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Solar
21_22
Comencem un nou
curs

Ens vàrem reunir per programar
la ronda solar.
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Renovació Patronat
També es va produir el canvi de
Presidència i Equip Directiu per
al proper trienni 2021-2024
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Valenciana pel 9 d’octubre
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Llançament Ronda Solar 2021-2022 a la Moreria

El

pasat dissabte 18 de setembre es vàrem reunir al centre
Scout Serra Calderona, el patronat
de la FSSJ per planificar i formar les
comissions de treball per a la propera ronda solar 2021-2022.
Una ronda solar molt especial a la
qual celebrarem el nostre 25é aniversari. Aprofitàrem per vorer els
darrers treballs de silvicultura realitzades.Reprogramem motors per
tornar a navegar a tope i com sempre tornar alli i retrobar-nos, és un
privilegi. COMENCEM!!!!
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Temps d’assemblees
Assamblea MEV a Casa Oràa

El

domingo 26 de septiembre
participamos en la Asamblea
Mev en Casa Oràa y que marca el
inicio de ronda.

Para finalizar, la Fundación preparó
unos estupendos arroces dignos de
concurso. Bravo por los cocineros
Carles, Toni y Juan del GS Kipling, y
también al resto de colaboradores!

Temps d’assemblees
Assamblea FEV a Algemesí

La

Fundació Scout Sant Jordi
també va estar present a
l’Assemblea de la FEV a Algemesí.
Entre altres punts es va tractar de
la presentació Sant Jordi FEV 2022 i
25è Aniversari FEV.

#3
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Renovació patronat Gandia, 16 d’octubre de 2021
Pedro Tamarit - Vicepresident FSSJ

La

Secció de la Fundació Scout
Sant Jordi de Gandia ens va
acollir el passat dia 16, una vegada
més, amb els braços oberts per a
realitzar la reunió de Patronat en
el magnífic Centre Social La Marxuquera. Aquesta reunió va ser especialment Important por diferents
motius.
El primer d’ells és que s’ha renovat
el Patronat amb les eixides de Fernando Pascual i Paco Oria, als quals
agraïm el seu treball i dedicació al
llarg d’aquests anys.
Per cobrir aquests llocs s’han incorporat Claudia Muñoz i Nacho Perales. Tots dos arriben amb il·lusió
i energia renovada i compten amb
una gran trajectòria en l’escoltisme,
així que estem segurs que van a
aportar molt a la Fundació.
Us desitgem llargues llunes i bona
caça!!!

També afegir el nostre enorme
agraïment als membres de la Secció
de la Fundació Scout Sant Jordi de
Gandia, per la seua sempre amable
acollida i per el seu continu treball com part de la Fundació que són
des de els seus inicis.

esdeveniment, inclòs l’esmorzar
i la Impressionant fideuà que ens
han preparat com a colofó d’un
dia que quedarà gravat en la nostra
memòria per el gran ambient escolta del que hem gaudit.
Una vegada més, SEMPRE APUNT!

Gràcies també per aquesta magnífic
treball per a l’organització d’aquest
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Nova Presidenta i Equip Directiu
Pedro Tamarit - Vicepresident FSSJ

També

es va produir
el canvi de
Presidència i Equip Directiu per al
proper trienni 2021-2024.
Pedro Tamarit passa el testic de la
Presidència a Montse Albiñana,
convertint-se així en la primera

presidenta de la Fundació Scout
Sant Jordi. Montse és una persona
formada com a escolta des de ben
menuda, membre de la Fundació
des de fa 17 anys i que, amb la seua
energia i la vitalitat que li caracteritza, va a suposar una forta empenta
per a la Fundació.

L’Equip Directiu per als tres pròxims
anys estarà format per:
Presidència: Montse Albiñana
Vicepresidència: Pedro Tamarit
Secretaria: Rafa Escolano
Tresoreria: Pep Mollà
Secretaría Tècnica: Vicent Vidal
Vocals: Carles Cuenca i Paco Celda
Enhorabona a este gran equip,
i bona gestió!!!
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I arriba el moment de donar un passet més endavant...
Montse Albiñana - Presidenta FSSJ

Quan tenia 6 anys i em van portar
a l’agrupament escolta Sant Jordi de
l’Olleria, no tenia ni idea que aquest
dia marcaria el meu estil de vida.
Anava a un lloc on em trobava com
a casa. Allí estava el meu germà Julio
(scouter de llops), la meva germana
Eva (la meva seisenera, de la sisena gris, encara recorde), Vicent (el
meu Baloo amb el que encara continue compartint camí) i uns pares
involucrats en la vida social i associativa del poble que també participaven activament al comitè de pares
en eixe moment. La dita de “fills de
gats, gatets” la podria aplicar desde
el minut zero de la meva vida, però
en quant escoltisme, ja vegeu…. I
espere que el meu fill, al que porta fent voluntariat desde la panxa,
continue per el mateix cami, el de
l’escoltisme, on també el seu pare i
jo ens vàrem coneixer.
Els “alerta” i “farem el millor” de
llops, “àgils” i “sempre apunt” de
tropa, el “compartir” de pioners i
“servir” de rutes, anàven acompanyant-me al meu cami escolta (tant
de xiqueta, com mes tard com
scouter). Però també m’ha servit a
la meva vida com a creixement personal.
A l’Agost del 2004 deixava de formar part activa del meu agrupament i dos mesos abans (al juny),
a la junta de col.laboradors de la
Fundació Scout Sant Jordi entrava a
formar part del patronat.
Jo sempre he dit que la Fundació
Scout Sant Jordi és com continuar
donant-se “xutes” d’escoltisme,

desde l’altra part de la barrera,
però realment es continuar servint
a la societat, infantesa i adolescència valenciana i continuant creixent
amb els valors que aquell dia van
començar a inculcar-me com la tolerància, companyerisme, educant
sempre amb valors i per l’acció.
I arriba el moment de donar un
passet més endavant i ara toca representar a la Fundació Scout Sant
Jordi. Per això desde el passat 16
d’Octubre porte un cartell que diu
presidenta, però sols es això, un
càrrec en paper, perquè presidents
som TOTES I TOTS els que han
treballat, treballen i treballaran per
l’escoltisme. Aprofite per agrair a
tots els meus predecessors (amics)
que van encapçalar davant de mi
aquesta fundació pel seu treball durant aquests 25 anys (J. Luis Garcia,
J. Luis Aznar, Carles Cuenca, Pep
Mollá, Antonio Losada, Paco Celda
i Pedro Tamarit) i a tota aquella gent
que ha aportat el seu granet de sorra en aquesta fundació.
I aquesta ronda 2021-2022 que
acabem d’encetar, on faig 43 anys
d’escolta, el meu agrupament celebra 58 i la Fundació Scout Sant Jordi
25 anys, no puc estar més agraïda a
la vida per haver-me donat aquesta
oportunitat: la d’haver nascut, crescut i continuar vivint rodejat d’escoltes.
La llavor que un dia es van plantar,
el seu fruit estem arreplegant, per
poder tornar a sembrar, aquest estil
de vida que ens ha marcat
Scout un dia, scout per sempre
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Distinció de la Generalitat Valenciana pel 9 d’Octubre

La

Generalitat ha concedit la
distincio al mèrit per la igualtat i les politiques inclusives al Moviment Scout de la Comunitat Valenciana, representat per la Federació
d’Escoltisme de València i la Federació Scouts Valencians.

És un reconeixement a totes les
persones que venen treballant l’escoltisme des de que va arribar al
nostre territori allà pel 1912. Xiquets
i xiquetes, joves, scouters, Comités
i famílies, també els que han format
part de la Fundació Scout Sant Jordi

des de que es va constituir fa 25 anys.
Tots ells són mereixedors d’aquest
reconeixement, i hui és un dia per
celebrar junts tots els SCOUTS,
en majúscules, i sense cognoms.
Enhorabona a tots els Scout!!!

Dins de l’escoltisme, com a moviment de voluntariat, tenim prou interioritzat aquell versicle que diu “feu
bé i presteu sense esperar res a canvi: llavors serà gran
la vostra recompensa”. Com a escoltes no esperem cap
més recompensa que l’estima dels nostres joves, aquells
pels quals dia a dia dediquem el nostre temps.
Però també esperem una altra recompensa, la recompensa de l’esperança, no és una recompensa que
es puga mesurar, però hi està sempre present, l’esperança de construir un món millor. La nostra esperança
és que mitjançant una educació en valors tota persona
que haja participat en l’escoltisme jugue un paper constructiu en la societat creant eixe món millor.
Així i tot, a tothom li agrada que, a vegades, li reconeguen la seua tasca, ja no només per unflar un poc
la nostra autoestima, també per a recordar-nos que la
societat necessita de nosaltres i la nostra tasca.
El passat 9 d’octubre, Diada de Poble Valencià, la Generalitat Valenciana, en nom del nostre poble ens va reconèixer la nostra tasca amb la Distinció de la Generalitat per les accions a favor de la igualtat i per a una societat
inclusiva.
Estar present i tindre l’honor de representar a l’escoltisme valencià recollint la Distinció va ser un moment prou
emotiu, però he de reconéixer que estar al Palau de la Generalitat no pot comparar-se amb la sensació dels dies següents, on la gent et parla per a dir-te que el vídeo del premi ha passat pels grups de famílies dels seus agrupaments,
d’antics scouters, on persones que ni tan sols sabia que havien estat scouts em parlàvem per a dir-me que els va
emocionar veure com rebíem el premi.
Mai vaig esperar rebre res a canvi de la meua tasca dins de l’escoltisme, però mentiria si vos diguera que l’estima que vaig sentir eixos dies no m’han fet un poc més ric.
Gràcies.
«Baldo» David Baldoví Sánchez
Presidente de la Federació d’Escoltisme Valencià
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Con motivo a la concesión del galardón por la Generalitat Valenciana el 9 de octubre del presente año,
recibí una llamada de la Fundació Scout Sant Jordi, invitándome a que escribiera un pequeño artículo, sobre
la recepción de la Medalla al mérito por las acciones a
favor de la igualdad y por una sociedad inclusiva, a las
federaciones del FEV y SSVV-ASDE, aunque realmente
es un reconocimiento más que merecido a todas y todos
los SCOUTS de la Comunidad Valenciana, sea cual sea
su agrupación y su situación ya que una vez Scout, Scout
para toda la vida.
Creo que lo importante no solo es el reconocimiento en sí, sin querer desmerecer la concesión del galardón, lo valioso es poder decir que el escultismo en la
Comunidad Valenciana solo tiene una voz, solo tiene una
dirección, solo tiene un proyecto y una finalidad. Pudiendo decir en voz alta y clara, que gracias al trabajo, la gestión y el esfuerzo de todas las agrupaciones que somos
actualmente en todo el territorio, la barrera de las federaciones se ha roto y la verdadera hermandad scout es una
realidad. En consecuencia a la misma, es cuando llegan los reconocimientos, que además lo que hacen es conseguir
aunar y remar con más fuerza si cabe, el esfuerzo por conseguir dejar este mundo mejor que lo encontramos.
Es un honor poder dirigirme a vosotros y vosotras y siempre estaré agradecido por esta oportunidad, que solo
hace que demostrar que somos scouts y que lo demás no importa.
Un fuerte apretón de zurda y buena caza
José Gómez Plasencia (SLPS)
Presidente de Scouts Valencians ASDE. (Periodo Nov. 2018 a Nov. 2021)
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Participación en el 60 Aniversario del Grupo Scout X El Pilar
Quique Rodriguez - FSSJ

No

podía acabar de mejor forma un 9 de octubre,
el día en que el escultismo recibió la medalla al
mérito de la Generalitat, que compartiendo y disfrutando de
la celebración del 60 Aniversario del Grupo Scout X El Pilar.
El acto, al que acudieron cerca de 200 personas de entre
18 a 80 años, tuvo lugar en el Colegio Nuestra Señora del
Pilar de Valencia, y al mismo asistieron en representación
de la Fundació Scout Sant Jordi nuestros patronos Quique
Rodríguez e Iván Guimerá.
Después de una misa y las palabras de reconocimiento del
director del Colegio de El Pilar y el Presidente del MEV, no
se podía tener mejor cierre que terminar cantando el himno del Mev, canción que en su día ganó a propuesta del G.S.
X-El Pilar, y acompañado con la guitarra de su autor Quique.
Nuestra más enhorabuena por estos 60 años y desde la
Fundación os deseamos que sigáis celebrando muchos
más a nuestro lado.

Fundadores... Tropa en 1961

Visita als Grups Scouts de Gandia
Rafa Escolano - Secretari FSSJ

Durant

el dissabte 30 d’octubre l’Alcalde
de la ciutat, Jose Manuel Prieto i la
Regidora de Benestar Social Inma Rodríquez han visitat
als dos Grups Scouts de Gandia, el Grup Scout Parpalló
(Scouts Valencians) i el Grup Scout la Safor (Federació
d’Escoltisme Valencià), felicitar-los per haver rebut el
premi 9 d’Octubre al mèrit per accions a favor de la
igualtat i per una societat inclusiva. i per a agrair la seua
tasca amb la gent jove a l’hora de transmetre valors com
la solidaritat, l’estima i protecció del nostre territori o el
treball en equip.
Així, a les 11:00, aprofitant una activitat solidària del GS
Parpalló van visitar, al passeig de les Germanies, una de
les quatre taules que el Grup va repartir per Gandia amb
l’objectiu d’aconseguir productes no peribles (sucre, oli,
conserves,..) per a donar-les al Preventori. L’Alcalde i la
Regidora també van fer la seua aportació de menjar.

Seguidament, al voltant de les 11:45 van apropar-se al
local del Grup Scout la Safor per visitar les instal·lacions
i vore com estaven fent una sèrie de tallers preparatius
per a la festa de Halloween que realitzaren per la vesprada.

En els dos agrupaments van parlar amb els seus responsables de la situació actual, dels problemes per la falta
de zones d’acampada on els Scouts solen fer gran part
de les seues activitats, de la seua formació i capacitació
com a responsables de persones menors d’edat, del
seu compromís, les activitats,...
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L’Escoltisme a Albaida 1966-2004
Rafa Escolano - Secretari FSSJ

El

darrer dissabte 23 d’octubre es presentà a la població
d’Albaida el llibre “L’Escoltisme a Albaida 1966-2004”. Llibre escrit per
l’historiador Txema Nuín Ugarte i
que aprofundeix amb la creació a
mitjans dels any 60 del passat segle
del primer grup scout al poble, passa per contar les primeres vivències,
la creació del Grup la Vall i després
del Grup Kim per finalitzar fent una
reflexió al voltant de la importància que moviments com el nostre
desenvolupen, no sols a la població
d’Albaida, si no al llarg de tot el nostre Territori.
Txema a comptat amb l’artista de
Palomar, Joan Sancarlos i amb el recolzament i la participació al pròleg

de Jose Ignacio Cruz, historiador
ben conegut pel món i de l’Escoltisme Valencià per les seues nombroses publicacions i coneixements
i col·laborador de la Fundació Scout
Sant Jordi .
La presentació va tindre tres ponents. L’escriptor Txema Nuín que
després d’explicar els motius per
escriu-re el llibre donà pas a Jose
Ignacio Cruz per, entre altres coses,
reconèixer el gran treball realitzat
per Txema. L’últim ponent va ser el
fundador de l’Escoltisme a Albaida,
Antonio Conejero, el que aleshores
(1966) era un jove diaca amb ganes
de fer moltes activitats amb la gent
jove, explicà de manera divertida
com es van organitzar originària-

ment al primer Grup Scout que
anomenarien “GRUPO ESCOUT
SAN PERE I SAN PAU”.
Finalitzà l’acte amb una projecció de
fotografies antigues, selecció recopilada per un dels scouts Albaidí més
representatiu i que més temps es va
mantenir al capdavant de l’Escoltisme a Albaida: Jaume Simó Ridaura.
L’acte va comptar amb una nombrosa participació de antics escoltes
d’Albaida a més de membres de la
societat Albaidina i representats d’altres agrupament de la comarca, en
representació de la Fundació Sant
Jordi assistiren Vicent Vidal i Rafa
Escolano.
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Asamblea Scouts Valencians. Nuevo Equipo Federal
Montse Albiñana - Presidenta FSSJ

Com

una xiqueta que estrena sabates noves,
el passat diumenge 7 de novembre,
vaig anar a l’assemblea extraordinària de Scouts Valencians.

Era una assemblea molt especial per a
ells perquè feien el canvi d’Equip Federal, però també per a mi perquè
era la primera vegada que representava a la Fundació Scout Sant Jordi.
Em van acompanyar gent del patronat, molt propera a mi, que amb el
seu caliu em van fer trobar-me molt
arropada.
A tots els escoltes els ha estat molt
complicat la situació sanitària que
hem patit arran del Covid, i a Scouts
Valencians també. Com tots, es van
reinventar, van lluitar contra les adversitats, i van continuar fent camí
escolta. Així som els scouts.

Reiteri en aquestes línies l’agraïment
de la tasca feta per a l’escoltisme valencià a l’equip que va acabar, encapçalat per José Gómez i donar la
benvinguda i molta força i empeny
al nou equip encapçalat per Vicent
Ripoll. Però sobre tot donar les
GRÀCIES a cadascú dels animadors
escoltes valencians per aportar el
seu gra de sorra per fer aquest món
un poc millor.
Sempre a punt.
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Queda convocada la
XXI Edició del Premi
Sant Jordi

Ha

estat convocada la XX1
Edició del Premi Sant
Jordi. 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 Comunitat Valenciana i, en general, qualsevol persona física o jurídica amb residència en la Comunitat
Valenciana, d’acord amb els termes
establerts en les Bases d’aquesta
convocatòria.
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PREMI SANT JORDI
Vintè primera Edició
Quin és l’objecte del concurs?: pretenem reconéixer el treball realitzat a favor dels
xiquets, xiquetes i joves valencians per part de persones o institucions.
Es convoca un únic premi que valorarà els mèrits de les persones o entitats proposades.
Les actuacions hauran d’estar en la línia dels principis de la Fundació i de l’Escoltisme, i en
conseqüència seran prioritzades les accions basades en l’educació dels xiquets, xiquetes
i joves.
Àmbit del concurs: Comunitat
Valenciana
Qui pot presentar candidatura?: qualsevol persona o entitat
menys per a si mateix o per a les
organitzacions a qui representa el o
la sol·licitant.
Quin és el termini d’admissió de candidatures?: caldrà presentar-les fins al dia
15 de juny del 2021.
Com es presenten les candidatures?: per escrit, amb la firma o segell de l’entitat
o membre que fa la proposta. Es formalitzaran mitjançant l’enviament de la proposta
formal, amb exposició detallada dels mèrits de la candidatura i la seua transcendència.
On es presenten?: es poden enviar per correu electrònic a fundacio@fundaciosantjordi.com; per correu postal certificat a l’adreça ‘Premis Sant Jordi’ (carrer Balmes 17,
46001, València); o bé presentar-les al domicili social de la Fundació en horari d’oficina.
Qui forma part del Jurat?: serà el Patronat de la FSSJ. La decisió serà inapel·lable i les
deliberacions es regiran pel que estableixen els Estatuts d’aquesta.
Quins són els criteris de valoració?: el Jurat tindrà en consideració, prioritàriament,
que les actuacions estiguen en sintonia amb les línies de l’escoltisme i els objectius de la
Fundació, així com les accions basades en l’educació dels xiquets, xiquetes i joves.

Ampliació de presentació
de candidatures fins el
10-12-2021

Per a la concessió conjunta a més d’una persona o institució,
serà necessari que es complementen de manera molt clara
els mèrits de les corresponents candidatures.
• Cada Premi Sant Jordi consta d’un diploma i un guardó.
Si el premi fóra compartit, correspondrà a cada premiat
el seu corresponent diploma i guardó.
• Per a rebre’ls, el guardonat o la guardonada haurà d’estar present, o en el seu cas, un representant d’aquest/a
i participar en l’acte de lliurament del Premi.
Com serà la resolució del Premi?: la deliberació i resolució del Premi tindrà lloc en
una reunió formal i convocada a tal efecte del Patronat de la FSSJ.
On es farà el lliurament del Premi?: tindrà lloc en una cerimònia dissenyada a tal
efecte. La data i el lloc es comunicaran amb bestreta suficient.
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i l’acceptació de les decisions del Jurat.

at

òr

ia

#14

BUTLLETÍ

59

TARDOR_21

Camp de treball Serra Calderona

Dia

de lleure, de feina, de compartir, de riure, de cuidar la natura, de
pintar, de tallar llenya, de desbrossar...

Quantes coses hem pogut gaudir i aprendre hui!
Una gran participació ha fet que siga tot un èxit la convocatòria a la jornada
de treball celebrada al Centre Scout Serra Calderona.
Moltíssimes gràcies als exploradors, pioners, rutes i scouters dels grups Azahar, VII Calasanz i Seeonee, així com als col·laboradors, amics i membres
de la Fundació que hui han posat tot de la seua part perquè tornem a casa
cansats, però amb la satisfacció d’haver deixat la nostra casa a la Calderona
millor del que estava.
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Logo 25 Aniversario

Ya

tenemos ganador del concurso de logo del 25 Aniversario de la Fundación Scout Sant
Jordi.
El Patronato ha decidido conceder el
primer premio del concurso a la propuesta presentada por Vicent Vidal.
Nuestra más enhorabuena a Vicent,
autor de la imagen con la que nos
vamos a identificar en este año de
celebración.

También queremos agradecer el
trabajo al resto de participantes,
que con magníficas propuestas han
puesto muy difícil la elección del ganador.
Recordamos que el premio consiste
en un diploma acreditativo y material de la tienda L´Aventura por una
cantidad económica de 200 euros.
¡¡¡ ENHORABUENA !!!

Nueva iniciativa: «Cancionero Scout»
Con este boletín desde la Fundació Scout Sant Jordi os traemos una
nueva propuesta que esperamos
que os resulte útil e interesante.
En nuestro camino scout la música
siempre nos ha acompañado y algunas canciones nos transportan a
un lugar, a una vivencia, a un campamento, o simplemente a un momento compartido con amigos.
Por ello, nos hemos planteado la
posibilidad de ir publicando en cada

boletín algunas letras de canciones
con sus acordes para guitarra en
formato “ficha” que iremos recopilando para terminar editando un
Cancionero scout. Las fichas estarán disponibles en el apartado
“Cancionero” de nuestra web.

hacer llegar al correo fssjcomunica@gmail.com

Puede ser un cancionero colaborativo, por lo que, si tenéis alguna
sugerencia de canciones, detectáis
algún error, o cualquier otra aportación que se os ocurra, nos la podéis

Os animamos a que las aprendáis y
enseñéis a los niños y jóvenes, y si
todavía no sabéis tocar la guitarra,
es el momento de solucionarlo.

Para empezar, traemos dos himnos
que no pueden faltar, el del Movimiento Escolta de Valencia, y el clásico del Movimiento Scout Católico.

Esperamos que os guste.

HIMNE DEL MEV
1
2

MI LA SI7
MI / LA / SI7
Hi ha un foc morint,
MI LA FA#7 SI7
hi ha un xic dormint,
SOL#7
DO#m
hi ha un mateix crit amb to suau
DO7
FA#7
amb el qui tots desitgem i
SI7
demanem Pau.

MI LA SI7
MI / LA / SI7
Junts preguem a Déu,
MI LA FA#7 SI7
junts tenim la veu,
SOL#7
DO#m
per dir que aquesta terra està en
perill
DO7
FA#7
i hem de defensar-la tots al
SI7
mateix crit.

MI LA
SI7
MI / LA / SI7
Vine amb mi a cantar,
MI LA
FA#7
SI7
vine amb mi a escoltar,
SOL#7
DO#m
eixe cant que enmig dels pins fa
el vent,
DO7
FA#7
i la bellesa que de nit tenen els
SI7
estels.

MI LA SI7
MI / LA / SI7
Fes-te amic del món,
MI LA
FA#7 SI7
mira amb ulls d’amor,
SOL#7
DO#m
sempre amb el cor i amb veritat,
DO7
FA#7
lluita perquè tots els veïns siguem
SI7
germans.

1

3

1

FA#7

3

2

SOL#7

3

4

Do#m

2
3

Cejilla 4

Cejilla 4

4

2

2

3

3
4

DO7
1

MI LA
SI7
MI / LA / SI7
SOM, SOM VALENCIANS.
MI LA FA#7
SI7
SOM DEUTORS DEL MAR.
SOL#7
DO#m
SOM SCOUTS QUE CRIDEM PER
TOT ARREU
DO7
FA#7
BONA SORT I QUE UN BON DIA
SI7
ENS DONE DÉU.

2

Cejilla 2

2

MI LA
SI7
MI / LA / SI7
SOM, SOM VALENCIANS.
MI LA FA#7
SI7
SOM DEUTORS DEL MAR.
SOL#7
DO#m
SOM SCOUTS QUE CRIDEM PER
TOT ARREU
DO7
FA#7
BONA SORT I QUE UN BON DIA
SI7
ENS DONE DÉU.

SI7

LA

MI

Intro:
(MI-LA-SI7
MI-LA-SI7
MI-LA-SOL#m-SI7)

3

4

4

HIMNO DEL MSC
Oeé… (oeé….)
DO
Vamos hacia adelante,
FA
SOL DO
mil cumbres a escalar;
DO
Ríos, valles y campos
RE7
SOL
cruzas al pasar.
Mim
Lam
Nada te detiene
SOL
DO
en tu caminar;
DO
El paso es ligero,
SOL
DO
firme la voluntad.
DO
SOL
SIEMPRE LISTOS,
DO
SOL
SOMOS SCOUTS,
FA
DO
LA AMISTAD, LA UNIÓN,
RE7
SOL
NUESTRO AFÁN.
DO
Unidos caminando,
FA SOL DO
las voces sonaran;
DO
Mira si al compañero
RE7
SOL
puedes ayudar
Mim
Lam
Una mano tiende
SOL
DO
pronto al recordar,

FA

DO
1

DO
Tus obras son tu meta,
SOL
DO
tu norte la unidad.
DO
SOL
SIEMPRE LISTOS,
DO
SOL
SOMOS SCOUTS,
FA
DO
LA AMISTAD, LA UNIÓN,
RE7
SOL
NUESTRO AFÁN.
DO
Rocíos de mañana
FA SOL DO
saludas al pasar,
DO
Los prados y los mares
RE7
SOL
y hombres del lugar;
Mim
Lam
árboles y juncos,
SOL
DO
hiedra y rosal,
DO
alegran tus senderos,
SOL
DO
gozan de tu bondad.
DO
SOL
SIEMPRE LISTOS,
DO
SOL
SOMOS SCOUTS,
FA
DO
LA AMISTAD, LA UNIÓN,
RE7
SOL
NUESTRO AFÁN.

Cejilla 1

2
3

SOL

2

4

3

RE7

4

1
2

3

Mim

Lam

1
2

1
3

2

3

2
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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

ISSN 2659-7128
Edita Fundació Scout Sant Jordi

Contacta amb la Fundació Scout Sant Jordi: C/ Balmes 17 - 46001 València - Tel: 96 315 32 43
fundacio@fundaciosantjordi.com o administracio@fundaciosantjordi.com

w

