
 

EL FESTIVAL DE LA CANÇÓ ESCOLTA INVITA ELS 

PARTICIPANTS A CREAR TEMES PROPIS 

(Castelló, 1-04-12).- Més de 300 xiquets preparen amb il·lusió les seues 
cançons per a participar en el Festival de la Cançó Escolta de Castelló. Els 
agrupaments escoltes de la província, integrants de la Federació 
d’Escoltisme Valencià (FEV), l’associació juvenil més nombrosa de tota la 
Comunitat, amb més de 5.300 membres, es reuniran en el Col·legi Mater Dei 
de Castelló des de les 10 del matí per un dia de cantells, activitats i tallers. 

Aquest diumenge és una jornada en què “agrupaments de tota la 
província componen les seues cançons i les presenten en una gala per a tot el 
Món Scout”, explica Salvador Lorca Arjona, president de la FEV.  

Participen xiquets de 5 a 19 anys, que encarnen les seccions de castors, 
llops, exploradors, pioners i companys, que gaudeixen d’un dia de convivència 
entre agrupaments. “Aquest any el festival l’organitzen entre tots, y des d’ací 
els proporcionem tot allò que necessiten”, ressalta el president de la FEV. 
“Ens fa molta il·lusió preparar-ho perquè, a més, és una jornada especial que 
sempre esperem amb ganes”, explica Irene Nebot, organitzadora y monitora 
de l’agrupament escolta Sant Pere. 

És una ocasió única on els xiquets “poden relacionar-se amb els d’altres 
agrupaments i gaudir d’un dia de fraternitat inoblidable”, aclareix Sandra 
Irene Parreño, monitora de l’agrupament escolta Sant Pere. A més, al final 
del dia s’atorguen dos premis, “un al millor agrupament, triat pel jurat, i un 
altre popular, on decideixen els propis xiquets que cançó els ha agradat més”, 
recalca Irene Nebot. El públic sol “elegir les actuacions que els ha divertit 
més, assenyala Sandra Irene. 

Al matí es realitza “una posada en comú  de danses en què participen 
tots”, declara l’organitzadora. A més, enguany s’ha introduït una novetat en 
la presentació “ja que s’anuncia el torn de l’agrupament amb mímica”, afig 
Irene Nebot. Es tracta d’una gran oportunitat en què monitors, xiquets i pares 
passen un bon dia de diversió, jocs y cançons. 

Per a més informació contactar a: 

Manolo Burdeus 628 53 80 96 

 


