
 
 

5.000 XIQUETS I JOVES SCOUTS PARTICIPARAN EN LA 
CELEBRACIÓ DE SANT JORDI 

 

(València, 20-04-12).- Arribat el mes d’abril, els agrupaments de la 
Federació d’Escoltisme Valencià (FEV) ultimen els preparatius per a celebrar 
la festivitat de Sant Jordi, una de les activitats més esperades pels escoltes. 
La FEV és una de les associacions juvenils més arraigades de tota la 
Comunitat, amb més de 5.300 membres, i enguany seran més de 70 
agrupaments escoltes que eixiran a gaudir d’unes jornades de activitats i jocs 
amb els seus corresponents educadors. 

 Aquest cap de setmana s’ajunten els xiquets per tota la geografia 
valenciana, “per a celebrar en comunitat la festivitat i aprofitar per a que els 
xiquets es relacionen amb altres d’agrupaments diferents al seu”, explica 
Salva Lorca, president de la FEV. En les tres províncies hauran celebracions 
durant tot el cap de setmana “en el que els agrupaments faran acampades o 
jornades d’activitats a la ciutat, com és el cas d’Alacant”, senyala el 
president de la FEV. 

 Aquestes celebracions són una oportunitat “tant per als xiquets que fan 
moltes amistats i viuen bons moments en gent com ells, com per als 
educadors que viuen també la fraternitat en altres així com els moments en 
els que els seus xiquets estan divertint-se i aprenent”, destaca Daniel Liern, 
coordinador general d’una de les acampades. 

 No suposa a soles treball pels monitors, perquè es dona “un intercanvi 
cultural en que es enriqueixen en noves danses, jocs i dinàmiques”, realça 
Desa Abril, coordinadora general d’un dels actes, a més argumenta que aquest 
tipus d’encontres “són un incentiu pels propis grups per a fer més activitats i 
acampades conjuntes perquè demostren que els xiquets i formadors es 
motiven més quan es relacionen en gent d’altres agrupaments que no són el 
seu”. Cada any es celebra i sempre “han sigut bones experiències per a tots 
els participants”, explica Daniel Liern. 

Es tracta d’una ocasió immillorable per a fomentar l’educació 
mediambiental i per a donar a conèixer aquest moviment educatiu a la 
societat, així com una oportunitat per a potenciar valors com ara la 
responsabilitat, l’autonomia personal i la consciència social dels xiquets. 
Aquest tipus d’actes ofereixen gran varietat d’activitats, des d’excursions, 
jocs i dinàmiques que fomenten l’escoltisme entre els escoltes i inviten a la 
resta de ciutadans a participar i descobrir l’escoltisme. 


