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El 21 de desembre, la nostra tenda L’Aventura inaugurà un nou local
El passat dilluns 21 de desembre, amb l'ànim d’oferir un millor servei, la tenda
L’Aventura va inaugurar un nou local just enfront de la seu del Moviment a la
plaça de les Escoles Pies, 3 esquerra. En esta nova etapa, la botiga vol no sols
tindre un espai molt més comercial amb 3 escaparates que la fan molt visible
des de el carrer, sinó també disposar d’un espai major per a poder fer una
oferta més àmplia per a tots el socis del nostre moviment i d
d’altres
altres
associacions amigues. Des de la Fundació, hem donat suport a esta iniciativa
amb la compra i adequació del local.
Al lloc on era la tenda es realitzaran un xicotetes reformes per tal d’ampliar la
recepció de l’alberg i crear un bon magatzem per al Moviment, la Fundació i,
sobretot, per a la cuina de l’alberg. Volem desitjar a la tenda L’Aventura un
bon i llarg futur i agrair‐li l’esforç pel servei que presta a tots el agrupaments i
associacions.

TORNA ‘ESCULTIMO PARA MUCHACHOS’
L’editorial SM, amb el patrocini de la Fundació Scout Sant Jordi, ha tingut la
iniciativa de reeditar el llibre Escultismo para muchachos. Este llibre, com
sabeu, fou escrit per Baden Powel, fundador del Moviment Scout després d’un
campament a l’illa de Brownsea en el 1907, i donà origen a l’escoltisme. La
primera edició va ser publicada per parts i va tindre un èxit enorme. Hui en dia
és un dels llibres més editats del món.
L’interés per recuperar este llibre es plasma en una nova edició, per a la qual
hem recuperat la portada i els dibuixos originals de la primera part amb la
màxima qualitat possible. També s’ha realitzat una revisió de la redacció i
porta un pròleg del nostre benvolgut amic i patró d’esta Fundació, el professor
Javier Palao.
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Con motivo de la celebración del XXX aniversario del
Grupo Scout Nome de Elda, una representación de la
Fundació Scout Sant Jordi asistió a la inauguración de la
exposición fotográfica conmemorativa de tan significativa
fecha. La exposición recoge fotografías y objetos de las
tres décadas de historia del grupo. Así mismo, en la
exposición se muestran algunos de los paneles
confeccionados por la FSSJ con motivo de la celebración
del centenario del escultismo en Alicante. Desde la
Fundació nos unimos a las felicitaciones al Grupo Scout
Nome y deseamos que sigan cumpliendo años en su
encomiable
bl labor
l b educativa.
Por Toni Amo

EL CENTRE SCOUT LA CALDERONA,
PAS A PAS
Les obres al Centre Scout La Calderona, Centre
d’Educació Mediambiental Caixa Popular, avancen
a bon ritme, a pesar de les nevades, les pluges i
este
t hivern
hi
t cru. Podem
tan
P d
di que l’obra
dir
l’ b quasii
està acabada, i ja estem en l’última fase
(instal∙lació de plaques solars, molinet de vent), i
en un parell de setmanes la depuradora i la
instal∙lació de l’aigua potable. En breu podreu tots
els agrupaments gaudir de la instal∙lació i
participar en els treballs de neteja, la
reconstrucció de murs i l’adequació de les zones
d’acampada. Des d’estes línies volem animar‐vos a
participar en els treballs que quedaran pendents
en acabar l’obra. Si voleu ser dels primers,
telefoneu‐nos a la Fundació (96 315 32 43) o
envieu
un
correu
a
fundacio@fundaciosantjordi.com

PRÒXIMES ACTIVITATS
•El 21 de febrer se celebrarà a Natzaret el 25é Festival de la Cançó Scout del MEV coincidint amb els
festivals dels Scouts d’Alacant i els Scouts de Castelló.
•El cap de setmana del 24 i 25 d’abril es realitzarà a Elx el Sant Jordi Federatiu.

AMB LA TARGETA BANCAIXA‐ONG POTS COL∙LABORAR AMB ELS SCOUTS
La Fundació Scout Sant Jordi manté un conveni de col∙laboració pel qual Bancaixa ofereix als seus clients la
possibilitat de sol∙licitar i obtindre targetes denominades “ONG” amb les quals es pretén canalitzar l’esperit solidari
dels seus clients. Si tries esta opció per a les teues compres, Bancaixa destinarà el 50% dels beneficis obtinguts
per l’ús de la targeta als projectes de l’ONG que tu tries, sense cap cost addicional.
Com pots fer‐ho?
És molt senzill: només has de sol∙licitar en la teua oficina de Bancaixa la “Targeta Bancaixa ONG compres”.
IMPORTANT: has d’indicar que la busquen per “Sant Jordi, Fundació” com a beneficiària. És fonamental que
digueu el nom complet perquè és així com ens identifiquen, o bé el núm. 100.

