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El scout afronta les dificultats amb un somriure
Montse Albiñana - FSSJ 

Amb mascaretes, distàn-
cia de seguretat, 

però sobre tot amb molta il.lusio 
per començar una nova ronda solar, 
el patronat de la FSSJ es va reunir el 
passat diumenge 6 de setembre al 
Centre Scout Serra Calderona per 
planificar el que serà aquesta ronda 
atípica.

Revisarem els objectius fundacio-
nals per commissions i planificarem 
reunions, dia de l’arbre 2021 i els 
camps de treball que duem a terme 
als nostres centres scouts. Activitats 
que organitza MEV-FEV amb les 
que participem com ara la Llum de 
la Pau, el Festival de la Canço, entre 
altres … 

Tornarem a casa amb la motxilla 
plena d’esperança de poder conti-
nuar estant a l’abast de l’escoltisme 
i sobre tot amb l’esperança de que 
tot anirà bé.

Esperem i desitgem que la pande-
mia ens deixe fer les activitats pro-
gramades.

RS 20_21
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Acord d’arrendament de les instal·lacions de la Fundació Scout 
Sant Jordi a la Federació d’Escoltisme Valencià
Vicent Vidal - FSSJ 

El passat mes d’Octubre de 2020, 
l’assemblea de la Federació 

d’Escoltisme Valencià, va decidir aju-
dar econòmicament als agrupaments 
de la Federació, assumint el cost de 
la realització d’activitats en la natura, 
mitjançant arrendament de les 2 ins-
tal·lacions de la Fundació Scout Sant 
Jordi (el Centre Scout Casa Oràa, en 
Moixent i el Centre Scout Serra Cal-
derona, en Serra). 

Amb aquest motiu, el 10 d’Octubre 
de 2020, es va signar per part de les 
dos associacions el contracte d’arren-
dament oportú, gràcies al qual, des 
del 10 d’Octubre fins al 31 de De-
sembre de 2020, els agrupaments 
que pertanyen a les 3 associacions 
que formen la Federació (Moviment 
Escolta de València, Scouts d’Alacant 
i Scouts de Castelló), poden utilitzar 
qualsevol d’aquestes instal·lacions, 
sense ningún cost per als agrupa-
ments.

Gràcies a aquesta iniciativa, a data de 
6/11/2020, dels 11 caps de setmana 

en els que es podía fer ús d’aquestes 
ajudes, s’han rebut sol·licituds de 23 
agrupaments, dels quals s’han confir-
mat 12 (6 a Casa Oràa i 6 a la Cal-
derona), 2 no s’han pogut concedir 
per estar ocupat, 2 estan pendents i 
7 s’han anul·lat per diferents motius), 
lo que significa que, de moment, 467 
persones s’aprofitaràn d’aquesta ini-
ciativa, un total de 23 nits, amb un 
total de 772 pernoctacions. 

Degut a les circumstàncies sanitàri-
es actuals, provocades per la CO-
VID-19, la Fundació ha adaptat les 
seves instal·lacions, per fer-les lo 
més segures posibles, complint les 
normes dictades per les autoritats, 
implantant protocol de prevenció i 
pla de contingència, limitant els afo-
raments, dotant dels productes higi-
ènics exigits, instal·lant cartellería als 
efectes...

Des de la Fundació Scout Sant Jordi, 
volem agrair a la Federació d’Escol-
tisme Valencià aquesta iniciativa, per 
dos motius:

Per una part, per ajudar econòmica-
ment i per tant, fomentar i motivar 
als agrupaments a la realització d’ac-
tivitats en la natura, les quals formen 
una part fonamental de l’escoltisme. 

I per una altra part, per haver tin-
gut en compte com a beneficiaris, al 
igual que als agrupaments, les instal-
lacions de la Fundació, que també fa 
un esforç important, més encara en 
aquestos moments, per ajudar a l’es-
coltisme, que és una de les nostres 
finalitats principals.

Sempre a punt per a servir.

Expositor Protocol COVID19 al Centre Scout Casa Oràa Expositor Protocol COVID19 al Centre Scout Serra Calderona
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Inici de Ronda als Agrupaments Escoltes 
Escoltisme en temps de pandèmia  -  AE Kipling

Escoltime en temps de pandèmia   
 o el que podria ser el títol d’un 

fantàstic llibre sobre escoltisme es-
crit fa anys, es en realitat la frase que 
sintetitza els temps que corren. Sa-
bíem que el segle XXI estaria carac-
teritzat per canvis immediats i que, 
com a escoltes, hauríem de trobar 
la forma d’adaptar-nos ràpidament 
als canvis incessants, per així conti-
nuar treballant en una educació en 

valors integral. No obstant això, el 
que mai haguerem imaginat seria 
viure una pandèmia, fet que només 
fa que confirmar que hem de pre-
parar als nostres xiquets i xiquetes 
per a reptes inimaginables.

Des del Grup Scout Kipling hem 
tractat de continuar amb l’activitat 
escolta, començant per les reunions 
on-line amb els xiquets i xiquetes 

entre els mesos de confinament, 
continuant amb acampades d’estiu 
de les branques més majors i una 
setmana d’activitats d’estiu a Valèn-
cia amb la manada i la tropa i, per 
fi, en septembre inaugurant el co-
mençament d’una nova ronda solar. 
Esperem continuar treballant e im-
pregnar les nostres activitats de re-
siliència, però sobretot de solidaritat 
i cooperació.

Tropa i Manada front al Museu d’Història de València durant les activitats d’estiu Recollida d’aliments

Posta a les activitats d’estiu Rutes a l’acampada d’estiu
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Inici de Ronda als Agrupaments Escoltes 
L’inici de Ronda sempre s’espera amb moltes ganes  -  AE S.Jordi

L’última fotografia que tenim i quasi l’últim record que 
guardem tots junts és al passat festival de la cançó. 

Que lluny queda.
Qui conegueu el nostre agrupament, sabeu que 

aquest any 2020 va començar d’una manera horrible i 
que ens va costar molt refer-nos com a persones, però 
també com a col·lectiu. Tot i que junts vam intentar 
retornar el somriure al grup; un somriure diferent, un 
nou somriure.

Quan ens van confinar, vam seguir units, encara 
que amb pantalles pel mig... Whatsapp, meet, skype, 
hangouts, etcètera, eren el nou “centre” de reunió. 
Vam seguir actius com vam poder i, després de mesos 
infinits, vam finalitzar la ronda amb una activitat presen-
cial per seccions, amb totes les mesures i precaucions.

Pareixia que açò ja anava de bo! Tot i haver decidit 
no fer campament, estàvem convençuts que, després 
del PEA, començaríem la ronda amb normalitat (amb 
la nova) el dia de la Fira del nostre poble, tot i no ha-
ver-ne.

L’inici de Ronda sempre s’espera amb moltes ga-
nes: molts dels xiquets i xiquetes començaran a una 
nova secció, s’hauran fet grans i estaran molt emocio-
nats; molts dels scouters canviarem de kraal de secció 
i de xiquets i xiquetes, o ens quedarem amb els de 
sempre i això encara ens agradarà més...

El 24 d’octubre tot estava a punt. Cada kraal havia 
preparat les seues activitats per a conèixer els noms 
de cadascú, per a fer les divisions en sisenes, patrulles, 
caus..., per a retrobar-nos de nou. Segur que les famí-
lies havien enrotllat la panyoleta i planxat la camisa als 
seus fills i filles. Segur que aquests s’havien preocupat 
per no oblidar-se a casa les “ganes de passar-ho bé” 
que sempre recomanem que porten.

Però qui no estava llest per començar era el nostre 
poble, amb el maleït virus. La cosa estava tornant-se 
fosca de nou, així que el millor que podíem fer era 
omitir qualsevol risc d’infecció i de propagació. Per tant, 
després de suspendre varies reunions de la majoria de 
seccions, el kraal varem decidir aplaçar l’inici de ronda 
fins a l’últim cap de setmana de Novembre.

Mentrestant, seguirem fent escoltisme individual-
ment i vetllant per la seguretat de tots i cadascun dels 
membres del nostre agrupament, als qui enyorem 
moltíssim i esperem vore prompte.

A.E. Sant Jordi
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Inici de Ronda als Agrupaments Escoltes 
Més a punt que mai!  -  AE Marquesat

Incertesa, angoixa, por, nervis, però 
també molta esperança i il·lusió. Amb 

aquestes sensacions podríem descriure 
com hem viscut els escoltes del Mar-
quesat el fals intent de tornada a l’ano-
menada “nova normalitat”.

Enrere deixàvem una ronda pre-
sencial a mitges, amb tots nosaltres 
confinats i els monitors enviant-nos 
cada setmana per WhatsApp les acti-
vitats que havien programat per a que 
cap xiquet es sentira abandonat pel seu 
agrupament en un moment tan dur.

Recorde amb estima un dia qual-
sevol de la primavera en que els mo-
nitors del meu fill Guillem anaven 
casa per casa portant-nos una planta. 
La idea era que cada xiquet/a es fera 
càrrec d’ella i aprengueren que amb pa-
ciència i estima sempre acabem gaudint 
dels fruits de l’espera. Les seues care-
tes, amb boca i nas invisibles, només 
deixaven vore una cosa als seus ulls: 
esperança... A mi em van recordar de 
seguida eixe lema tan escolta que diu 
que “Nosaltres somriem i cantem da-
vant les dificultats”. 

L’estiu tampoc ha sigut molt millor. 
Reunits en assemblea decidirem no fer 
campament per primera vegada en 25 
anys... Una decisió molt difícil de pren-
dre, però influïda sens dubte per la pru-
dència. L’AE Marquesat, que sempre ha 
volgut arriscar i anar més enllà acudint 
a encontres internacionals, implicant-se 
en els diferents organismes federatius i 
creixent en la mesura que podíem, de-

cidíem per primera vegada i per unani-
mitat ser primer de tot part de la solu-
ció i no del problema .

Amb aquest panorama davant de 
nosaltres, encetàrem la Ronda Solar 
20/21, les cares dels que com la meua 
filla Gal·la, acudien per primera vega-
da als Scouts ho deien tot: començava 
per a ella i la resta de castors una gran 
aventura, que amb un poc de sort du-
raria tota una vida… Va ser un dissabte 
estrany, amb una benvinguda a la qual 
ja ens anem acostumant: Gel hidroalco-
hòlic per a les manetes, mascareta ben 
ajustada i moltes ganes d’aprendre i de 
compartir. Eixe dissabte va ser per a tot 
l’agrupament com un moment de rea-
firmar-nos en la idea de seguir “sempre 
a punt”, tot i les dificultats. Només eixa 
reunió d’inici de ronda ha estat possible, 
de moment...

Jo com a mare i antiga cap d’agru-
pament no he deixat de repetir-me 
que aquest és un moviment més ne-
cessari que mai, ja que precisament va 
nàixer de la necessitat de tornar l’espe-
rança als xiquets i joves que patien la 
guerra. Ara, estem davant el moment 
més crític de les nostres vides, ningú de 
nosaltres s’hagut d’enfrontar mai a una 
pandèmia, ningú havíem imaginat, ni 
en el pitjor dels malsons que hauríem 
de quedar-nos en casa, tancats amb els 
nostres fills, recordant-los cada dia que 
som afortunats de tindre un lloc segur 
on guarir-nos d’un virus que vol ensen-
yar-nos alguna cosa. Al llarg d’aquests 

mesos he pensat molt en això: Els es-
coltes del Marquesat estem ací i serem 
part de la solució. Dotarem la gent jove 
i els xiquets dels recursos necessaris 
perquè no abandonen mai la idea de 
que un món millor és possible i ells es-
tan cridats a ser-ne protagonistes. 

Mentre esperem la tornada dels 
somriures visibles, els abraços i el plaer 
de dormir acompanyats a les tendes de 
campanya després d’una llarga camina-
da, haurem de mantindre’ns amb força, 
amb la convicció i les estima que ens ca-
racteritza i molt segurs de que si ens ho 
proposem eixirem d’aquesta i serem 
millors per a la resta d’espècies, per al 
planeta que habitem i per a la resta de 
la societat, amb qui ens ha tocat com-
partir aquest moment de la història.

El missatge escolta i el nostre treball 
està més viu que mai i és el moment de 
ser un bon exemple per als xiquets i joves.  
                                         Elisa Moragón
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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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