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Temps d’assemblees  
Camvi Equip MEV

Els processos de relleu són importants i, encara que 
moltes vegades no es busca un canvi fins al final de 

la vida de l’equip, és un procés que comença en el mateix 
moment que s’aprova la candidatura.

És per això que, l’equip MEV 2019-2022 va centrar la seua 
tasca a donar-li força a les comissions, crear equips en molts 
dels càrrecs i aproximar-se a tota aquella gent que tinguera 
la motivació de fer coses un pas més enllà dels seus agrupa-
ments.

I així, és com s’ha aconseguit crear una candidatura on es 
continua la vida associativa, fent un pas més enllà en la nos-
tra progressió personal, amb representació de totes les co-
marques, però, sobretot, superant el gran repte que se’ns 
plantejava: trencar amb la feminització i masculinització dels 
càrrecs, proposant així una representació en gestió en mans 
de dones.

Les motivacions i les ganes d’aquest equip són moltes su-
posant un repte per a totes. Un escaló més en la nostra 
trajectòria escolta que agafem amb un poc de vertigen però 
amb molta il·lusió.

L’escoltisme forma part de la nostra forma de ser i de viure, 
i, per això hem decidit fer totes eixe xicotet pas que vam 
començar amb edats molt curtes als nostres agrupaments. 
És així una forma de tornar a l’associació totes aquelles expe-

riències, vivències i aprenentatges que hem tingut la sort de 
tindre dins d’aquest xicotet món escolta.

Som conscients que el camí no és fàcil i que, encara que 
arrepleguem moltes xicotetes llavors plantades anys an-
teriors per altres equips, ens trobem baix el repte de fer 
ressorgir la vida associativa, de retornar a moltes activitats 
que van quedar escombrades baix les conseqüències de la 
pandèmia i d’acompanyar als agrupaments en aquest camí 
de tornar a l’escoltisme.

Seguim fem moviment amb xicotetes accions, amb servei i 
amb il·lusió.

Temps d’assemblees  
Assamblea SdC

El actual equipo que dirige SdC cogió el relevo el 15 de 
noviembre de 2020. Este equipo toma el testigo del 

equipo anterior, que realizó un trabajo magnífico durante 
su mandato. El relevo lo toma un grupo heterogéneo, con 
representación de varios grupos de la provincia. Se encarga 
de la comunicación Alberto Alonso, del grupo scout Sant 
Pere, a la secretaría María Carrascal de Sant Pere, tesorero 
Adrián Castillo del grupo scout El Millars, vicepresidencia y 
responsable pedagógica Elena Juan, del grupo scout Espadà, 
y Jose Luis Clausell, presidente, del grupo scout Belcaire.
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Temps d’assemblees  
Camvi Equip SdA

Este año en Scouts de Alicante, un 
nuevo equipo directivo comienza 

el proyecto llamado Sinergia con dura-
ción de 1 año aunque con posibilidad 
de prórroga en la próxima ronda.

Este Equipo viene motivado por la 
necesidad de, como su nombre indi-
ca, conseguir una participación activa 
y colectiva de todos los grupos scouts 
que forman la asociación y así alcanzar 
objetivos que, de no estar unidos, no 
serían posibles. Así pues nuestro obje-
tivo principal es mantener a la asocia-
ción viva después de estos años com-
plicados y recuperar el sentimiento de 
pertenencia, el compromiso y la im-
plicación con SdA, además de apoyar 

y ayudar a los grupos y a las personas 
voluntarias en todo lo posible.

Nuestro equipo está compuesto por 
9 personas de 5 grupos distintos. Ellas 
son Pilar Castro (presidenta) que repite 
cargo un año más, Juan Carlos Gómez 
(vicepresidente) que entra con muchas 
ganas de aprender y es un potente re-
levo, Laura López (secretaria) está sú-
per dispuesta a ayudar a SdA, Alejan-
dra Richart (tesorera) también repite 
cargo pero esta vez está enseñando a 
Almudena Arechavala (vocal de tesore-
ría) que es tesorera de su grupo y un 
buen relevo también, Rebeca Gómez 
y Almudena Martínez (cargo de anima-
ción pedagógica) tienen mucha expe-

riencia y ya han trabajado juntas, fue-
ron parte del Equipo de SdA hace unos 
años, Alberto Lozano (cargo de medio 
ambiente)repite este año también pero 
en un cargo nuevo que le motiva más 
y Elicio Mora (cargo de comunicación) 
que viene con ganas y está a tope con 
la asociación.

Temps d’assemblees  
Camvi Equip FEV

Fa uns pocs mesos va arribar a la 
seua conclusió un programa 

federatiu de 6 anys, el programa Arre-
ls, i amb ell, va arribar el moment del 
canvi d’equip i programa. El nou equip, 
format per molts noms individuals, es 
va crear amb la voluntat de donar-li 
una continuïtat a aqueix esperit origi-
nal, que compartia amb Arrels; el de 
donar-li a la federació unes bases sòli-
des des de les quals generar projectes 
transformadors, amb voluntat de canvi 
social i sempre sota el llegat de la pro-
posta metodològica de l’escoltisme. 
D’aquesta manera naix el programa 
Empelt.

Un empelt és la unió de diversos or-
ganismes vius vegetals, que permet la 
sinergia entre ells, alhora que conserva 
les característiques que els fan únics. 
Amb aquesta idea, Empelt busca ge-
nerar una base d’unió i treball coope-
ratiu entre les associacions, buscant, 
sobre aqueixes sinergies, construir un 
nou escoltisme que treballe sobre els 

problemes actuals de la societat, men-
tre continua amb la seua missió original, 
deixar el món una mica millor del que 
el trobem.

No obstant això, sent conscients que 
aqueix empelt no seria possible sense 
totes les parts implicades, la FEV cerca 
que tota la comunitat sobre la qual re-
percutirà aquest programa, puga apor-
tar a la creació d’objectius i al disseny 
d’un programa que realment ens ajude 
a portar a terme la nostra meta trans-
formadora com scouts.

A més d’això i per a acabar, l’equip fe-
deratiu planteja una transformació del 
sentit mateix del programa, posant 
les necessitats de les associacions, els 
grups i els kraals al centre, resignificant 
l’estructura federativa com una eina de 
la qual es poden servir els grups per 
a continuar amb la seua labor i treba-
llant una idea que aprenem des que les 
edats més primerenques de la nostra 
metodologia educativa, compartir i se-
cundar-se en els altres, és la millor for-
ma per a continuar creixent juntes.
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Celebració de les jornades de PECs 
Redacció - MEV 

Els dies 15 i 16 d‘octubre van 
tindre lloc les jornades de 

PECs, al campament La Serrana, en 
Bunyol.

Començàrem el dissabte de nit, 
on el primer a fer era trencar el gel 
amb dinàmiques per conéixer-nos.

Diumenge va ser el dia de treballar: 
partint d’una avaluació de la ronda 
passada, veient la realitat del movi-
ment, les participants van debatre 
quines eren les necessitats actuals.   
Per a donar-les resposta, algunes 
comissions van dissoldre’s i es for-
maren de noves, com ara ‘Diver-
ses’, de qui sentireu prou en el futur 
pròxim. Per concloure, cada comis-
sió va definir objectius i planificar la 
ronda que ja està en marxa.

Com cada ronda, va ser un nou 
començament, una oportunitat per 
donar-li nova vida a les diferents 
àrees de treball que existeixen dins 
de l’escoltisme. Amb cares conegu-
des i també de noves, diferents in-
quietuds i ganes de treballar, les co-
missions continuen fent escoltisme.
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Patronat i Camp de Treball al Centre Scout Serra Calderona 
Vicent Vidal - FSSJ

El passat 28 i 29 d’octubre de 
2022, tinguérem jornada de 

cap de setmana al Centre Scout Se-
rra Calderona.

El dissabte férem la reunió del pa-
tronat i després sopar i una tertúlia 
molt agradable i entretinguda, en la 
que tinguérem ocasió de conèixer-
nos un poc més els patrons assis-
tents, entre els quals es trobaven 3 
noves components de la Federació 
i MEV.

L’endemà, de bon matí, ens 
posàrem junt amb altres patrons i 
col·laboradors i amics que vingue-
ren a fer el camp de treball con-
vocat, amb la finalitat d’endreçar 
la casa, que tenia falta de pintura, 
neteja i algunes millores, així com el 
seu entorn.

Acabàrem la jornada amb un dinar 
de germanor amb la satisfacció de 
la feina feta i del convenciment que 
estes jornades són necessàries, pel 
bé de la casa i de nosaltres matei-
xos.

Repetirem!!
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La Luz de la Paz de Belén de SdA este año se realizó 
el pasado domingo 18 de diciembre en la Parroquia 

El Salvador. El evento en sí lo organizó SdA aunque tuvi-
mos ayuda de nuestro Consiliario Joseto que es quién nos 
recibió en su parroquia y nos ayudó con la celebración, y 
también de los rovers del Grupo Scout Gilwell que fueron 
quienes recogieron la luz en Algemesí y la trajeron a Alican-
te para compartirla con el resto de la asociación, además 
junto a la rama pioneros hicieron el coro en la iglesia.

Después de repartir las velas y compartir la Luz salimos al 
exterior a realizar las actividades asociativas, la primera fue 

preparada por cada Mesa Pedagógica hacia su rama, así 
que divididas por ramas leyeron un cuento y reflexionaron 
sobre el valor o los valores escondidos que había en él 
(amistad, amor, autoestima, servicio) y más tarde, para po-
nerlo en común, lo representaron en formación para que 
el resto de ramas lo viese.

Para finalizar el Equipo repartió unos adornos de papel 
,donde les pedimos que escribiesen un deseo para estas 
navidades y para el año nuevo, así cuando lo tuvieran escri-
to poder colocar ese adorno en unos grandes árboles de 
navidad que decoraríamos todas juntas.

Llum de la Pau 2022 SdA

El pasado 16 de diciembre de 2022 tuvo lugar la en-
trega de la Luz de la Paz de Belén en la provincia de 

Castellón. Fueron invitados a la concatedral de Santa María 
de Castellón el grupo scout Antares, Belcaire, Espadà, El 
Millars, Sant Pere, Sant Vicent, Tramuntana y Fadrell de la 

asociación de MSC, así como una delegación de ASDE. 
Los grupos encargados de traer la luz desde Santander 
fueron El Millars y Tramuntana. La ceremonia estuvo pre-
sidida por el señor obispo de la diócesis, Don Casimiro, y 
ambientada por el “Coro Aleluya” del grupo scout Belcaire.

Llum de la Pau 2022 SdC
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Un any més ens hem pogut 
ajuntar els agrupaments del 

Moviment Escolta de València a la ja 
tradicional Llum de la Pau de Betlem. 

En aquesta ocasió el Grup Scout Aza-
har hem tingut el plaer de ser els amfi-
trions. Donat que aquesta ronda solar 
el nostre agrupament es troba al seu 
45 aniversari, volíem, per una banda, 
que fora una ronda especial i d’altra 
poder celebrar-ho amb la resta d’es-
coltes del nostre territori.

Pel que fa al primer, els i les rutes del 
nostre Clan Ubuntu, junt amb part del 
kraal, pogueren viure l’oportunitat de 
reunir-se un cap de setmana amb la 
resta d’escoltes d’arreu de l’estat, per 
tal de compartir experiències, fer no-
ves amistats, conéixer la ciutat de San-
tander amb una perspectiva escolta i 
recollir la Llum que aplegava des de 
Viena. A més de viure tota una aven-

tura custodiant la Llum durant 8 hores 
de cotxe fins a Algemesí.

En segon lloc, tot açò ens brinda la 
possibilitat de poder compartir amb 
la resta d’agrupament del MEV al nos-
tre poble. No només compartir eixa 
Llum passant-la de ciri en ciri, sinó 
compartir l’esperit de l’escoltisme a 
la manera que el vivim a l’Azahar. En 
un esdeveniment replet de cultura, 
germanor, transcendència, comboi 
i joventut. A més, acompanyats de 
dues grans senyes de la nostra identi-
tat local com són la Nova Muixeranga 
d’Algemesí i el Grup de Danses Berca.

Per a nosaltres, fou una gran exaltació 
de la il·lusió. Il·lusió per continuar tei-
xint escoltisme a escala global, il·lusió 
per poder compartir amb altres escol-
tes, il·lusió per veure que estem cons-
truint un món millor en cada ciutat, en 
cada barri i en cada poble.

Llum de la Pau 2022 MEV
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El passat dissabte 3 de desem-
bre tinguérem reunió del 

Patronat de la nostra Fundació al 
paratge natural del Parpalló-Borrell 
de Gandia. La reunió tindré lloc en 
un dels millors paratges naturals de 
la Safor on està previst que l’Ajun-
tament de Gandia ens cedisca una 
part del Centre d’Interpretació per 
fer un xicotet alberg per a unes 30 
persones.

Començarem la reunió al voltant de 
les 10 h, una reunió molt important 
i històrica perquè per primera vega-
da, participaren dos representants 
de Scouts Valencians: Mª Cruz Martí 

de l’Agrupament Escolta Parpalló de 
Gandia i Susana Santiago, Secretària 
de Scouts Valencians. I com que en 
la reunió també hi havia represen-
tants de la Federació d’Escoltisme 
Valencià podem dir, ben orgullosos, 
que ens reunirem totes les entitats 
que, a hores d’ara, treballem per 
l’Escoltisme Valencià.

I aquest esdeveniment, ha sigut 
possible, perquè després de molta 
dedicació per part de la Fundació 
hem aconseguit aprovar, al Patronat 
realitzat a Sant Vicent del Raspeig el 
darrer 24 de juny, que Scouts Valen-
cians forme part, de ple dret, de la 

Fundació Scout Sant Jordi. De ben 
segur, que aquesta important incor-
poració enriquirà el treball que fem 
per ajudar, aquesta vegada si, a tot 
l’Escoltisme que es desenvolupa al 
llarg de la Comunitat Valenciana.

La jornada continuà amb una visita 
guiada molt interessant a la Cova 
del Parpalló, la Catedral Valenciana 
del Neolític per després menjar una 
formidable fideuà preparada pels 
nostres amics de la Fundació a Gan-
dia. Un dia important pel fet històric 
anomenat, amb bona companyia i 
amb moltes ganes de continuar tre-
ballant.

Crònica de l’últim Patronat de l’any 2022 a Gandia 
Rafa Escolano - FSSJ
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Nou Centre Scout l’Almud 
Ximo Mora - FSSJ

La Fundació Scout Sant Jor-
di ha arrendat un terreny 

agrari que consta de tres parcel·les, 
dues que feia tres dècades que es-
taven abandonades i una altra que 
no es conreava des de fa deu anys. 
L’arrendament és per un període 
de 30 anys i així dur a terme d’un 
dels seus principals fins fundacionals, 
disposar de zones per a realitzar 
excursions i acampades moviment 
juvenil i especialment de l’associa-
cionisme escolta.

Aquest nou centre escolta es de-
nominarà Centre Scout L’Almud, 
per la muntanya que es troba en la 
seua proximitat, denominada Molló 
de l’Almud. En aquest lloc es troba 
un jaciment de l’Edat de Bronze. 
Es troba a Picassent, a la comarca 
de l’Horta Sud de València. Totes 
aquestes instal·lacions estan des-
tinades per a l’ús d’entitats i insti-
tucions educatives, que de forma 
preferent desenvolupen projectes 
educatius sense ànim de lucre, i en 
especial, que permeten realitzar 
campaments i acampades en un 
entorn natural privilegiat. La planifi-
cació i organització de les diverses 
instal·lacions i infraestructures, estan 
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organitzades sempre pensant en el 
mínim impacte mediambiental i de 
la forma més sostenible, a fi de ser 
conseqüents amb els objectius del 
desenvolupament sostenible, de 
l’Agenda 2030. Una comissió de 
treball formada per membres de 
la Fundació Scout, i membres de 
l’agrupament escolta de Picassent, 
s’estan encarregant de la preparació 
de l’espai, i la seua posada a punt. 

Fins al moment, s’han realitzat les 
labors de preparació del terreny, 
amb podes, i preparació per a les 
noves infraestructures per a dis-
posar de subministrament d’aigua 
corrent, i desguàs, així com d’uns 
xicotets banys. La filosofia d’aquest 
nou espai, és de disposar els serveis 
per a activitats d’una branca o d’un 
agrupament escolta. Queda per da-
vant la instal·lació del depòsit d’ai-
gua, la instal·lació d’aigua corrent, la 
construcció dels banys, i de diverses 
infraestructures que milloraran la 
seguretat i drenatge de la finca. 

Estem molt emocionats amb aquest 
nou projecte, que esperem que 
comencen a utilitzar prompte els 
agrupaments escoltes.
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Coincidint amb la reunió, del 
passat 13 de gener, del Patro-

nat de Fundació Scout Sant Jordi 
de la Comunitat Valenciana es va 
produir una trobada amb els equips 
directius del Moviment Escolta de 
València MEV, Scouts de Castelló – 
MSC, Scouts de Alicante i la Fede-
ració d’Escoltisme Valencià.

En el marc del Jardí Botànic de 
la Universitat de València (al que 
agraïm el seu suport) tinguérem 
ocasió de departir informalment so-
bre els projectes més importants en 
marxa, de les necessitats i oportuni-
tats del nostre escoltisme. Tot això 
gaudint de la companyia de perso-
nes d’edats, orígens, ocupacions i 

moltes més coses diferents, però 
que coincidim en viure l’escoltisme 
apassionadament.

Continuem treballant, continuem 
sumant!

Trobada d’equips directius escoltes 
Carles Cuenca - FSSJ
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Convocada la  
XXII Edició del 
Premi Sant Jordi

Ha estat convocada la XXI1  
Edició del Premi Sant Jordi. 

Poden presentar candidatures (fins 
al 31 de març de 2023) els mem-
bres del Patronat, els membres de 
la Junta de Col·laboradors, tots els 
agrupaments escoltes de la FEV, en-
titats i associacions de la Comunitat 
Valenciana i, en general, qualsevol 
persona física o jurídica amb resi-
dència en la Comunitat Valenciana, 
d’acord amb els termes establits en 
les Bases d’aquesta convocatòria.

PREMI SANT JORDI 
Vint-i-dosena 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 candida-
tura?: 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 
31 de març del 2023.

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@fundaciosant–
jordi.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.

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’es-
tar 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’ac-
ceptació de les decisions del Jurat.



Cancionero 
Scout

Continuamos con el proyecto del Cancio-
nero Scout.

En esta ocasión os traemos nuevas letras 
de canciones con sus acordes para guitarra 
que no pueden faltar en vuestro cancio-
nero.
- Cançó del Vespre - Pioners
- Mil millones de estrellas

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 co-
municarnos si detectáis algún error, al co-
rreo fssjcomunica@gmail.com

Disfrutadlo.



CANÇÓ DEL VESPRE  - PIONERS

 
 
DO                             SOL7 
Foc guspireja, el dia s’acaba, 
SOL7                              DO 
la flama puja, les veus s’eleven. 
DO         SOL7 
Germans vingueu, cantem amb goig, 
                                DO 
és l’alegria del bell moment. 
 
 
DO          SOL7 
Amb les mans juntes formen un cos 
SOL7                      DO 
per a seguir en el camí. 
DO                               SOL7 
I al vesprejar, tots els escoltes, 
SOL7                            DO 
vivim la fe que ens dóna Déu.
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CANÇÓ DEL VESPRE  - PIONERS

 
 
DO                             SOL7 
Foc guspireja, el dia s’acaba, 
SOL7                              DO 
la flama puja, les veus s’eleven. 
DO         SOL7 
Germans vingueu, cantem amb goig, 
                                DO 
és l’alegria del bell moment. 
 
 
DO          SOL7 
Amb les mans juntes formen un cos 
SOL7                      DO 
per a seguir en el camí. 
DO                               SOL7 
I al vesprejar, tots els escoltes, 
SOL7                            DO 
vivim la fe que ens dóna Déu.

 
 

DO 
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SOL7 

    1 

2     

3     

     

 
 

 



MIL MILLONES DE ESTRELLAS

 
DO                    FA    SOL 
Si al caminar, tú ves que tu hermano 
             DO 
que en tinieblas va, 
   FA     SOL 
estrecha su mano, 
        DO 
vive junto a él 
   FA   RE7    SOL 
y cántale después. 
 
                DO  
Y ES QUE HAY 

    FA            DO-DO7 
MIL MILLONES DE ESTRELLAS 
               FA 
EN ESTA NOCHE QUE AHORA  
SOL       DO-DO7 
NEGRA VES, 
               FA                SOL 
EN EL DESIERTO UN OASIS TE  
    DO-Mim-Lam 
ESPERA 
FA                      RE7    SOL 
AUNQUE SOLO ARENA VEAS. 
 
 
DO                 FA        SOL 
No existirá sonrisa sin llanto 
          DO 
ni una guerra sin paz, 
        FA       SOL 
no habrá una esperanza, 
          DO 
si no existe el dolor, 
     FA  RE7      SOL 
sin lucha no hay amor 
 
 
 
 

 
                DO  
Y ES QUE HAY 

    FA            DO-DO7 
MIL MILLONES DE ESTRELLAS 
               FA 
EN ESTA NOCHE QUE AHORA  
SOL       DO-DO7 
NEGRA VES, 
               FA                SOL 
EN EL DESIERTO UN OASIS TE  
    DO-Mim-Lam 
ESPERA 
FA                      RE7    SOL 
AUNQUE SOLO ARENA VEAS. 
 
DO             FA            SOL 
Tú quizás escuches un día 
          DO                    FA 
preguntar el por qué la guerra y  
    SOL          DO 
el llanto, el dolor y la sed, 
    FA       RE7      SOL 
responde donde estés. 
 
                DO  
Y ES QUE HAY 

    FA            DO-DO7 
MIL MILLONES DE ESTRELLAS 
               FA 
EN ESTA NOCHE QUE AHORA  
SOL       DO-DO7 
NEGRA VES, 
               FA                SOL 
EN EL DESIERTO UN OASIS TE  
    DO-Mim-Lam 
ESPERA 
FA                      RE7    SOL 
AUNQUE SOLO ARENA VEAS 
          DO 
ANTE TÍ. 
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Cejilla 1 
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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
fundacioscoutsantjordi@gmail.com o administracio@fundaciosantjordi.com
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