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Acomiadament presidencia MEV

El passat 22 de Setembre va concloure per a mi, una etapa més de servei a l’escoltisme. Sense dubte la més 
enriquidora de totes les que he viscut en els meues 35 anys. Formar part d’un equip directiu et permet 

conéixer des d’un altre punt de vista, com d’important i valuosa és la labor que exerceix l’escoltisme. Conéixer i fer pròpia 
la història del Moviment Escolta de València és una cosa que només es pot assumir formant part de l’equip General, i 
ser president del MEV és el privilegi més gran del que pot gaudir un scouter.

Des del principi 
l’objectiu fonamental era 
reactivar la vida associ-
ativa i en la mesura que 
siga possible transmetre 
el sentiment de per-
tinença al MEV de tots 
els grups que la formen. 
Apoderant als kraales 
com els vertaders res-
ponsables i conductors 
de l’associació, moti-
vant-los a participar en 
els òrgans democràtics 
que posseeix el MEV i 
tractant de ressaltar la 
importància Històrica de 
la nostra associació per 
a l’escoltisme valencià 
i també per a tot MSC. 
Perquè només valorant la 
nostra història podríem 
convéncer a més gent de 
la importància que té lluitar tots junts per preservar la integritat de l’associació sense deixar de costat a cap dels seus 
agents i intentar recuperar la rellevància social i de l’estructura federativa que sempre ha tingut el MEV i els seus mem-
bres.

Que el nostre mandat coincidira amb el 60 aniversari, ens oferia l’excusa perfecta per a poder treballar en la 
millor ambientació el nostre objectiu, i de pas, crear esdeveniments en els quals antics i actuals membres del MEV con-
fluïren al mateix temps i en el mateix espai per a dialogar i enriquir-se mútuament. Poques vegades agraïm el treball a 
persones que, com nosaltres en un moment de la història van cedir el seu temps i la seua vàlua a l’associació, i amb el 
pas del temps i sense membres que perduren molt en els equips, es perd el vincle amb les persones i les històries més 
recent. L’últim acte d’aquest equip va ser nomenar a quatre membres d’Honor, triats com a representants de moltíssi-
mes persones que van ser i són representants del MEV i de l’escoltisme valencià. Un reconeixement en nom de tots els 
agrupaments del MEV per tants anys de dedicació.

L’esforç més gran el vam posar en contactar amb els grups. Visitar-los un a un des del primer moment. I pel feed-
back rebut, va ser un gran encert. Feia molts anys que des dels equips directius no es visitava als agrupaments del MEV 
i era molt necessari. Els grups havien de saber i reconéixer a les persones amb les quals podien comptar, les persones 
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que estaven al seu servei. Aconseguim recuperar la participació d’uns quants grups que feia temps que no participaven 
de les assemblees i consells, motivant de nou la seua participació en les seues respectives comarques.

Objectiu rere objectiu, el nostre projecte s’ha anat materialitzant en accions concretes que han aconseguit fer 
el gir a l’associació que volíem veure. Les acampades d’inici de ronda batejades com MIP, els interrutes, el Sant Jordi 

associatiu, la posada en 
marxa de les comissions 
que han dinamitzat el 
Voluntariat, els Comités 
i FEM. Comissions que 
han tirat avant amb l’aju-
da de moltes persones 
voluntàries que ens han 
donat alé i motivació 
extra als membres de 
l’equip per a dur a terme 
el nostre projecte, que 
han assumit com a propis 
els valors del MEV i han 
donat tot el compromís 
que la seua tasca com 
scouter li permetia. Sem-
pre estarem agraïts pel 
seu treball i la seua ajuda 
en aquesta travessia.

Però de totes les 
experiències viscudes 
aquests tres anys, la que 

sens dubte ha suposat per al meu l’enriquiment major, ha sigut la convivència amb els membres de l’equip general. Per-
què tots els assoliments aconseguits ha sigut gràcies a la seua dedicació i l’immens compromís que han demostrat per 
l’escoltisme: Jaime Penadés, Pau Carbonell, Nacho Perales, Doro Palomares, Jorge Puchades i Silvia Andrés. Compartir 
amb ells i amb ella una immensitat de reunions i de dies d’assemblees i consells m’ha permés tindre grans suports en 
els moments més difícils i tindre la possibilitat de celebrar els assoliments amb persones magnífiques i scouts exemplars. 
Estaré en deute amb ells per dir un SI a formar part de l’equip general del MEV amb mi.

Deixe el càrrec amb la immensa satisfacció d’haver fet tot el que està a la meua mà. Dedicant tot el temps pos-
sible, per a deixar l’associació millor de com la vaig trobar. Totes les accions proposades, fins i tot les que no han sigut les 
més encertades, les hem fetes amb el sentiment i la convicció de ressaltar el vertader potencial que té el MEV. Nosaltres 
només hem fet un xicotet pas. Fins i tot està tot per fer. Potser ara estem més preparats per a debatre cap a on volem 
anar. Ara estem més preparats per a dibuixar entre tots, i totes, el futur del Moviment Escolta de València.

Visca l’escoltisme i visca el MEV!

Iván Guimerà Palacios 
Ex-president del Moviment Escolta de València
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Acomiadament presidencia FEV

El pasado 5 y 6 de octubre vivi-
mos el broche final a 3 años 

de legislatura, actividades y una úl-
tima asamblea general ordinaria en 
Alaquás. Agradecemos a todo el 
mundo que asistió y participó ac-
tivamente. Qué mejor despedida 
que leer la carta del equipo FEV que 
leímos en nuestra despedida. 

“Ha sido una etapa de mucho 
aprendizaje personal, pues volun-
tariamente hemos intentado hacer 
nuestra labor lo mejor posible, para 
que pudieseis desarrollar vuestro vo-
luntariado como scouters de una for-
ma más sencilla. Nuestro trabajo no 
se ve a diario, no estamos los fines de 
semana en los locales, no solemos ir 
de campamento, trabajamos mucho 
detrás de un ordenador, en reunio-
nes infinitas, pero luchamos cada día 
para que tengáis más herramientas. 
Intentamos alimentar las raíces del 
escultismo de la Comunidad Valen-
ciana para que siga creciendo.

En segundo lugar, agradecer a 
las asociaciones afines a la nuestra 
por el trabajo diario que realizan para 
que la infancia y juventud valenciana 
disponga de recursos, espacios de de-
bate y decisión, para que las personas 
de las Consellerias nos escuchen, para 
reivindicar que somos el presente y el 
futuro, y que nuestra voz merece ser 
escuchada.

Este equipo ha trabajado mu-
cho, tanto las personas que seguimos 
en la mesa, cómo las personas que 
han pasado por la Junta directiva, un 
simple “gracias” no basta para agra-
decer todo lo que se ha hecho. Eva-
luando el programa federativo, nos 
hemos dado cuenta de que hemos 

hecho más de lo que pensábamos. 
Aunque tres años se nos han pasa-
do rápido, esperamos haber dejado 
nuestro granito de arena en esta fe-
deración, pero no hemos estado solos 
ni solas. Hemos contado con un gran 
equipo técnico que ha respaldado to-
das nuestras acciones, nos han dado 
mucho ánimo y han estado ahí para 
cualquier cosa que les hemos pedido, 
gracias a Helena, Júlia, Paco, Ideal, 
Cris, Pedro, Rubén, Patri y en espe-
cial a Jesús, por acompañarnos estos 
años, por aprender de la mano de 
dónde estamos y saber cuáles eran 
los objetivos de la federación.

Antes de terminar, sentimos si 
no hemos cumplido las expectativas 
que se esperaban de esta junta direc-
tiva. No ha sido nuestra intención no 
estar al servicio de las asociaciones, y 
de los grupos en su conjunto, cuando 
se esperaba.

Por último, recordad que todas 
las personas que estamos aquí, juga-

mos un rol activo en la construcción 
de una sociedad más justa y solidaria 
con todo lo que nos rodea, en la que 
podamos sentirnos más felices a con-
tribuir a hacer más felices a los demás 
personas. Tenemos un papel funda-
mental en la transformación social.

Somos personas críticas, re-
flexivas y creativas, con una gran ca-
pacidad de sentir, de indignarse y de 
apreciar los pequeños detalles de la 
vida. Buscamos y estamos educadas 
para la Paz, para la convivencia, don-
de se promueva el diálogo y la resolu-
ción de conflictos con la ayuda de la 
negociación, buscamos la cooperación 
y no la competitividad. Somos perso-
nas austeras, con una visión global 
del mundo desde criterios de soste-
nibilidad y equilibrio medioambiental. 
Esta es NUESTRA FORMA DE VIDA, 
la que queremos que se escuche en 
todos los rincones del planeta.”

Buena caza y largas lunas 
Equipo FEV 2016-2019 
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Convenis

Des del seu origen, la Fundació Scout Sant Jordi va néixer amb la vocació de servir, i és així com troba el seu 
sentit, col·laborant i ajudant a la promoció de la infància i la joventut. Un conveni és fonamentalment un pacte, 

un acord entre dues o més parts, i significa “anar junts a un lloc”. Per això, i per al compliment dels seus objectius, 
la Fundació Scout Sant Jordi ha signat convenis amb diferents entitats.

FEMECV

A la ronda anterior es va signar el 
conveni de col·laboració entre la 
Fundació Scout Sant Jordi i la Fede-
ració d’Esports de Muntanya i Es-
calada de la Comunitat Valenciana 
(FEMECV).

El conveni amb la FEMECV recull 
el compromís de realitzar accions 
conjuntes de voluntariat ambiental, 
cultural i esportiu.

També la promoció i compromís de 
compartir la informació dels cursos 
que siguen d’interès comú, com la 
seguretat i prevenció de riscos a la 
muntanya, tallers de pionerisme, di-
namització de grups i tècniques de 
comunicació i / o animació, etc.

D’altra banda, el conveni recull el su-
port i el foment de l’acampada com 
un valor educatiu, social i esportiu, 
sent un pilar fonamental per a l’es-
coltisme.

CAIXA POPULAR

A finals de la ronda anterior també es 
va signar el conveni de col·laboració 
amb Caixa Popular, entitat que dóna 
suport any rere any l’activitat de la 
Fundació Scout Sant Jordi i compar-
tint els seus objectius, fomentant l’as-
sociacionisme i el desenvolupament 
de projectes mediambientals com 
pot ser les instal·lacions del Centre 
Scout Serra Calderona, situat al cor 
de Parc Natural de la Calderona.

JUNIORS MD

Finalment, recentment la Fundació 
Scout Sant Jordi ha signat el conve-
ni de col·laboració amb Juniors MD, 
entitat juvenil de voluntariat que 
treballa, a l’igual que el moviment 
escolta, en la formació integral de la 
persona.

Entre les accions de col·laboració 
acordades es troba el desenvolu-
pament de programes de formació, 
activitats mediambientals i participa-
ció en esdeveniments comuns.

El conveni també recull la possibilitat 
de l’ús dels respectius immobles per 
a reunions, xerrades, exposicions, 
jornades formatives, etc.

La Fundació Scout Sant Jordi ha es-
tablert en el conveni signat la millora 
de les condicions d’utilització dels 
Centres Scout Casa Oràa i Serra 
Calderona per als grups pertanyents 
a Juniors MD.

És voluntat de la Fundació Scout Sant Jordi seguir treballant per unir esforços amb les diferents entitats amb les que 
compartim objectius comuns, i confiem en poder arribar a nous acords amb altres associacions o organismes que 
ens ajuden a continuar servint a la infància i la joventut i la seua educació en valors.
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Membres d’honor del Moviment Escolta de València

El passat 22 de setembre l’as-
semblea del MEV que es va 

realitzar a la sala d’actes del Jardí 
Botànic de València, va ser una mica 
més especial, si cap. A banda de fer 
el relleu de ĺ equip directiu del MEV, 
per primera vegada es van nome-
nar membres d’honor per part del 
MEV.

Des de la FSSJ no podem estar més 
agraïts per nomenar als primers 4 
membres d’honor a unes persones 
tan arrelades i especials per a la nos-
tra Fundació.

Aquestes persones van ser: Paco 
Celda, Carles Cuenca, Vicent Car-
dona i Jose Luis López. Tres d élls 
(Paco, Carles i Vicent) són membres 
fundadors de la FSSJ i Paco i Carles 
continuen com a membres del pa-
tronat, després de passar per càr-
recs com el de president, vicepresi-
dens, secretari...

Aquest reconeixement va nàixer per 
la manca de coneixement i perspec-
tiva històrica que va trobar l’anterior 
equip del MEV a l’hora de poder 
planificar activitats escoltes o la ma-
teixa celebració del 60 aniversari.

Des del MEV tenien clar que aques-
tes persones representaven a tota la 
gent que hi havia passat per la histò-
ria del MEV i dels seus equips direc-
tius, així com a la gent que treballa 
actualment o ha treballat per l’escol-
tisme a través de la FSSJ.

Amb aquest nomenament es pre-
tén que siga un començament per 
continuar fent un equip de mem-
bres d’honor, que es reunisca anu-
alment i que siga l’enllaç entre els 
futurs equips directius del MEV i el 
que ha estat i és la història de l’es-
coltisme valencià.
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Voluntariat de l’Agrupament Escolta Mowgli 

El diumenge 3 de novembre els 
membres de l’Agrupament Es-

colta Mowgli realitzàrem un volunta-
riat amb la col·laboració de la Funda-
ció Sant Jordi.

Al voluntariat ajudarem a fer de Casa 
Oràa un lloc més adequat per als 
agrupaments que hi acudeixen i re-
alitzen al igual que nosaltres uns dies 
d’activitats, jocs, escoltisme i volunta-
riat.

Va ser una experiència molt enri-
quidora, ja que els nostres xiquets i 

xiquetes des de castors fins a com-
panys i companyes de la ruta, van 
rebre una lliçó d’escoltisme posant 
en pràctica d’una de les lleis scouts: 
“l’scout és útil i servicial” i del que vam 
deixar constància amb el treball de 
tots i totes les scouts de l’agrupament 
i amb la col·laboració de les famílies, 
que també van acudir a l’activitat.

Així, agraïm a la Fundació fer possible 
aquest voluntariat i facilitar-nos els re-
cursos tant materials com personals 
per a fer d’aquell dia una experiència 
inoblidable.
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El  presente y futuro de la acampada en la Comunidad Valenciana
Crónica de una desafección hacia la acampada educativa y social.
Carlos Ferris. Presidente de la Federación de Deportes de Montaña de la CV

Los que llevamos muchos 
años acampando en la 

Comunidad Valenciana a través 
de nuestros Clubs de montaña o 
asociaciones juveniles hemos visto 
como el interés por la acampada ha 
ido cambiando en estás ultimas dé-
cadas. Lejos quedan las épocas del 
ICONA de los años 70 en las que la 
administración creaba y potenciaba 
la acampada y los refugios forestales 
en el monte, y donde los valencia-
nos y entidades juveniles conocían 
gracias a estas instalaciones parajes 
naturales de gran belleza con una 
mínima infraestructura de servi-
cios ideal para los colectivos como 
scouts, juniors, centros excursionis-
tas, colegios…

La década de los 90 y principios 
de los 2000 la administración am-
biental ante el auge de visitantes a 
las zonas de acampada, empezó a 
restringir y establecer unas normas 
más restrictivas sobre el uso del fue-
go que todos los colectivos juveniles 
compartimos, sumándonos scouts y 
clubs de montaña a las campañas de 
voluntariado ambiental con nues-
tros asociados. Pero en este cam-
bio de normativas se empezó poco 
a poco a eliminar algunas zonas de 
acampada, campamentos juveniles 
y especialmente a poner muchos 
impedimentos legales al llamado 
“campamento volante o travesía”. 
Esta situación en la que los grupos 
juveniles y montañeros veíamos 
que se nos acotaba mucho una ac-
tividad como la acampada con alto 
valor educativo, deportivo y social, 

generó que muchos grupos juve-
niles optarán por no incluir en sus 
actividades las travesías, el vivac en 
montaña y las acampadas de fin de 
semana fueron  reconvirtiéndose a 
actividades de un solo día o a estan-
cias en albergues públicos y privados 
con el coste que suponía. Además la 
falta de una oferta pública de cam-
pamentos juveniles y para entidades 
adecuada (si lo comparamos con 
otras CCAA) ha provocado un éxo-
do de grupos juveniles y Clubs de 
Castellón, Valencia y Alicante que 
utilizan instalaciones de comunida-
des limítrofes como Teruel, Cuenca 
o Albacete entre otras, con la re-
percusión negativa que ha tenido en 
zonas rurales de la CV el descenso 
de los campamentos en la econo-
mía local con las compras de sumi-
nistros que genera y movimiento de 
niños, jóvenes y familiares.

El último intento de la Generalitat 
en el año 2000 y siguientes fue el 
programa de fomento de las instala-
ciones recreativas en zonas foresta-
les “Senda Verde” donde se realizó 
una fuerte inversión en nuevos refu-
gios forestales en zonas de montaña 
y se dotó de una web con infor-
mación para los usuarios y grupos 
potenciando el uso de las zonas de 
acampada y refugios con el sende-
rismo y otras actividades interpre-
tativas, huyendo de la tipología del 
“dominguero” que generó décadas 
antes una imagen de basuras, ruido 
y masificación, todo lo contrario de 
lo que promueven los grupos juve-
niles en sus acampadas educativas.

El llamado efecto “Todolella” con el 
fallecimiento de numerosos jóvenes 
en els Ports por el uso inadecuado 
de un sistema de calefacción no au-
torizado en un albergue municipal, 
provocó la revisión inmediata y el 
cierre de numerosos refugiosy zo-
nas de acampada de Conselleria y 
Ayuntamientos y albergues que te-
nían asociaciones sin ánimo de lucro 
concesiones de gestión temporales. 
Todo este proceso de desafección y 
de interés por promover y proteger 
a los grupos juveniles, clubs y cole-
gios que realizan acampadas de ca-
rácter educativo, deportivo y social 
ha sido denunciado en diferentes 
momentos, solicitando mejoras en 
la red de equipamientos, facilidades 
en la gestión de permisos a las enti-
dades, así como cambios en la nor-
mativa de uso público en terrenos 
forestales, sin que haya habido un 
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cambio sustancial que se ha queda-
do en promesas futuras de revisión 
y mejora.

La comunidad educativa (colegios, 
institutos, centros de formación 
profesional…), las asociaciones ju-
veniles de larga tradición en la CV 
y los Clubs de la Federación de De-
portes de Montaña de la CV (FEME-
CV), hemos sido testigos de la falta 
de interés real, y de inversiones y 
cambios normativos proactivos que 
realmente resuelvan un problema 
que lleva décadas denunciando. Y 
el problema radica no solo en la in-
versión en zonas de acampada y re-
fugios , sino especialmente el daño 
y deterioro que se ha producido al 
verse abocadas las entidades juve-
niles y clubes a reducir hasta la mí-
nima expresión actividades de tanto 
alto valor educativo y social como la 
acampada, las travesías y los campa-
mentos. Queriendo a veces meter 
en un mismo saco y equipamiento 
a particulares y domingueros que 
hacen uso de estas zonas, con el 
proyecto educativo y deportivo de 
entidades sin ánimo d elevo que de-
mandan una oferta pública digna, de 
calidad y al servicio de aquellos que 
si que usan estas instalaciones para 
conocer y respetar la naturaleza.

Es hora, ante el cambio político que 
se avecina en la Comunidad Va-
lenciana de explicar a los que nos 
gobiernan que deben escuchar a 
un colectivo que suma miles de ni-
ños, jóvenes, monitores, técnicos 
deportivos, profesores y familiares 
que quieren hacer uso sostenible de 
estos equipamientos y que se ven 
abocados a eliminar la acampada de 
su programa educativo, pagar insta-
laciones privadas en un porcentaje 
muy alto o trasladar sus campamen-
tos y travesías a comunidades que si 
han sabido entender las necesidades 

de entidades que siempre han co-
laborado con la administración am-
biental en campañas de voluntariado 
ambiental pero que no han tenido 
la suficiente atención e inversión que 
se merecen.

Desde la nueva Junta directiva de la 
FEMECV ya nos hemos puesto en 
marcha y firmado convenios de co-
laboración con las dos grandes aso-
ciaciones escultistas de la CV con las 
que nos unen no solo la estima por 
la naturaleza sino otros objetivos 
sociales, deportivos y de sostenibili-
dad. Es hora por tanto de que el fu-
turo de la acampada en la CV de un 
giro total y los que escuchen al tejido 
asociativo organizado en estas enti-
dades sin ánimo de lucro, que quie-
ren seguir desarrollando la acampada 
y sus actividades en la montaña con 
dignidad, calidad con el compromiso 
que es nuestra  bandera de apoyo a 
la educación ambiental la sostenibi-
lidad y el cumplimiento de norma-
tivas justas, coherentes y adaptadas 
a las demandas del S.XXI. Estamos 
ante un nuevo escenario con nue-
vos gobernantes en las instituciones 
valencianas autonómicas, provincia-
les y locales que tienen la oportu-

nidad de demostrar que escuchan 
a sus asociaciones juveniles que son 
el motor de esa sociedad madura, 
sostenible y responsable que todos 
deseamos. Un esfuerzo conjunto 
que merece un cambio radical en la 
forma de gestionar instalaciones que 
no son solo listados de kilos de ba-
sura y de zonas de fuego sino que 
tambien representan la ilusión de 
miles de valencianos en descubrir 
la naturaleza gracias a equipamien-
tos básicos para respetar y conocer 
nuestras sierras y entornos naturales 
y rurales. La senda está abierta…y 
ahora solo queda saber si iremos 
juntos de la mano administración 
y asociaciones…para construir un 
nuevo modelo de gestión de los 
equipamientos públicos en la CV.
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Llum de la pau de Betlem

Un any més, com tots els Na-
dals, arriba la llum de la 

Pau de Betlem, llum que els escol-
tes distribuïm amb el missatge i els 
desitjos de Pau, Amor i Esperança 
per a tot el món.

Si vols formar part d’aquesta distri-
bució, pots participar en qualsevol 
de les tres celebracions que es fa-
ran:

Recollida Llum de la Pau en 
Àustria dissabte 14-12-19

Repartiment de la llum en la Con-
catedral de Castelló diumenge 
15 de desembre

Repartiment de la llum MEV diven-
dres 20 de desembre, 20.00 h. Ta-
vernes de la Valldigna

Repartiment de la llum SdA dissabte 
21 de desembre, 18.00 h. Sant Vi-
cent del Raspeig
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Queda convocada la  
XX Edició del Premi 
Sant Jordi

Ha estat convocada la XX  
Edició del Premi Sant Jordi. 

Poden presentar candidatures (fins 
el tres de gener de 2020) els mem-
bres del Patronat, els membres de 
la Junta de Col·laboradors, tots els 
agrupaments escoltes de la FEV, en-
titats i associacions de la Comunitat 
Valenciana i, en general, qualsevol 
persona física o jurídica amb resi-
dència en la Comunitat Valenciana, 
d’acord amb els termes establerts 
en les Bases d’aquesta convocatòria.
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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
ISSN 2659-7128
Edita Fundació Scout Sant Jordi

https://www.caixapopular.es/cms/dinamico/caixapopular/ruralvia/es/particulares/productos/tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/fundacio_sant_jordi?infoproducto=/caixapopular/ruralvia/es/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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