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El lema de este año ha sido “El
resurgir de la Luz”.
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Llum de la Pau 2021

Pedro Tamarit - Vicepresident FSSJ

E

ste año Xacobeo ha sido el Grupo Scout Iter el encargado de recoger la Luz de la Paz de Belén en
Santiago de Compostela y organizar
posteriormente el reparto de la misma a toda la archidiócesis de Valencia. El lema de este año ha sido “El
resurgir de la Luz”.
Una representación de la Fundació
Scout Sant Jordi acudió a Nazaret,
barrio donde el Grupo Scout Iter

desarrolla una encomiable labor,
para participar y recoger la Luz en la
parroquia de Nuestra Señora de los
Desamparados.
No podemos más que dar gracias
al Grupo Scout Iter y a su parroquia
por la organización de una emotiva
ceremonia en la que consiguieron
trasladar mensajes de Paz y Esperanza a través de los valores del escultismo católico a todos los asistentes.
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AVAPACE. Premi Sant Jordi XXI Edició
Carles Cuenca - FSSJ

L’

Associació Valenciana d’Ajuda a
la Paràlisi Cerebral rep el XXI
Premi Sant Jordi. El patronat de la
Fundació Scout Sant Jordi ha valorat
que AVAPACE és una organització
sense ànim de lucre que destaca pel
treball per pal·liar les moltes carències que pateixen les persones amb
paràlisi cerebral i els seus familiars,
per millorar la seua qualitat de vida,
donar serveis als afectats i per la lluita pels seus drets.

ideari scout en la societat adolorida
del S. XXI.
L’entrega del premi a AVAPACE es
realitzarà en el marc de la celebració del 25 aniversari de la Fundació
que està prevista per a l’11 de juny
de 2022 en el Centre Scout Casa
Oràa de Moixent. Rebreu més informació en el pròxim butlletí o en
les xarxes socials.

La Fundació vol posar en valor la
màxima exemplaritat i transcendència de la seua obra que pensa que
estan en la línia dels principis de la
Fundació i de l’Escoltisme. Donant
reconeixement i visibilitat a AVAPACE es vol promoure entre la infància i la joventut valencianes la idea
de que el compromís solidari i el
voluntariat ofereixen moltes possibilitats per al desenvolupament del

Donació de material neteja de la empresa Plastiken

D

es de la Fundació Scout Sant
Jordi volem agrair a la empresa Plastiken la seua col·laboració
fent-nos la donació de material fabricat a les seues instal·lacions, com
poals, safes, caixes de magatzematge, etc.... destinat als Centres Scout
Casa Oràa I Serra Calderona.
Este tipus de col·laboracions ens
ajuda a dur endavant el nostre treball per l’escoltisme i deixar un món
millor.
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Dia de l’arbre. 25 arbres FEV/FSSJ. Casa Oràa, 30 de gener de 2022
Redacció - FSSJ

En

l’any 2022 la Fundació
Scout Sant Jordi i la Federació d’Escoltisme Valencià celebren el
seu 25è aniversari, i va començar al
Centre Scout Casa Oràa plantant 25
arbres, un per cada any de la nostra
història, que veurem créixer com a
símbol del creixement de l’escoltisme a la Comunitat Valenciana.
Les varietats triades han sigut figueres, un nouer, moreres i 200 plantons de pi pinyoner, carrasques i
llentiscles.
A l’esdeveniment participaren
scouts, scouters, comitès, amics i
col·laboradors de la Fundació. En

particular, va haver una bona representació de amics de Caixa Popular,
entitat que recolza l’activitat de la
Fundació des de fa molts anys.
Volem agrair a la Generalitat Valenciana per la donació dels plantons,
a la comissió de Comitès del Mev
que ens feren de fantàstics cuiners
preparant paelles per a tots els assistents, a Caixa Popular per la seua
col·laboració, scouts, amics, col·laboradors i patrons de la Fundació,
perquè junts hem sigut capaços de
crear un ambient de alegria i familiaritat i hem pogut deixar el Centre
Scout Casa Oràa un poc millor on
gaudir de l’escoltisme en la natura.
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Assemblea FEV Corbera
Redacció - FSSJ

Fundació Scout Sant Jordi va
participar a l’Assemblea FEV
celebrada a Corbera el darrere 6 de
febrer.

La

Ha explicat qui som, els nostres objectius, i ha parlat dels Centres Scout
Casa Oràa i Serra Calderona que estan a disposició dels grups scout.

La nostra Presidenta Montse Albiñana ha traslladat als assistents que
aquest any, igual que la FEV, la Fundació celebra el seu 25è aniversari, anys
dedicats a treballar per l’escoltisme.

També ha convidat tothom a participar en el lliurament del Premi Sant
Jordi que aquest any s’ha concedit a
AVAPACE.

Donación de la Empresa COMPAC a la Fundació
Redacció - FSSJ

D

esde la Fundacio Scout Sant
Jordi continuamos mejorando
las instalaciones de Casa Oràa para
así ofrecer un mejor servicio a los
niños y jóvenes a la hora de organizar sus salidas.
En este caso, queremos agradecer
a la empresa MARMOL COMPAC

la donación del pavimento a instalar
en el edificio de la barraca de Casa
Oràa, en Moixent.
Esta intervención va a suponer una
mejora notable en el interior de la
barraca, cuyo uso por parte de los
grupos esperamos se vea aumenta-

do, tanto en cantidad como en calidad.
En la Fundació Scout Sant Jordi seguimos trabajando en todo aquello
que facilite a los niños y jóvenes poder disfrutar de la naturaleza y de la
educación en valores que el escultismo les ofrece.
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Sellos calidad instalaciones
Pedro Tamarit - Vicepresident FSSJ

Més

que acampar es una
web desarrollada por
el Consell Valencià de la Joventut,
entidad que aglutina y representa al
asociacionismo juvenil valenciano.
Esta nació con el propósito de facilitar la búsqueda a las entidades a
la hora de hacer campamentos y así
poner en valor la tarea que desarrollan.
Los sellos de calidad que se asignan
a cada instalación permiten identificar de una forma más rápida y
sencilla las zonas e instalaciones que
más se adaptan a las necesidades de
los grupos.
El pasado 29 de noviembre fueron
asignados los siguientes sellos de
calidad a los Centros Scout gestionados por la Fundació Scout Sant
Jordi:
Centro Scout Casa Oràa

laciones tienen espacio suficiente
en el exterior para poder hacer
actividades con grupos numerosos de gente.
- Sello calidad OCIO EDUCATIVO.
AULA DE FORMACION
Los acampadas y campamentos
son una experiencia educativa
muy enriquecedora y un espacio
muy importante para conseguir
los objetivos educativos que se
marcan y nos marcamos tanto
niñas y niños como jóvenes. Es
por eso que queremos valorar y
poner en valor esa tarea y darle
un reconocimiento mediante los
sellos.
En el caso de Casa Oràa significa
que las instalaciones tienen salas
adecuadas para hacer conferencias, reuniones o cursos de formación, acondicionadas para ello
y con espacio amplio.

https://mesqueacampar.org/instalacio/casa-oraa/?lang=es

- Sello calidad INSTALACIONES.
GRUPOS GRANDES
Este sello garantiza que el albergue cuida las instalaciones y dispone de ciertas características.
En el caso del Centro Scout
Casa Oràa significa que las insta-

Centro Scout Serra Calderona
https://mesqueacampar.org/instalacio/la-moreria/?lang=es

- Sello calidad SOSTENIBLE.
ENERGIAS RENOVABLES
Este sello pone en valor el respeto por el medio ambiente. Por
eso, el objetivo de este sello es

premiar aquellos alojamientos
que comparten esta sensibilidad.
En el caso del Centro Scout Serra Calderona significa que su
energía proviene, al menos un
80%, de energías renovables
obtenidas a través de fuentes de
energía propia. Hay un elevado
aprovechamiento del agua de lluvia mediante aljibe y depósito, así
como placas fotovoltaicas para la
generación de energía eléctrica.
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I tornà el Festival de la Cançó
Quique Rodriguez - FSSJ

El

passat diumenge 20 de febrer
de 2022 tinguérem el goig de
tornar a poder realitzar i celebrar
una de les activitats que ajunta i
agermana a més escoltes del nostre
Moviment. Gràcies a l’Agrupament
Escolta Sant Joan de Massamagrell,
que va fer d’amfitrió i organitzador
en el seu 40 aniversari, es va celebrar la XXXVI edició del Festival de
la Cançó Escolta. Sí, 36 edicions ja,
d’un festival que mobilitza a milers
d’escoltes de tot el MEV. L’edició de
l’any 2021 no es va poder realitzar
i enguany n’hi havia més ganes que
mai de tornar a vore-ns.
En mig d’una gran incertesa per
culpa de la pandèmia que des de
febrer del 2020 escampa per tot
el planeta, vint-i-cinc agrupaments
s’animaren a participar al Festival. És
molt difícil saber la quantitat de persones que assistiren al Festival, però
entre escoltes, familiars i comités segur que passaven de 2.000 persones. En concret pujaren a l’escenari
25 agrupaments a oferir les seues
creacions, 25 cançons que suposen
un gran esforç de creativitat, d’assaig
i preparació, de muntatge, decoracions i d’interpretació.

El dia començà amb la Missa que
va dir el Consiliari diocesà Doro
Palomares a les 9 del matí i a les
10h. amb la benvinguda del senyor
alcalde, començaren a desfilar els
nombrosos agrupaments. Gràcies
a la perfecta organització de l’agrupament escolta els agrupaments
es preparaven per un cantó, i amb
molta gràcia eren presentats per
els més joves dels escoltes del Sant
Joan. Tant bona va ser l’organització que el jurat va poder avaluar les
interpretacions sense cap inconvenient, ni tècnic ni de megafonia.

Després del dinar, on molts agrupaments aprofitaren per intercanviar
records, extrajobs, dinars, abraçades i amistat, es van concedir els
premis. Però abans, faltava sentir
al President del MEV, que aprofità
l’ocasió per reconèixer lo dur que
havia sigut el confinament i la parada
d’activitats associatives, i que a la fi
albiràvem amb optimisme la represa
de la vida escolta.
El repartiment de premis va ser el
següent:
# Premi per votació popular: G.S
Els Àngels.
# Premi a la millor escenografia:
AE Valldigna
# Premi al millor ritme i menció
a la temàtica contra la violència:
G.S Orión.
# Premi als valors escoltes: AE Alezeya
# Premi als valors mediambiental:
AE Osyris
# Premi a la millor cançó: G.S. Iter
Finalment, amb l’agraïment de
l’agrupament Sant Joan i la interpretació de l’himne del MEV tornaren
a casa amb la satisfacció de tornar a
les nostres activitats escoltes, plenes
de valors i germanor.
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Scouts Press

Rafa Escolano - Secretari FSSJ

Les

quarantenes per culpa de
la COVID, encara que
enutjoses i avorrides, tenen el seu
costat positiu, aprofitar per a meditar, llegir i descansar, en aquest ritme tan trepidant que ens porta la
vida, serveixen per a recarregar les
piles, i en mi a més, em va servir per
a trobar una joia amagada entre carpetes, llibres vells i traspaperes varis.
Aquest exemplar núm. 27 de
l’SCOUTS PRESS on apareix la
notícia en portada la creació de la
Federació d’Escoltisme Valencià em
va traslladar a la meua època jove
d’scouter implicat en el meu Grup
i alhora molt interessat a conèixer
els designis del Moviment Escolta
de València i ara dels primers passos
d’aquesta Federació que unia per
fi a les tres associacions scouts de
Castelló, València i Alacant.
Obrir les seues enormes pàgines en
el seu format periòdic i endinsar-me
en les experiències que compartien
altres escoltes em feia sentir membre d’un projecte comú ampli, més
gran encara amb la nova Federació.
L’SCOUTS PRESS era la nostra especial xarxa social de finals dels 90 que
va millorar la seua qualitat i contingut
ja en els 2000 passant a ser una revista a tot color on es plasmava quasi
tota la vida Federativa (Les diverses
activitats dels Grups, reflexions per
a millorar el nostre compromís, les
activitats de les tres associacions i
la FEV, l’Escola, els llocs on poder
acampar, la Tenda l’Aventura,…).
Famosos i comentats van ser articles
de Paco Celda, Doro Palomares,
Quique Rodríguez i tants altres. Incomptables històries i vivències de

campaments i activitats on tots i totes ens podíem sentir, en menor o
major mesura representats.
La meua relació amb l’SCOUTS
PRESS va augmentar quan en el període del 2001 al 2002 vaig ser Secretari Tècnic de la FEV, les visites a
la impremta COPIFORMES a comprovar el procés de “fabricació”, encara recorde l’olor de tinta i el soroll
de la maquinària fent el seu treball
impressor, supervisar la impressió
de les etiquetes amb les adreces i
trasllat de les caixes plenes i pesades
per a portar-les a Correus i així que
arribara a casa de cada associat.

Cap a 2013 l’SCOUTS PRESS va
finalitzar la seua etapa impresa i va
passar a ser digital, i d’ací a desaparèixer definitivament al 2015. La
informació la rebem ara d’una altra
manera, dia a dia, minut a minut.
No utilitzem el paper, es més ecològic clar. Tenim les dades al moment
i totes les informacions, imatges, reflexions al moment i no al cap d’un
mes, temps que ens sembla caduc.
Però digueu-me xapat a l’antiga si
voleu però jo continue enyorant
obrir la bústia i trobar-me el meu
exemplar de l’SCOUTS PRESS.
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Celebrem Sant Jordi
FEV - Benlloch

El

cap de setmana 2 i 3 d’abril la Federació d’Escoltisme Valencià va celebrar el Sant Jordi federatiu
a Benlloch (Castelló).

Centenes de escoltes provinents de les tres associacions de València, Alacant i Castelló van gaudir d’un
esdeveniment que tenia com a objectiu posar en valor
el treball en equip i el compromís social a través de
l’escoltisme. Tot plegat ambientat a l’antiga Grècia, on
cada participant ha d’aportar la seua pròpia llavor per,
entre totes les llavors, aconseguir canviar el món.
La presidenta de la Fundació Scout Sant Jordi, Montse Albiñana, ha participat, convidada per la Federació
d’Escoltisme Valencià, als actes d’inauguració i cloenda
de l’esdeveniment.
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Celebrem Sant Jordi
Scouts Valencians - Ibi

El

cap de setmana 9 i 10 d’abril Scouts Valencians
va celebrar el Sant Jordi 2022 al Parc de Giravela,

a Ibi.
El lema de l’esdeveniment ha sigut “Retrobant-nos”,
paraula que s’ha fet realitat entre els joves assistents.
Convidada per la Federació Scouts Valencians, la nostra presidenta Montse Albiñana va assistir a l’acte d’inauguració.
Des de la Fundació Scout Sant Jordi volem agrair la
amable invitació i continuem estenent ponts entre els
nostres germans escoltes.
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14a Trobada d´Escoltes Adults
Ximo Mora - FSSJ

Del

29 d’abril a l’1 de maig, es
va celebrar la 14ª Trobada
d’Escoltes Adults. Es va realitzar a Mallorca, i en concret en el Santuari de
Lluc, centre espiritual de l’illa, i un lloc
amb un valor paisatgístic increïble, amb
una gran massa forestal plena de pi i
alzines.

de juny del 2019 que es va fer a Vic, a
Barcelona.

Aquesta activitat es realitza cada dos
anys, entre les entitats d’escoles d’adults
de l’àmbit lingüístic català. Per les circumstàncies de la situació sanitària dels
últims anys, no s’havia fet l’activitat des

En aquesta trobada s’intenta enriquir-se com a persona i com escoltes,
compartint vivències amb persones
que comparteixen els mateixos valors
scout, i els mateixos valors pel territori.

Tots tenien moltes ganes de veure’s de
nou, i la participació es va acostar a les
40 persones, de Catalunya, les Illes i de
València a través de la Fundació Scout
Sant Jordi.

Per a això es van organitzar diverses
sessions de treball i distensió per a
compartir experiències, cançons, rialles i històries.
Durant els tres dies, també es van realitzar diverses excursions pels increïbles paisatges de la serra Tramuntana,
on podem destacar la cala Sa Calobra,
el torrent de Pareis, el oratori de Sant
Pere d’Escorca, el centre de la ciutat de
Palma, i xicotetes excursions a peu pels
paratges del santuari de Lluc.
Participar en aquesta mena d’activitat,
amb gent adulta i alguns molt majors,
en veure que gent adulta, que en algun
moment han estat molt involucrades
en el moviment scout, aportant el seu
voluntari de servei per a ajudar amb el
seu granet d’arena per a fer d’aquest
món un lloc millor, et permet reafirmar
el nostre compromís amb el moviment
scout
La pròxima trobada es farà a la Comunitat Valenciana, i es farà càrrec de
l’organització la Fundació Scout Sant
Jordi, es realitzarà durant l’any 2023,
T’apuntes?.
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Jornada de trabajo en el
Centro Scout Casa Oràa

El

pasado sábado 7 de mayo pudimos disfrutar de una nueva jornada de trabajo en el Centro
Scout Casa Oràa.
En plena naturaleza es donde el escultismo se desarrolla de forma más
plena, y qué mejor que hacerlo mejorando una de las instalaciones que
la Fundació Scout Sant Jordi gestiona
para así poder ofrecer mejores condiciones a los grupos de jóvenes que,
semana tras semana, en navidades,
pascua y verano, buscan lugares donde desarrollar su actividad al aire libre
y vivir experiencias inolvidables que,
con toda seguridad, influirán en su
formación para ser mejor persona.
Fue un día radiante de sol, donde
las herramientas básicas que se utilizaron fueron el compañerismo, la
sonrisa y las ganas de compartir el

tiempo de cada uno de los asistentes
sirviendo al escultismo.
Los trabajos que se realizaron fueron desde pintura y poda, hasta la
limpieza y acondicionamiento de los
distintos edificios que conforman la
instalación.
Desde la Fundació queremos agradecer a todos los participantes, patronos y Sección de Gandía de la
Fundació Scout Sant Jordi, su colaboración para dejar la instalación lista
para la celebración del XXV aniversario de la Fundació.
Una vez más, se cumple el lema
scout: ¡¡Siempre listos!!

Cancionero
Scout
Continuamos con el proyecto del Cancionero Scout.
En esta ocasión os traemos algunas letras
de canciones con sus acordes para guitarra
que no pueden faltar en vuestro cancionero.
- Himne de Scouts Valencians
- Por ser Scout
- Canción de la promesa
- Somos Lobatos
Las fichas las tenéis a vuestra disposición
en el apartado “Cancionero” de nuestra
web.
Recordad que se trata de un cancionero
colaborativo, por lo que podéis enviarnos
vuestras sugerencias de canciones, o comunicarnos si detectáis algún error, al correo fssjcomunica@gmail.com
Disfrutadlo.

HIMNE DE SCOUTS VALENCIANS

LA
RE
Penyagolosa, Garbí, Mariola,
SOL LA
RE
Serra d'Aitana, Alt Maestrat,
SOL
RE
montanyes totes de nostra terra
LA
que abraça unint-les
RE
LA
RE
el nostre mar.
Penyagolosa, Garbí, Mariola,
SOL
RE
SOL LA
RE
Montanyes totes de nostra terra
Serra d'Aitana, Alt Maestrat,
LA
SOL
RE
que abraça unint-les
montanyes totes de nostra terra
RE
LA
el nostre mar.
que abraça unint-les
RE
SOL
el nostre mar.
Scouts d'Espanya,
SOL
RE
LA
RE
Montanyes totes de nostra terra Scouts Valencians,
LA
SOL LA
RE
que abraça unint-les
Scouts d'Europa o més enllà.
RE
SOL
RE
el nostre mar.
Servir amb goig es el que importa,
LA
RE
(RE-LA-RE-LA-RE
obrint-se sempre, donant la mà.
RE-LA-RE-LA-RE)
SOL
RE
Servir amb goig es el que importa,
RE
LA
RE/SOL/RE
Scouts d'Espanya,
obrint-se sempre, donant la mà.
LA
Fa#m/Sim
Scouts Valencians,
Sim
SOL LA
RE
Scouts d'Europa o més enllà;
RE LA
Fa#m/Sim
servir amb goig es el que importa,
Sim
SOL
LA
RE
obrint-se sempre, donant la mà.

LA

RE

Intro: (RE-LA-RE-LA-RE
RE-LA-RE-LA-RE)
RE
LA
Fa#m/Sim
Som scouts de l'ampla costera
Sim
SOL
LA
RE
per on Espanya guaita a Llevant.
RE LA
Fa#m/Sim
Som valencians que la Senyera
Sim
SOL LA
RE
de l’Escoltisme portem davant.

1

2

1

2

SOL
3

3

2

Fa#m
Cejilla 2

Sim
Cejilla 2

2
3

4

1

3

4

3

POR SER SCOUT
DO
Por ser Scout soy alegre y joven
SOL
y nada me cuesta sonreír,
FA
DO
por ser Scout lucho cada día
RE
SOL
y me empeño en ser útil y servir.

DO
Por ser Scout conozco la alegría
SOL
de servir, amar y comprender,
FA
DO
no me arredra lo duro del camino,
RE
SOL
sé que con tu ayuda llegaré.

DO
Por ser Scout sueño noche y día
SOL
en volver mi mochila a cargar
FA
DO
de emociones, cantos y esperanzas,
RE
SOL
y de amigos que el bosque me dará.

DO
Y siempre así,viviendo el escultismo,
SOL
una gran familia se ha de hacer,
FA
DO
donde tú y yo nos encontremos,
RE
SOL
siguiendo el ejemplo de B.P.

DO
MÍRAME, ¡OH DIOS!
DESDE EL CIELO,
RESPONDE,

DO
MÍRAME,¡OH DIOS!
DESDE EL CIELO,
RESPONDE,

SOL7
SI MI CANTO LLEGA A TÍ.
FA
DO
YA SABES QUE SOY UN HOMBRE
RE7
SOL
Y COMO TAL CAERÉ.
FA
PERO, SI ME AYUDAS, (++)
DO
PERO, SI ME AYUDAS, (++)
RE7
PERO, SI ME AYUDAS
SOL
VENCERÉ.

SOL7
SI MI CANTO LLEGA A TÍ.
FA
DO
YA SABES QUE SOY UN HOMBRE
RE7
SOL
Y COMO TAL CAERÉ.
FA
PERO, SI ME AYUDAS, (++)
DO
PERO, SI ME AYUDAS, (++)
RE7
PERO, SI ME AYUDAS
SOL
VENCERÉ.
DO
La, la, la, la…

SOL

DO

FA

1

Cejilla 1

2
3

1

4

2

2

RE

3

3

RE7

SOL7
1

1

2
3

2

4

1
3

2
3

CANCIÓN DE LA PROMESA

CANCIÓN DE LA PROMESA
RE
Delante del Señor, mi Dios,
LA7
y por mi honor,
RE
me entrego enteramente
LA7 RE
a Ti, Señor.
SOL
RE
Prometo amarte sin cesar,
LA7
RE
cada vez más,
SOL
RE
y guardar mi Promesa
LA7
SOL/RE
hasta el final.
RE
Prometo, con tu gracia,
LA7
y por mi honor,
RE
ser fiel siempre a mi patria
LA7 SOL/RE
y a Ti, Señor.
SOL
RE
Cumplir con alegría
LA7
RE
la Ley Scout,
SOL
RE
acepta mi Promesa,
LA7
SOL/RE
Señor Jesús.

RE
Delante del Señor, mi Dios,
LA7
y por mi honor,
RE
me entrego enteramente
LA7 RE
a Ti, Señor.

RE
1

2
3

SOL
RE
Prometo amarte sin cesar,
LA7
RE
cada vez más,
SOL
RE
y guardar mi Promesa
LA7
SOL/RE
hasta el final.
RE
Prometo, con tu gracia,
LA7
y por mi honor,
RE
ser fiel siempre a mi patria
LA7 SOL/RE
y a Ti, Señor.

LA7
1

SOL
1
2

SOL
RE
Cumplir con alegría
LA7
RE
la Ley Scout,
SOL
RE
acepta mi Promesa,
LA7
SOL/RE
Señor Jesús.

3

3

SOMOS LOBATOS
RE
SOMOS LOBATOS
QUE QUEREMOS DANZAR,
EL DÍA ES ALEGRE
Mim
Y NOS INVITA A BAILAR,
LA7
DAME TU MANO
RE
Y EMPECEMOS A GIRAR,
SOL
LA7
UNIENDO NUESTRAS VOCES
RE
AL CANTAR. (BIS)
SOL
LA7
Intenta este baile
RE
Sim
a todos contagiar
Mim
LA7
RE RE7
de buen humor y de cordialidad.
SOL
LA7
Todos unidos
RE
Sim
bailemos al compás,
Mim
LA7
RE
con la ilusión de la amistad.
RE
SOMOS LOBATOS
QUE QUEREMOS DANZAR,
EL DÍA ES ALEGRE
Mim
Y NOS INVITA A BAILAR,

LA7
DAME TU MANO
RE
Y EMPECEMOS A GIRAR,
SOL
LA7
UNIENDO NUESTRAS VOCES
RE
AL CANTAR. (BIS)
SOL
LA7
Abre bien los ojos,
RE
Sim
y piensa en los demás,
Mim
LA7
RE/RE7
como un buen lobato de verdad.
SOL
LA7
Muestra tu sonrisa
RE
Sim
y tu alegria de vivir
Mim
LA7
RE
para hacer al mundo más feliz.
RE
SOMOS LOBATOS
QUE QUEREMOS DANZAR,
EL DÍA ES ALEGRE
Mim
Y NOS INVITA A BAILAR,
LA7
DAME TU MANO
RE
Y EMPECEMOS A GIRAR,
SOL
LA7
UNIENDO NUESTRAS VOCES
RE
AL CANTAR. (BIS)
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RE
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2

2
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1

3

3
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Sim
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1

1
2
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Cejilla 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
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