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Scouts  de  Alicante celebra  el  seu Sant  Jordi  i  Festival  de la 
cançó 

Més de 500 xiquets i joves de Scouts de Alicante van participar el diumenge 6 en la 
celebració del Sant Jordi i el XXVIII Festival de la Cançó.

Durant el matí es va commemorar a Sant Jordi amb activitats en la Serra Grossa, una 
de les zones verdes de la ciutat en la qual els escoltes d'Aaicant van realitzar tallers,  
activitats i jocs. El dia no va ser sol de trobada i convivència, també va ser una 
jornada per a seguir treballant per la cura del medi ambient i l'educació dels més 
xicotets  per  a  cuidar  del  seu  entorn,  ja  siga  netejant  la  muntanya,  realitzant 
maceteros biodegradables o amb jocs sobre l'impacte ambiental.

Aquesta activitat en la Serra Grossa s'uneix així a les trobades que Scouts de Alicante 
organitza  per  a  revitalitzar  les  zones  verdes  de  la  ciutat.  Incloent  les  diferents 
reforestacions que aquesta associació porta anys organitzant des del seu equip de 
Medi  ambient. 

Durant la vesprada es va celebrar el XXVIII Festival de la Cançó Scout en el Col·legi 
Ángel de la Guarda, un esdeveniment ja tradicional en el qual 8 dels 13 agrupaments 
que componen l'associació van participar. Els pioners de l'agrupament escolta Giwell 
van  organitzar  una  gala  per  a  amenitzar  les  esperes  entre  agrupaments  amb 
anècdotes i història sobre cadascun. Mentre el jurat deliberava, el grup Odissea va 
animar al públic a pujar-se a cantar cançons escoltes a ritme de folk metall.

El  jurat  va  decidir  donar  el  premi  a  l'agrupament  escolta  Seeone.  Encara  que 
l'important va ser l'esforç i il·lusió de tots els que van participar, ja siga amb grans  
cançons de sempre, cançons fetes per a l'ocasió i fins i tot cançons en italià.


