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La Fundació Scout Sant Jordi i la COVID-19
Vicent Vidal - FSSJ 

En aquests moments, vivim 
afectats per la malaltia, de-

nominada COVID-19, provocada 
pel coronavirus SARS-CoV-2, que 
l’OMS ha declarat com a pandèmia, 
en haver-se propagat a tot el món, 
obligant a tancar fronteres en infi-
nitat de països i fins i tot, en alguns 
d’ells, com és el nostre cas, haver ha-
gut de declarar-lo en estat d’alarma, 
per tal d’intentar frenar al màxim els 
contagis, el que ha provocat el con-
finament de totes les persones a les 
seues cases i per tant la paralització 
quasi total de les activitats que fins 
ara tots coneixíem com “normals”.

També a la Fundació, com a la res-
ta de la societat, ens ha afectat, no 
permetent-nos fer cap de les activi-
tats habituals, com ara, reunions de 
Patronat, de les diferents comissions, 
de l’equip directiu, camps de treball 
a les instal·lacions..., en fi, res de res.

I fins i tot i sobretot, com és normal, 
la paralització total de les nostres 
instal·lacions de Serra Calderona i 
Casa Oràa, donat que ens han anul-
lat totes les reserves que ja estaven 
confirmades, especialment, totes les 
de Pasqua, la qual cosa, ens afectarà 
també en la part econòmica.

No obstant això, i encara que de ma-
nera telemàtica, seguim treballant en 
la mesura que es pot per a continuar 

complint amb les nostres obligacions 
legals i fiscals, intentant que quan tot 
açò passe, puguem continuar amb 
tota normalitat a la realitat habitual 
anterior.

Esperem, pel bé de tots, que açò 
passe, com més aviat millor i recu-
perem de nou la nostra activitat, i 
puguem tornar a trobar-nos, abra-

çar-nos i fer tot allò que ens agrada 
fer tots junts.

I sobretot i malgrat tot, espere que 
tota aquesta experiència ens servisca 
per a treure alguna cosa positiva, que 
segur que ho farem.

Una forta abraçada (això si, de 
moment, virtual)
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8. El scout afronta les dificultats amb alegria.
Iván Guimerá - FSSJ 

En aquests moments que es-
tem vivint, hem de tindre 

més present que mai, que els scouts 
hem sigut educats per a no rendir-nos 
davant les dificultats i afrontar els rep-
tes amb positivitat i optimisme. Vivim 
una situació, que almenys les nostres 
generacions més joves, no han viscut 
res semblant i esperem que mai més 
haurem de viure-la. Però ara toca 
afrontar aquesta situació amb la ma-
jor serenitat que el soroll mediàtic, la 
sobre informació, i perquè no dir-ho, 
el desconcert, la por i la incertesa de 
quan passarà tot. Els scouts hem de 
ser per a les nostres famílies, amics, 
veïns, com el guia que en moments 
difícils anima a la seua patrulla per a 
completar la ruta. A més, com ja van 
fer els scouts en la gran riuada de Va-
lència del 1957 hem de posar tots els 
nostres recursos materials i humans 
que ens siga possible a disposició 
d’aquells que més ho necessiten i 
contribuir a mitigar l’impacte als més 
vulnerables de la nostra societat. 

I acollint-nos a l’article de la llei scout  
3. El scout és útil i servicial, 
molts grups s’han oferit a realitzar la 
compra a persones que els siga difícil 
fer-la per elles mateixes. Per citar al-
gun d’ells: El agrupament escolta Iter 
en col·laboració amb les parròquies 
de Natzaret i la Punta 

El agrupament escolta Ĺ Om en 
col·laboració amb l’ajuntament de 
Picassent han creat una iniciativa “Pi-
cassent t́ ajuda” per a oferir servei de 
la compra a persones majors i servei 
de costura de màscares.

 
i el agrupant escolta Sant Jordi  s’han 
oferit a realitzar la compra de prime-
ra necessitat. 

Coronavirus i Escoltisme

I molts scouters a títol personal han 
posat cartells en les seues finques 
oferint-se als veïns per a realitzar les 
compres per ells.

Quasi tots els grups scouts han canvi-
at els locals i els parcs o places per les 
xarxes socials, Instagram, Facebook i 
Twitter. Han creant una immensitat 
de continguts i activitats perquè els 
xiquets, xiquetes i joves scouts es-
tiguen entretinguts i el seu confina-
ment passe de la millor manera pos-
sible i ajudar els pares a mantindre els 
seus caps actius. Des de concursos 
de dibuixos, reptes de cançons, Ta-
ller de manualitats, etc. 

També des del Moviment Escolta de 
València estan coordinant a tots els 
seus grups per a canalitzar les acti-
vitats de tots i que a través del MEV 
més gent es puga aprofitar dels re-
cursos. Així mateix l’equip general 
ofereix continguts per als kraales des 
de l’equip d’animació pedagògica o 
l’equip de Fe. 

Des de la Fundació volem donar les 
gràcies a totes i tots els scouts que 
esteu demostrant el valor de l’es-
coltisme i manar-vos ànims a tots 
perquè continueu amb la labor tan 
important que exerciu. Prompte 
passarà tot i podrem donar-nos una 
forta abraçada scout.

https://www.facebook.com/ajuntamentdepicassent/photos/a.303625656344538/3845091452197923/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gruposcoutiter/photos/a.10153629594485789/10158110653340789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ae.santjordi/photos/a.386092968159136/2405427106225702/?type=3&theater
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Camp de treball Calderona

En estos largos días de confina-
miento echamos de menos 

infinidad de actividades que podría-
mos estar realizando al aire libre en 
la naturaleza, pero que para proteger 
nuestra salud y la de los demás, nos 
hemos visto obligados a posponer 
quedándonos en casa. Eso sí, recor-
damos como muy lejano lo que hici-
mos tan solo hace dos meses…

Fue el pasado 8 de febrero, día en 
el que la Fundació Scout Sant Jordi 
había convocado un campo de tra-
bajo en el Centro Scout la Calde-
rona. Amaneció un día totalmente 

primaveral, despejado, con una 
temperatura ideal para disfrutar en 
el corazón del Parque Natural de la 
Sierra Calderona.

A primera hora fueron llegando los 
voluntarios que venían dispuestos 
a echar una mano, una vez más, 
listos para servir. Patronos, miem-
bros del Equipo Directivo del MEV, 
colaboradores de la Fundació, par-
te del comité, pioneros y rutas del 
Agrupament Escolta L’Om de Picas-
sent, incluso amigos cercanos a la 
Fundació con sus niños pequeños, 
y así, hasta reunir a más de treinta 

personas. Cuánta vida recuperan las 
instalaciones scout cuando se llenan 
de gente, de jóvenes, y sobre todo, 
de niños.

Conforme van llegando los amigos 
se suceden los saludos, los besos y 
los abrazos, con todos esos gestos 
de cariño que en estos momentos 
también echamos de menos, y ne-
cesitamos.

Lo primero, organizar el trabajo. 
Hay que descargar todo el material 
y herramientas que se ha preparado 
para la jornada. Una furgoneta llena 
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y el maletero de varios coches se 
van descargando, entre risas y bro-
mas, mientras las ganas de empezar 
nos motiva para prepararlo todo lo 
antes posible. Azadas, segadoras, 
serru chos, palas, taladros, martillos, 
tubos, mallas, sacos de arena y ce-
mento, bancada de mármol…

Y a continuación, siempre hay al-
guien que hace la necesaria pregun-
ta: “¿almorzamos o qué?”. Primero 
hay que ganárselo, aunque hay 
quien lleva 3 horas desde que sonó 
el despertador…

El responsable de la Comisión de 
Instalaciones procede a leer la rela-
ción de trabajos previstos a realizar 
para que la gente se apunte a la ta-
rea que mejor se adapte a sus ha-
bilidades. Son muchos los trabajos 
de la lista, así que hay para todos los 
gustos. El objetivo de todos ellos es, 
cómo no, mejorar las instalaciones 
y hacerlas más eficientes y sosteni-
bles, si cabe.

Como es de esperar, todo el mun-
do se apunta a alguna de las tareas, 
da igual el esfuerzo que precise. Lo 

importante es aportar todo lo que 
cada uno pueda.

Uno de los principales objetivos del 
día es mejorar la captación de agua 
de lluvia, un bien cada día más va-
lioso y necesario, y que hasta ese 
momento se limitaba a la superficie 
de la terraza de la casa de arriba que 
se recoge en el aljibe que hay bajo 
el comedor. Para ello los pioneros y 
rutas se ponen manos a la obra para 
abrir una zanja desde la casa hasta 
el depósito grande donde alojar la 
canalización enterrada que condu-
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cirá el agua de lluvia de la terraza 
exterior hasta el depósito. Anula-
mos los rebosaderos que evacuaban 
el agua de dicha terraza y se instala 
una tubería de PVC para recogerla 
y aprovecharla almacenándola en el 
depósito.

Otra tarea es la colocación de la 
nueva bancada de mármol en la co-
cina, en un precioso color blanco. 
La cocina ha quedado espectacular, 
y mucho más cómoda al ganar es-
pacio de trabajo. Se ha incorporado 
un quemador sencillo de dos fuegos 
para cocinar.

Junto al refugio, hemos reforzado la 
estructura horizontal que soporta el 
material de sombraje del porche ex-
terior mediante mallas metálicas gal-
vanizadas y se ha renovado el cañizo 
superior. El espacio es perfecto para 
disfrutarlo en verano por la sombra 
conseguida.

Aunque no resulta lo más agrada-
ble, también hay voluntarios para 
proceder a la limpieza y manteni-
miento de la fosa séptica, tarea que 
necesariamente hay que realizar pe-
riódicamente para que el sistema de 
evacuación funcione de manera co-

rrecta. También se ha aprovechado 
para demoler el falseo que escondía 
la bajante anulada para evacuar el 
agua de la terraza exterior, rematan-
do posteriormente mediante enfos-
cado la superficie afectada.

Otro equipo se ha encargado del 
desbroce, con máquina y de forma 
manual, de las zonas de paso habi-
tuales, camino de acceso, sendas 
interiores de la parcela, explanada 
inferior, y corte de ramas bajas para 
facilitar el paso.
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Evidentemente, con todo esto he-
mos trabajado intensamente, pero 
más lo hemos disfrutado, sin olvidar-
nos de los buenos ratos del almuerzo 
y la comida en las mesas al solecito, 
entre anécdotas, dando ideas y pro-
gramando las próximas actividades.

El Centro Scout Serra Calderona es 
ahora una instalación un poco más 
agradable, eficiente y sostenible.

En el fondo, y desde nuestra nueva 
situación, qué extraño nos resulta 
ahora coincidir con un grupo nu-
meroso de gente, sin necesidad de 
mantener la distancia preventiva, 

pero con la esperanza completa de 
que, cuando todo pase, volveremos 
a encontrarnos con más ganas e ilu-
sión para seguir dejando este mundo 
mejor. Gracias a todos por vuestro 
trabajo y nos vemos pronto. Mien-
tras tanto, seguiremos afrontando las 
dificultades con una sonrisa.
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Projecte zona d’acampada a Gandia

Amb l’objectiu de contri-
buir a un desenvo-

lupament amb i en el medi natural 
dels nostres xiquets i joves, així com 
joves d’altres associacions amb les 
mateixes preocupacions pel medi 
ambient amb les quals col·laborem 
(Juniors, centres excursionistes, 
amics de la Natura,...) la Fundació 
gestiona vàries zones d’acampada 
per a col·lectius pel fet que hi ha a 
la Comunitat Valenciana una man-
cança prou important d’elles. I en 
concret, a la comarca de la Safor no 
trobem cap zona d’acampada.

El somni d’aconseguir aquesta im-
portant instal·lació ha fet que els dos 
agrupaments escoltes de la ciutat de 
Gandia, el A.E la Safor i el A.E Par-
palló s’ajuntaren formant un xicotet 
grup d’antics membres per treba-
llar aquesta possibilitat aprofitant 
que l’Ajuntament de Gandia té uns 
terrenys d’una antiga pedrera que 
es podrien aprofitar per a ubicar la 
zona d’acampada.

Així, després de diverses reunions 
amb regidors de l’Ajuntament, i des-
prés de valorar quines són les mi-
llors opcions, el mateix Ajuntament 

ens oferí la possibilitat de signar una 
cessió d’ús per uns quants anys a 
una entitat d’utilitat pública. I aques-
ta possibilitat és perfecta perquè la 
nostra Fundació siga eixa entitat en-
carregada de gestionar-la.

El projecte de comptar amb dos 
agrupaments escoltes germans, del 
mateix poble, dues associacions 
germanes: Scouts Valencians i Mo-
viment Escolta de València mitjan-
çant la Fundació Scout Sant Jordi en 
un projecte de recuperació d’una 
pedrera per a convertir-la en una 
zona d’acampada, la primera de la 
comarca de la Safor és un gran pro-
jecte Escolta. Treball tenim molt a 
fer però la il·lusió és molt gran.

El passat dia 16 de gener presentà-
rem la sol·licitud de gestió a l’Ajunta-
ment i la comissió formada pels dos 
agrupaments junt amb la comissió 
de medi ambient de la Fundació 
ja estan prenent contacte amb els 
tècnics municipals corresponents, 
esperem que les qüestions burocrà-
tiques siguen el més ràpid possible i 
puguem gaudir prompte de la natu-
ra a la Safor.
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Scouts Valencians concede la Medalla al  
Mérito Scout en Plata a Ximo Mora 

Empecé en los scouts con la edad 
de ocho años como lobato en 

Grupo Scout VII Calassanç, el de la 
calle Carniceros de Valencia. Uno 
de los grupos más antiguos y que 
aún perdura.

Allí empecé como lobato, y empe-
cé a impregnarme de las consignas 
scouts, que han inspirado mi vida, 
y que mantiene firme mi convic-
ción de que el Escultismo es algo 
maravilloso, que tiene un potencial 
enorme, y que es una herramien-
ta válida para hacer de este mundo 
algo mejor.

Los primeros valores que conocí en 
aquella manada, fueron el del respe-
to y el servicio. Recuerdo que me 
impacto el tema de la buena acción, 
y que el scout no espera más re-
compensa que la sensación de hacer 
un trabajo bien hecho.

A lo largo de tu vida scout, ya como 
adulto, uno va asumiendo multi-
tud de responsabilidades, primero 
como Scouter, después Jefe de Sec-
ción, después como Jefe de Grupo, 
voluntario en la asociación scout, 
formador, responsable de equipo, y 
así suma y suma, recopilando mu-

chas experiencias, y cargando mu-
chas vivencias. Con todo esto no 
es de extrañar que tus compañeros 
scouts, quieran reconocer una tra-
yectoria y un trabajo por el escultis-
mo valenciano.

La asamblea de Scouts Valencians, 
aprobó la concesión de su medalla 
al mérito scout en plata, por todo 
un trabajo scout. Y no puedo estar 
más agradecido, siempre hay que 
ser agradecido y compartirlo con 
los que te aprecian, y yo lo hice con 
mi grupo scout, amigos y compañe-
ros scouts de la Fundació Scout, y 
sobre todo con mi familia.

Gracias de todo corazón
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XXXVé Festival de la Cançó Escolta

Com molts sabreu, el 
passat 23 de febrer 

de 2020 es va celebrar a Tavernes 
de la Valldigna el XXXVé Festival de 
la Cançó Escolta, activitat del Movi-
ment Escolta de València que, cada 
any, acollits per un agrupament, re-
uneix a gran part dels membres de 
l’associació. Aquest any els encarre-
gats de dur a terme el festival vam 
ser l’Agrupament Escolta l’Ombria.

Tant a les persones que duguem 
anys acudint a aquesta activitat, com 
als infants que acudeixen per prime-
ra vegada, el Festival de la Cançó és 
un dia que mai ens decep. Cada any 
esperem amb ganes aquesta cita per 
poder trobar-nos amb els nostres 
companys escoltes d’arreu del ter-
ritori valencià i gaudir d’una jornada 
de germanor, música i escoltisme. 
Però aquesta vegada per a nosaltres 
ha estat especial, per celebrar-se a 

casa nostra i, també, pel que ens ha 
enriquit com a agrupament.

El dia es va desenvolupar d’una ma-
nera genial. Sobre les nou del matí i 
a ritme de dolçaina i tabalet, anaven 
arribant els agrupaments a la zona 
del festival, al mateix temps que 
augmentava el comboi i l’alegria de 
retrobar-nos amb els amics i ami-
gues d’altres localitats. Una estona 
després, vora 2500 persones ens 
trobàvem juntes al recinte; infants i 
joves de totes les edats, scouters, 
comitès i famílies, totes amb el pro-
pòsit de gaudir d’un bon festival. 
Una vegada celebrada l’eucaristia, 
van començar a actuar els agrupa-
ments dalt l’escenari, i de manera 
paral·lela, la resta d’assistents podien 
participar de les activitats que pro-
posàvem o recórrer la zona d’extra-
jobs per col·laborar amb els projec-
tes d’altres agrupaments o entitats.

L’eix temàtic del festival era “48 
agrupaments, 48 festes, 1 festival”, 
amb l’objectiu de conèixer i com-
partir les festes populars de tots els 
territoris que conformen la nostra 
associació. D’aquesta manera, oferí-
em diferents espais on poder dur a 
terme aquests intercanvis culturals. 
Hi havia taulons amb una recopila-
ció de tradicions i festes populars 
del nostre territori, juntament amb 
un mapa on podíem marcar el lloc 
d’on veníem. També disposàvem 
d’una àmplia zona de jocs i danses, 
on intercanviàvem amb altres agru-
paments els nostres balls i costums. 
Finalment, contàvem amb una carpa 
amb jocs tradicionals i instruments a 
l’abast de totes. 

Però per a nosaltres aquest Festival 
de la Cançó no ha sigut només un 
dia. Tot començà el desembre de 
2018, el mateix dia en què es vo-
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tava la nostra entrada al MEV, i sols 
dos mesos després de la fundació 
del nostre agrupament, entre rialles 
algú proposà organitzar el festival la 
pròxima ronda solar. Al principi ens 
ho vam agafar a broma, però al se-
tembre de 2019 ens ho vam pro-
posar seriosament i aleshores vam 
iniciar el nostre projecte de fer un 
Festival de la Cançó el millor pos-
sible, sent la nostra segona ronda 
solar com a agrupament. 

Des d’aquell moment, coordinats 
per 5 membres del kraal, vam co-
mençar a treballar tots junts fins 
el mateix dia del festival: kraal de 
l’agrupament, comitè i moltes per-
sones voluntàries que es van oferir 
a col·laborar en tot el que necessità-
rem. També els nostres infants i jo-
ves de totes les branques van apor-
tar el seu gra d’arena, per tal de fer 
un festival entre totes i per a totes.

Açò és un exemple més del fet que 
quan ens unim i cooperem entre 
nosaltres, podem dur endavant 
qualsevol projecte. En aquest cas 
ha sigut un festival, però amb capa-
citat d’autoorganització i sentiment 
escolta som capaços de fer grans 
coses.

Kraal AE l’Ombria
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L’Escoltisme, cau de persones utòpiques i somiadores!
José V. Chordá Sancho, membre del Comitè de l’Agrupament Escolta l’Ombria

Després d’haver participat com a 
scouter de Tropa a l’organitza-

ció del XVIIIé Festival de la Cançó 
Scout, també a Tavernes de la Vall-
digna, pensava que aquelles sensaci-
ons serien difícilment repetibles. 

20 anys després, puc dir, ben orgu-
llós, com a membre del Comitè de 
l’Agrupament Escolta l’Ombria, 
que és necessari, més que mai, la 
tasca educativa a l’àmbit no formal, 
amb què l’Escoltisme contribueix a 
la societat.

Calen persones utòpiques i somia-
dores, que aporten idees fresques 
i connecten amb els joves d’avui en 
dia, que acaben sent compromesos 
amb la societat, i revertint en la ma-
teixa, els coneixements i valors que 
l’escoltisme els aporta.

El fet de veure com, un Kraal jove, 
però ple d’inquietuds i compromisos 

amb el seu entorn, ha estat capaç de 
despertar la màgia de l’escoltisme a 
més de 60 persones voluntàries, que 
han contribuït amb tota la col·labora-
ció que ha estat possible per tal d’or-
ganitzar exitosament aquest XXXVé 
Festival de la Cançó Scout , torna 
a fer-me reviure que l’Escoltisme, 
després d’arrelar i fer-te crèixer com 
a scouter dins d’un Kraal, madura, 
creix i dóna fruit, en forma de fills i fi-
lles, que com a castors comencen de 
nou projectes de vida compromesos 
amb la societat.

Tal i com es va recordar per part del 
President del MEV a l’acte de clo-
enda i entrega de premis, allò més 
important és que l’escoltisme busca 
que els seus Rutes tinguen impacte 
a la societat i facen la seua tasca de 
Servei fora de l’Escoltisme, per tal de 
servir a la societat. Quant a impacte a 
la societat ens referim, en un projec-
te com aquest, el fet de reunir a més 

de 2.500 jovents de tota la província 
de València a la ciutat de Tavernes de 
la Valldigna, ha tingut un gran impacte 
social, amb entrevistes a À Punt Ra-
dio, publicacions al Levante-EMV i al 
diari Les Provincies, i també en blogs 
locals, tant de caràcter previ, com 
posterior al Festival, però també 
amb gran impacte visual, apareguent 
a les Notícies d’À Punt, el mateix dia 
del Festival de la Cançó, i amb en-
trevistes amb major profunditat al 
Magazine de Telesafor, que ha de-
dicat un monogràfic a mode de re-
sum visual, molt interessant, que vos 
convidem a veure, on podreu gaudir 
de retalls visuals dels diferents agru-
paments participants i guanyadors de 
les diferents categories.

Aquestes trobades, de la mateixa 
manera que altres activitats de caràc-
ter associatiu (MEV) o federatiu (FEV) 
com poden ser les celebracions dels 
Sant Jordi, o també a nivell internaci-

https://www.levante-emv.com/safor/2020/02/22/tavernes-espera-2500-joves-trobada/1980950.html
https://www.lasprovincias.es/safor/festival-canco-scout-20200222003201-ntvo.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=Safor
http://lacotorradelavall.blogspot.com/2020/02/els-escoltes-de-lombria-organitzen-el.html?m=1
http://lacotorradelavall.blogspot.com/2020/02/gran-exit-de-participacio-i.html
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/video-festival-de-la-canco-scout-del-moviment-escolta-de-valencia
https://www.youtube.com/watch?v=RfBWY0Jzw1s&list=PL6fZUwE-hcIaDGT8m4kUfOKvqyyJ0db1S&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RfBWY0Jzw1s&list=PL6fZUwE-hcIaDGT8m4kUfOKvqyyJ0db1S&index=2
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onal com, per exemple, la participa-
ció als Jamborees, ajuden a que els 
joves se n’adonen que l’escoltisme 
no és una activitat dels dissabtes per 
la vesprada, o d’anar d’acampada, o 
de campament d’estiu, sinó que és 
més bé una forma de vida amb uns 
valors que, una vegada assolits, han 
de retornar a la societat en forma de 
persones crítiques que col·laboren 
en deixar el món millor de com ens 
l’hem trobat.

Només em queda agrair la iniciativa 
del Kraal de l’Agrupament Escolta 
l’Ombria i del seu equip de coor-
dinació que ens han fet gaudir d’un 
magnífic XXXVé Festival de la Can-
çó, i com no, la col·laboració de totes 
les persones voluntàries que ho han 
fet possible.

Escolta un dia, escolta per sempre! 
Bona cacera i llargues llunes!

Per veure més fotos clicka ací

https://www.flickr.com/photos/148007203%40N07/albums/72157713727375491
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“Per a nosaltres va ser un fet històric 
nou, impactant i impressionant. A 
més a més, estem orgullosos de per-
tànyer als scouts i, sobretot, a l’Om-
bria, que tot i ser un agrupament tan 
jove, ens ha demostrat que pot amb 
això i més. Kraal sou els millors!!” 

Benja Toledo i Paola Espí

“Una vegada més hem demostrat, 
com a grup scout, que la voluntat per 
un fi comú, és el millor repte d’unió 
per a demostrar que hi ha bon rotllo 
i ganes per fer un esdeveniment tan 
divertit i extraordinari, com és el Fes-
tival de la cançó, on vàrem aconseguir 
transmetre l’essència de l’escoltisme, 
valors i harmonia. Gràcies i enhorabo-
na a tot l’Ombria!! Saludets” 

Salut Rodríguez

“Com que sóc nova a l’agrupament, el 
festival l’he viscut com una llavoreta 
que ens plantaren quan ens ho di-
gueren i que hem anat mimant-la en 
cada quedada per veure-la florir el dia 
del festival. Ara aquesta planta que 
es diu escoltisme es queda arrelada a 
dintre meu i espera pacient totes les 
flors que farem créixer junts.” 

Lorena Talens i Torres

“Per a mi, una experiència novedosa, 
sorprenent i extraordinària. Malaura-
dament, no coneixia l’escoltisme fins 
fa poc i ara estic molt contenta que la 
meua filla el practique. 
A més, tot i que sóc totalment no-
vata, sempre m’he sentit a gust i he 
gaudit de valent. Gràcies, en general, 
a tot l’agrupament per tants bons 
moments. 
En una frase, per a nosaltres l’Ombria 
és una nova finestra per la qual veure 
el món, gràcies a la qual tenim vistes 
que desconeixíem fins el moment”.

Maite Clar

“El Festival de la cançó, viscut aques-
ta vegada des del voluntariat, m’ha 
aportat, sens dubte, una experièn-
cia molt enriquidora. Treballant tots 
per un projecte en comú, fomentant 
la creativitat artística, intercanviant 
idees, donant suport logístic i, sobre-
tot, descobrint a grans persones. Una 
explosió de frescor és el que ens ha 
proporcionat el kraal amb el seu tre-
ball, esforç i il·lusió.”

Anna M. Cordo i Bono

“Ha estat una experiència inoblidable 
i per a repetir. Tots els dissabtes, men-
tre els nostres fills i filles participaven 
de la reunió, nosaltres fèiem la nostra 
tasca de decorats, muntatge,... que 
ens ha servit per fer noves amistats 
i conèixer millor a les antigues, eixes 
relacions humanes sense les quals es 
fa complicat viure. El fet que el re-
sultat final fóra excel·lent, fa que les 
hores invertides hagen pagat la pena. 
Moments i anècdotes que romandran 
a la memòria per a sempre.” 

Natàlia Albi Gàlvez

I, quin és el tast que deixa el Festival de la Cançó a les persones 
voluntàries que ajudaren que aquest XXXVé Festival fóra una 
realitat?
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“Amb un gran projecte com aquest, 
la família de L’Ombria va créixer tant 
en quantitat, com en qualitat, proxi-
mitat i confiança. Ara som més, mi-
llors i més units i d’aquesta manera 
seguirem portant l’escoltisme a la so-
cietat.”

Ideal Morant Mafé

“Per a nosaltres va ser un dia diferent, 
una experiència molt bona amb molt 
bona harmonia entre tots, bon com-
panyerisme i meravellats del bon am-
bient q vam crear junts.”

Carmen Vercher  i Eli Tarrasó

“Per a mi ha sigut una experiència 
personal especial i molt gratificant. 
És com una barreja d’emocions, ger-
manor, música... el tornaria a repetir 
amb la mateixa il·lusió. M’ha calat 
ben a dins el sentiment scout. Visca 
l’Ombria!”

Núria Berenguer

“Després d’un temps de preparació 
carregat d’il·lusió, emocions conjuntes 
i molt bones sensacions arriba el dia 
amb moltes ganes i nervis perquè tot 
isca bé. Ens unim com un vertader 
grup scout i el resultat, un Festival de 
la cançó espectacular!!. Enhorabona 
companys i companyes”

Ana Moreno

“Per a mi va ser una experiència en-
riquidora i sorprenent. Sols pensava: 
quina mala sort no haver pogut viure 
tot això quan era una xiqueta i quina 
sort tenen els meus fills de poder for-
mar part de l’agrupament.Orgullosa 
de la gent!”

Tati Bohigues

“Per a mi l’experiència del Festival de 
la Cançó ha significat: ACOLLIDA, 
sentint-me una més a la nova famí-
lia; GERMANOR, anant tots a una; 
ORGANITZACIÓ, veure la tasca ben 
ramificada;  i IL·LUSIÓ per portar a 
terme i veure el RESULTAT”.

Desi Vercher Grau

“Una grata experiència, hem après 
tots i totes plegats, quan s’emprén un 
repte tan gran que involucra a tan-
tes persones t’agafa una vertiginosa 
sensació  de no arribar. Però quan et 
poses a compartir te n’adones que 
l’experiència i els coneixements són 
els únics béns que creixen quan es 
comparteixen. Per la qual cosa no 
puc estar més agraïda del que m’heu 
ensenyat. Gràcies per tot.”

Àngels, Isa i Joan

“Ara fa un any llarg que es va sembrar 
una petita llavoreta que ha crescut 
molt ràpidament. Amb el Festival de 
la Cançó s’ha fet més forta perquè 
tota la gent que l’ha fet possible ha 
treballat de valent i les relacions hu-
manes s’han enfortit.
Esperem veure aquesta petita llavo-
reta convertida en un arbre fort, ro-
bust i consolidat. A.E.L’OMBRIA”

Montse Hernández i Agustí Enguix

“Per a mi, ha sigut una gran experièn-
cia. No coneixia el món de l’escoltis-
me fins que vàreu coincidir en la meua 
vida (sols fa 1any) i menys encara, el 
Festival de la Cançó.
Ha sigut molt emocionant i gratificant 
veure la col·laboració de tots i el bon 
estar entre tots. La feina ben organit-
zada pel Kraal ha tingut un molt bon 
resultat.
Gràcies per deixar-me formar part 
d’aquest agrupament”

Isa Peris Servà
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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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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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