquets, xiquetes i joves,
membres de Comitès i la resta de
voluntaris i voluntàries de l’Associació. Un total de 31 grups van pujar
a l’escenari a presentar-nos les seves
cançons, i van participar de la jornada un total de 42 dels 47 grups
actuals que formen el MEV.
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Part del Patronat de la Fundació
Scout Sant Jordi al Festival de la
Cançó va participar cantant en la
cloenda la cançó que va composar
el nostre patró Quique Rodriguez
amb motiu del 60 aniversari.
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Camp de treball Pioners Comarca València
Instal·lació degoteig, poda i neteja
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M

Per altra banda, també realitzarem
treballs generals de neteja a la massa
forestal com poda de branques i un
repàs del sistema de reg dels nous
arbres que es van plantar amb motiu
del 50 aniversari del MEV.

embres de la Fundació Scout
Sant Jordi i pioners de la comarca València van realitzar el 23 de
febrer un camp de treball al Centre
Scout Casa Oràa per tal de tornar
a enllestir-lo per als propers cam-

paments de Pasqua. Els treballs de
reparació general han inclós la substitució de finestres, canvi de lluernaris,
petites compostures elèctriques, pintura i neteja general, a les dependències i instal·lacions.
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El

cap de setmana 6 i 7 d’abril
de 2019 quasi 2000 scouts
vàrem celebrar el Sant Jordi Federatiu 2019 a Callosa d’En Sarrià,
Alacant, convocats per la Federació
d’Escoltisme Valencià baix el lema
#UnaFormaDeVida per treballar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que proposa
l’Organització de les Nacions Uni-

Cerimònia de cloenda del Sant Jordi FEV 2019. Callosa d’En Sarrià, 7 d’abril 2019

des al seu Programa per al Desenvolupament, també conegut com a
Agenda 2030 per a eradicar la pobresa.
Va ser una experiència molt enriquidora on alguns patrons de la
FSSJ vam participar com a voluntaris
junt a uns 80 persones de diferents
agrupaments i comités de pares.
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Camp de treball. El Centre Scout Casa Oràa, cada vegada
4_19
més bonic, cada vegada més comfortable, cada vegada més segur.

D

issabte 13 d’abril, voluntaris de
la Fundació Scout Sant Jordi han
realitzat treballs de manteniment i
reparacions al Centre Scout Casa
Oràa. Entre d’altres, s’ha fet una ins-

pecció detallada del sostre de fusta
de la barraca, per tal d’assegurar la
seva consolidació. Tot estava en ordre per a rebre els campaments de
Pasqua i d’estiu!

Gràcies a tots els que heu participat i treballat de valent!

Firma del conveni entre FEMECV i la Fundació Scout Sant Jordi
4_19
esportiva, amb interès especial en la
millora de la seguretat a la muntanya
i les bones pràctiques ambientals.
… unint forces per recuperar
la Natura per a les acampades
i els campaments al territori.
La defensa de l’acampada i els campaments com a valors educatius,
socials i esportius serà un element
comú d’ambdues entitats.
… i també compartint ’instal·lacions.

El

Lleure a la Natura, consubstancial a l’escoltisme, troba
nous espais de treball…
Carles Ferrís, president de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV), i Pedro Tamarit, president

de la Fundació Scout Sant Jordi de la
Comunitat Valenciana, van signar, el
dilluns 15 d’abril de 2019, un conveni de col·laboració entre ambdues
entitats al qual s’estableixen com a
objectius principals el desenvolupament d’accions conjuntes de voluntariat i educació ambiental, cultural i

El conveni inclou també la possibilitat d’utilització dels refugis, albergs
i zones d’acampada gestionadas, a
hores d’ara o en el futur, per qualsevol de les dos entitats o els sus
col·laboradors i associats, amb l’aplicació de descontes en el preu de les
reserves.
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Lliurament del XIX Premi Sant Jordi al
Consell Valencià de la Joventut
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El

dissabte 4 la Fundació Scout
Sant Jordi lliurava el seu XIX
Premi Sant Jordi al Consell Valencià
de la Joventut, en les intal·lacions del
Club Esportiu El Saladar, de Silla, al
costat mateix del Port -de SillaVa ser una jornada que va començar
amb una bonica passejada en barca
pel Parc Natural de l’Albufera i d’un
ben merescut esmorzar a bord.
Compartirem taula, rialles, històries, records i intervencions del
presidente del MEV (Ivà Guimerà)
i de la FEV (Ignasi Mora). L’acte va
continuar amb la lectura de l’Acta
de Lliurament del XIX Premi Sant
Jordi, per part de la secretària del
patronat Montse Albiñana, corresponent a 2018, al Consell Valencià
de la Joventut, amb relació detallada
dels motius que feien al CVJ mereixedor del Premi.
Per finalitzar, el President de la Fundació Scout Sant Jordi, Pedro Tamarit, va fer entrega del guardó a la
Presidenta del CVJ, Pilar Blasco, la
qual va agrair molt sincerament, en

nom de l’entitat, el reconeixement
als 35 anys de tasca associativa. Pedro Tamarit concluia resaltant els
valors comuns que mouen l’escoltisme i l’entitat guardonada, de defensa i promoció del jovent valencià i la
tasca pedagògica de l’ensenyament
no reglat. Va aprofitar per llençar
un repte i una petició a les administracions valencianes: recuperar la
Natura com a eina de treball i com

l’àmbit perfecte, alhora, per a desenvolupar la nostra tasca didàctica
i retrobar-nos amb les característiques pròpies de l’activitat al camp, a
la muntanya, reclamant de manera
ferma un nou marc normatiu que
ens permetrà ensenyar els xiquets
i les xiquetes, ciutadans i ciutadanes
del futur immediat, a deixar aquest
món, l’únic possible, millor del que
ens ho hem trobat.
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Conveni Caixa Popular 6_19

Un

any més s’acaba de firmar
el Conveni de Col·laboració entre Caixa Popular i la Fundació
Scout Sant Jordi per a la realització
d’activitats mediambientals en les
instal·lacions scouts del Parc Natural
de la Serra Calderona i del Centre
Scout Casa Oràa, a Moixent.

Cal emmarcar aquesta col·laboració en una relació iniciada fa quasi
10 anys en la que s’ha materialitzat
accions de conscienciació ambiental i de defensa del medi ambient:
repoblacions d’espècies autòctones,
trobades, acampades i campaments
i de caràcter formatiu.

Aquest Conveni es materialitzarà en
una serie d’actuacions de les quals
la Fundació anirà donant complida
informació.

Paco Alós Alabajos, en representació de
Caixa Popular i Pedro Tamarit Llorens,
President de la Fundació Scout Sant Jordi, rubriquen amb un apretó de mans, la
signatura del Conveni 2019 entre Caixa
Popular i la Fundació Scout Sant Jordi
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Els arbres també arrelen
a Casa Oràa
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La

Fundació Scout Sant Jordi constata la magnífica salut de les relacions
institucionals i personals amb Caixa Popular, les quals es reflecteixen
en el creixement dels arbres que plantarem al Centre Scout Casa Oràa el
passat mes de febrer, amb motiu del LX Aniversari del MEV.

Muntatge portes banys

6_19

I

continuant amb les millores de
Casa Oràa, el dia 15 de Juny es
van acondicionar els banys.
Es van canviar les portes donant un
aspecte més net i modern i renovar
tot el pis, per poder donar més seguretat a la instal.lacio.
Poc a poc fent de la “nostra” Casa
Oràa un lloc més bonic, més segur i
més imprescindible.
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XIII trobada d´escoltes d’adults

El

22-24 de juny, a Vic (Comarca
de l’Osona), ens vam tornar a
reunir, com fem cada dos anys, els
escoltes adults de València, Mallorca i Catalunya. I ho varem fer com
si no haguera passat el temps fent
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xerrades, cançons, rialles, històries i
camí junts.
És una trobada que enriqueix molt
com a persones i com a escoltes,
una trobada molt recomanable per

aquells escoltes que mai haveu tingut l’oportunitat de viure´n una. La
propera serà a Mallorca a l´any 2021
i ja estem comptant els dies per retrobar-nos amb els nostres germans
escoltes
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Aprofitem en aquest butlletí per expressar
la nostra tristesa amb la pèrdua sols 10 dies
després de la trobada dels nostres companys
Conxita Falcó i Josep Cadeilla que van fer el seu
traspàs el 4 de Juliol de 2019 en un dissortat
accident de trànsit.
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Junta col.laboradors

D

issabte passat 29 de Juny, es
cel.lebrava al Jardi Botanic de
Vàlencia, la Junta anual de col.laboradors de la nostra Fundació fent
un repas de totes les activitats realitzades durant la ronda 2018-2019
i exposant els nous projectes. Es va
agraír a Antonio Losada la seva llavor
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6_19
durant tots els anys a favor de l´escoltisme com a patró i president de
la Fundació.
Es va donar la benvinguda a Rafa
Escolano com a nou membre del
patronat de la Fundació Scout Sant
Jordi.
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FSSJ videos publicats a Scout Tube
17-11-18
Jaime Guemes
Director Jardí Botanic Universitat València, scout, pare
de scouts i treballador incansable pel medi ambient.

04-02-19
Jaime Penadés
Vicepresident MEV, ex scouter de l’AE Xé-El Pilar,
investigador a l’Institut “Cavanilles” de la Universitat
de València, Parc Científic

16-03-19
Josep Antoni Riera i Vicent
scout, pare de scout, alcalde de Meliana

17-03-19
Javier Palao
Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de València, scout, germà i pare de scouts de l’AE Xé-El Pilar

16-05-19
Patricio García-Fayos Poveda
Director del CIDE (Centro de Investigación de la
Desertización)-CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), scout, germà i pare de scouts.

Quiero colaborar con Vull col·laborar amb
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
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