
 
 

2.000 XIQUETS I JOVES ESCOLTES CELEBREN SANT JORDI 
EN UNA ACAMPADA EN CASTELLÓ 

 
(Castelló, 10-04-13).- El 20 i 21 d’Abril els escoltes celebren una acampada en el 
nom del seu patró, Sant Jordi. Aquest any es reuniran a Begís (Castelló) més de 2.000 
xiquets i joves escoltes de 7 i 19 anys amb ganes de gaudir un cap de setmana en la 
natura. Només cada tres anys s’organitza una trobada tan especial i nombrosa com 
aquesta en la qual tots els agrupaments escoltes membres de l’organització escolta 
de la Comunitat Valenciana, la Federació d’Escoltisme Valencià (FEV),  estan 
convidats a participar. 

 Per a aquesta ocasió s’han posat en marxa més de 30 autobusos que sortiran 
de totes les parts de la Comunitat Valenciana per a anar a una mateixa destinació. 
L’ajuntament de Begís ha posat a la disposició dels joves tots els seus recursos per a 
oferir-los llocs on jugar i desenvolupar les seues activitats. La zona de muntanya, la 
recreativa, els bancals i el propi poble seran el centre de tota l’activitat d’aquest 
cap de setmana tan especial, que girarà aquest any al voltant de la temàtica 
mediambiental. L’any passat es van produir incendis que van cremar una part molt 
important dels boscos valencians, i per això aquest curs a la FEV s’està treballant el 
respecte i defensa de la natura. 

 El dissabte 21 s’iniciarà el Sant Jordi en un acte inaugural al camp de futbol 
on estaran presents tots els participants. Després, tallers mediambientals, rutes per 
la zona i treballs de neteja del bosc i del riu són algunes de les activitats que es 
portaran a terme, per tal de demostrar la implicació dels escoltes amb la natura i per 
a concienciar sobre la necessitat de respectar-la. Mitjançant aquestes activitats i el 
propi contacte entre xiquets i joves de tots els racons de la comunitat, es treballen 
gran quantitat de valors i l’educació ciutadana. A la nit, tot Begís serà un campament 
improvisat en més de 400 tendes de muntanya on dormiran els més majors, a 
excepció dels xicotets que ho faran repartits entre el col·legi i la casa de la cultura. 

 Aquest esdeveniment i molts més estaran relatats en d a través de twitter, 
amb el perfil de la FEV @scoutsfev i el hagstag #santjordiendirecte. El diumenge a la 
vesprada es posarà fi al Sant Jordi Federatiu, on els xiquets i joves escoltes es 
portaran a casa amistats, records i anècdotes, a més d’un regalet i el somriure de la 
felicitat. 

Dades de contacte: 

Coordinació Sant Jordi: 644 29 88 69 
Oficina FEV: 963 15 32 40 
Telèfon de contacte en l’acampada: 667 70 25 84 
 
E-mail: comunicacio@scoutsfev.org 
Twitter: @scoutsfev 
 
Informació complementària i fotografies: 
Per a més arxius fotogràfics, 
http://www.flickr.com/photos/scoutsfev/sets/72157633208230017/with/863750950
2/ 
 
Informació i altres dades, 
http://www.scoutsfev.org/novetats-sant-jordi-fev-2013 
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La Federació d’Escoltisme Valencià es el movimiento de educación en el 
tiempo libre responsable del Escultismo Católico en la Comunitat Valenciana, 
formado por más de 5.800 niños, niñas, jóvenes y adultos, 2.500 familias y 70 
grupos scouts. Esta asociación agrupa a otras tres que representan a cada una 
de las provincias: Moviment Escolta de Valencià (MEV), Scouts de Alicante 
(SdA) y Scouts de Castellón (SdC). 


