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60 arbres = 60 anys
1er Aniversari d’un dia de festa
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Camp de treball 18
Una activitat diferent però amb 
un mateix objectiu
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Llum de la Pau 2019
L’Agrupament Escolta Valldigna 
s’estrenava com a amfitrió
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La Fundació Scout Sant Jordi vos desitja
BONES FESTES DE NADAL I

UN MILLOR ANY 2020
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Llum de la pau de Betlem 2019: Viu-la!

Tot i que l’Agrupament Es-
colta Valldigna s’estrenava 

com a amfitrió en la cerimònia on es 
distribueix a tota la diòcesi de Valèn-
cia la Llum de la pau de Betlem, ja fa 
20 anys que l’agrupament valler re-
parteix entre els seus veïns aquesta 
flama i el seu missatge de pau, amor 
i esperança.

L’any 1999, sent Doro Palomares, 
membre de l’AE Valldigna, president 
del Moviment Escolta Valencià ens 
vam adherir a la iniciativa sorgida 
d’Scouts i Guies d’Àustria que, amb 
el suport de la Radiotelevisió d’Àus-
tria i amb la col·laboració de Scouts 
de diferents països d’Europa i altres 
continents, reparteixen la Llum de la 
Pau encesa cada any per un xiquet 
o xiqueta austríaca en la cova del 
Naixement de Jesús a Betlem.

Aquell any la llum arribava a Taver-
nes de la Valldigna després de ser 
recollida, feia uns dies, en una ce-
rimònia celebrada a Sant Miquel de 
Soternes. Prèviament s’havia anat a 
buscar-la a Barcelona, d’on venia di-
recta des de Viena.

Aquest any, vint anys després, aques-
ta mateixa celebració, ha tingut lloc a 
la Cocatedral de Santa Maria a Cas-
telló, on la flama va arribar des de la 
capital austríaca. Allí es reuniren les 
distintes delegacions del Moviment 
Scout Catòlic les quals serien les en-
carregades de fer arribar la Llum a 
tot arreu de l’Estat Espanyol.

I amb aquesta fi, el passat divendres 
20 de desembre, vora mil persones 
arribades de tota València i veïns de 
Tavernes de la Valldigna, participaren 
dels actes que s’iniciaren a l’església 

de Sant Pere on tingué lloc la part 
més protocol·lària de benvinguda.

Després es realitzà una passejada de 
germanor entre les dues parròquies 
de la localitat. Pel camí es feren di-
verses dinamitzacions que, tenint 
com a fil conductor els tres colors 
de la panyoleta del Valldigna i com a 
eix central el lema: Viu-la!, invitaven 
a reflexionar sobre distints aspectes; 
uns de caire més espirituals i d’altres 
de respecte a la natura, per tal de 
llançar un missatge que il·luminés el 
nostre futur i aconseguir un món mi-
llor amb una llum que formés ja part 
de les nostres vides.
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El recorregut finalitzà a l’església de 
Sant Josep on tingué lloc la celebra-
ció litúrgica presidida per l’Excm. i 
Rvdm. Sr. Arturo Ros, Bisbe Auxiliar 
de l’Arxidiòcesi de València, acom-
panyat entre d’altres de Mn. Virgilio 
González, delegat de Joventut de 
l’arquebisbat i de Mn. Doro Paloma-
res, aquesta vegada com a consiliari 
del MEV.

Posteriorment tingué lloc l’acte on 
tots els agrupaments escoltes del 
Moviment Escolta de València, així 
com la resta d’associacions tan reli-
gioses com laiques locals assistents 
i públic en general va encendre la 
seua pròpia flama per dur caliu a les 
seues respectives llars.

L’endemà, el dissabte dia 21, com 
ja és tradició en l’AE Valldigna, es va 
anar a visitar els interns de les dues 
residències d’ancians del municipi 
per fer-los arribar la Llum de la Pau i 
a oferir-los un xicotet concert de les 
nadales més populars.

Finalment, com a tancament de tots 
els actes de celebració de la Llum 
de la Pau i seguint el costum dels 
darrers anys, el dilluns 23, la cap 
d’agrupament del Valldigna visità el 
Palau Arquebisbal, on va ser rebuda 
per l’Excm. i Rvdm. Sr. Antonio Ca-
ñizares, Arquebisbe de València, per 
tal de fer-li el lliurament de la flama.

Per a l’AE Valldigna van ser uns dies 
molt entranyables i emotius. Estem 
molt agraïts de la gran acollida que 
va tenir la rebuda de la Llum su-
perant amb escreix les nostres ex-
pectatives. I és per això que volem 
donar les gràcies a tots els assistents 
per fer-ho possible.
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El President del MEV va fer entrega de l’ensenya de 
Membre d’Honor del MEV a Mossen Cardona 

El divendres 24 de gener el 
president del Moviment Es-

colta de València Pau Carbonell, 
acompanyant per l’anterior presi-
dent Ivan Guimerà, va fer entre-
ga a Mossen Vicent Cardona de 
l’ensenya de Membre d’Honor del 
MEV que no va poder recollir el 
passat mes de setembre per mo-
tius de salut. La Fundació, de la que 
Vicent forma part des dels seus ini-
cis, també va estar representada. 
Com a scout i com a sacerdot Vicent 
ha estat un exemple de dedicació a 
l’infàcia i al jovent valencià. El seu 
compromis va començar en el anys 
60 del segle passat i és manté encara 
totalment vigent. El seu testimoniat-
ge mitjançant el treball i la dedicació 
com a consiliaria a tingut grans fruits 
amb la creació de diversos agrupa-
ments scouts al llarg del nostre terri-
tori: Ontinyent, Tavernes de la Vall-
digna, València, Alaquàs i Picassent. 
 
Moltes gràcies Mossen Vicent!
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60 arbres com els 60 anys 
d’història del Moviment 
Escolta de València

Ara fa un any amb motiu del 60é. Aniversari 
del MEV plantarem 60 arbres de diferents 

i representatives espècies de l’ecosistema valencià: al-
zines, pins, lledoners.

Fou un dia de festa i amb pioners, rutes i membres de 
la fundació plantarem arbres de dos o tres anys, i d’un 
tamany interessant.

Ahi podria haver acabat la nostra actuació però com 
els scouts no deixen’s a mitges i volíem que els arbres 
creixem forts i sans els ajudarem instal·lant nosaltres 
mateixos un sistema de reg per goteig amb un xicotet 
grup de pressió que sense massa consum els ha sum-
ministrat aigua regularment.

El resultat ha estat espectacular i hui podem dir que 
tots els arbres estan ben forts i preparats per créixer 
per als menys uns altres 60 anys.
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Camp de treball 18
Ximo Cuenca, col·laborador de l’AE S.Jordi – L´Olleria

Aquest dissabte 18 de gener he 
 tornat a participar amb la funda-

ció Scout Sant Jordi en un nou camp 
de treball a la Casa Oràa, un lloc molt 
especial per a mi, ja que el conec des 
de l’inici, veure el canvi em produeix 
una sensació que no es pot explicar. 
Un treball realitzat per Scouts, tant 
en actiu, com Scouts que ja no ho 
estan, com és el meu cas.

Aquesta jornada hem arreglat la tan-
ca de Casa Oràa, repassat i arreglar 
el sistema de degoteig, perquè pu-

guen créixer grans i forts els arbres 
repoblats pels nostres agrupaments 
i col·laboradors, reparació de les pi-
ques de darrere del menjador, per 
poder llavar roba, canviar la instal·la-
ció elèctrica del menjador, reparació 
de la teulada de la caseta de la bom-
ba d’aigua i algunes reparacions en la 
façana de la barraca.

No sols es treballa, no, és una con-
vivència especial, t’ajuntes amb altres 
companys amb un mateix objectiu, 
companys, que encara que siguen 

del mateix grup arribes a conéixer 
millor.

Una activitat diferent, amb gent dife-
rent, de llocs diferents però amb un 
mateix objectiu, treballar, compartir 
experiències i deixar un lloc millor 
del que s’ha trobat, per a poder gau-
dir-lo.

Si mai has participat en un camp de 
treball, ÀNIM!!!, si ho proves, segur 
que repeteixes.
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Rutes, comités, membres i amics de la 
Fundació Scout Sant Jordi.

Podeu col·laborar amb el vostre treball a 
millorar la instal·lació i el Parc Natural de 
la Serra Calderona.

Vine el dissabte 8 de febrer de 2020, de 9 
a 18 hores. 
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E SCOUT LA CALDERONA

Cal portar l’esmorzar i el dinar. 

Inscriviu-vos en: 
Tel.: 96 315 32 43
Whashap: 639 613 283
Mail: fundacioscoutsantjordi@gmail.com
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Queda convocada la  
XX Edició del Premi 
Sant Jordi

Ha estat convocada la XX  
Edició del Premi Sant Jor-

di. Poden presentar candidatures els 
membres del Patronat, els membres 
de la Junta de Col·laboradors, tots 
els agrupaments escoltes de la FEV, 
entitats i associacions de la Comuni-
tat Valenciana i, en general, qualse-
vol persona física o jurídica amb re-
sidència en la Comunitat Valenciana, 
d’acord amb els termes establerts 
en les Bases d’aquesta convocatòria.

Ampliació de convocatòria

Rutes, comités, membres i amics de la 
Fundació Scout Sant Jordi.

Podeu col·laborar amb el vostre treball a 
millorar la instal·lació i el Parc Natural de 
la Serra Calderona.

Vine el dissabte 8 de febrer de 2020, de 9 
a 18 hores. 
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E SCOUT LA CALDERONA

Cal portar l’esmorzar i el dinar. 

Inscriviu-vos en: 
Tel.: 96 315 32 43
Whashap: 639 613 283
Mail: fundacioscoutsantjordi@gmail.com

Ampliació de presentació  
de candidatures fins el  

13-02-2020
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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
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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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