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Ronda Solar 17_18
Comencem un nou
curs
Ens vàrem reunir per
programar la ronda solar.
#2

Conveni Caixa
Popular
Hem renovat el conveni
amb l’Entitat
#3

Nou refugi a Casa
Oràa
En breu inaugurarem el
nou refugi
#4
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Comencem...

Entre

el 15 i el 16 de setembre a l´alberg
“Torre de Alborache”, el patronat de
la FSSJ es va reunir per programar
la ronda solar 2017-2018. L’èxit de
participació, la il·lusió i les ganes de
continuar treballant per l´escoltisme,
feren que la reunió fora fructífera i es
programés una bona ronda, on podrem entre altres, inaugurar el nou
refugi al campament Casa Oràa i
fonamentalment continuar col·laborant amb la FEV, MEV SdC i SdA en

tot allò que ens demanen, participar
amb assemblees, llum de la pau, i celebracions de S. Jordi...
Des d´ací volem agrair a la FEV i al
MEV per involucrar-se en la SEUA
fundació, entenent que sense ells
la Fundació no tindria sentit, ja que
un de els nostre objectiu principal
és Cooperar amb les associacions
d’escoltisme de la Comunitat Valenciana amb el desenvolupament
dels seus fins.
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#3

Conveni amb Caixa Popular

C

ontinuant amb la col·laboració establerta en anys anteriors, el 20 de Setembre ens reunirem per protocol·litzar la firma del
conveni per a 2017 amb Caixa Popular. Aquesta entitat que té, com
un dels seus objectius l’enfortiment
de la societat civil valenciana, així
com recolzar al moviment associatiu valencià, en el desenvolupant de
les funcions que li són pròpies. Per
aquest motiu Caixa Popular i la Fundació Scout Sant Jordi, coincidint en
els seus objectius, tenen un especial
interès a col·laborar i coordinar esforços per a permetre que les activitats de la Fundació puguen millorar
i per tant augmentar la seua repercussió d’aquestes a nivell social.

una aportació econòmica de 6.000
euros a la Fundació Scout Sant Jordi i el termini de durada de vigència
d’aquest conveni serà d’un any.
Tu també pot col·laborar amb augmentar aquest suport si sol·licites la

targeta scout de Caixa Popular. No
t’obliga a canviar d’entitat bancària i
a poquet que la faces servir no tindrà cost per a tu. En cada compra
ajudaràs als projectes de l’escoltisme
de la Comunitat Valenciana.
+ info

Per a col·laborar en les activitats
pròpies de la Fundació, Caixa Popular es va comprometre a realitzar

Reunió amb l’alcalde de València

El

passat 8 de setembre, a la
Casa Gran de l’Ajuntament
de València, Berta Chulvi per la
Residència Plural i Paco Celda com

a president de la FSSJ, es reuniren
amb Joan Ribó per parlar dels problemes del barri de Velluters on
s’ubica la nostra seu i la Residencia

Plural. Accedirem a l’entrevista amb
el Sr. l’alcalde pel canal “Parla amb
Joan Ribó”. El més destacable de
l’entrevista es que el Sr. Ribó coneix
perfectament la situació del nostre
barri i la dificultat de la problemàtica
amb la venda i consum de drogues.
Va rebre amb bona predisposició les
nostres propostes.
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Nou refugi a Casa Oràa

En

breu inaugurarem un nou refugi a Casa Oràa per a que els grups
scouts el pugueu fer servir especialment en els mesos d’hivern en
que es més complicat anar d’acampada. Esta ubicat a l’espai que fèiem servir
de magatzem i que amb l’ajuda de persones que han fet aportacions econòmiques destacables i fonamentalment amb el treball durant diversos caps de
setmana de moltes persones que amb les seues mans han anat fent realitat
el que pareixia un treball que no acabava mai. A tots ells volem donar-les
gracies, gracies per la feina, sense ells no hagués estat possible. El refugi
contarà amb unes 40 places que se sumaran a les 18 que ja tenim al refugi
Emaus. Així que per al pròxim Nadal ja podreu reservar la nova instal·lació.
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Temps d’assemblees
Assamblea MEV a Casa Oràa

L’1

d’octubre es va celebrar l’Assemblea General del Moviment Escolta de València per a
aquesta ronda 2017 - 2018. En ella

es van prendre importants decisions, com l’aprovació dels nous estatuts de l’associació o quina serà la
previsió de l’execució pressupostària

per a l’any vinent. Tot això emmarcat en l’entorn incomparable que
ofereix Casa Oràa, i dins de l’activitat Inici de Pista. Aquesta iniciativa
consisteix en una acampada on els
kraals realitzen les seues reunions
de comarca i es formen per a desenvolupar les seues diferents responsabilitats als agrupaments amb
major eficàcia, i a més de compartir
vivències i experiències.
La Fundació Scout Sant Jordi i el
comité de pares de l’Om, va estar
col·laborant amb l´activitat en qüestions de logística de l’esdeveniment,
amb una gran satisfacció tant per
part dels animadors com dels membres de la Fundació que hi participaren.

#6
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Temps d’assemblees
Assamblea SdA

El

pasado 27 de septiembre se
celebró la asamblea de comienzo de ronda de Scouts de Alicante. Esta es ya la segunda asamblea
del nuevo equipo directivo que vino
a tomar el relevo de la comisión
gestora que a mediados del mes
de marzo cedió el testigo al nuevo
equipo directivo con Diego Giraldo a la cabeza como presidente. La
asistencia a la asamblea fue numerosa y en ella se presentó el nuevo
proyecto asociativo que tuvo muy
buena acogida.

Temps d’assemblees
Assamblea SdC a Vila-real

El

domingo 1 de octubre la
Asociación Scouts de Castelló-MSC celebró su XXX Asamblea
en los locales de la Parroquia Arciprestal de Sant Jaume de Vila-real,
reuniéndose los representantes de
los 8 grupos scout del Movimiento
Scout Católico que están repartidos
por la província de Castellón para
elegir a su nuevo Presidente.
Después de unos años de transición,
donde la Asociación Scouts de

Castelló-MSC ha estado bajo la
tutela de Don Javier Aparici Renau,
Vicario Episcopal, como Comisario
de la misma, el domingo día 1 de
octubre fue elegido un nuevo
Equipo de Gobierno para su gestión
siendo Don Manuel Burdeus Rubert

elegido Presidente de Scouts de
Castellón-MSC.
Este nombramiento será efectivo
cuando Don Casimiro Lopez Llorente, Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón ratifique su nombramiento.
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LLUM DE LA PAU DE BETLEM
MEV
Divendres 22 de desembre a la parròquia Mare de
Déu de l’Olivar d’Alaquàs

SdA
Dissabte 23 de desembre

SdC
Dissabte 23 de desembre

#7

Quiero colaborar con Vull col·laborar amb
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
Horari telefònic: dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 14:30h
fundacio@fundaciosantjordi.com o administracio@fundaciosantjordi.com
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