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LA FUNDACIÓ PARTICIPA EN EL SANT JORDI FEDERATIU A ELX I ORGANITZA UNA VISITA A LA CIUTAT PER
A COL∙LABORADORS, AMICS I MEMBRES DE COMITÉS

ELS COMITÉS PARTICIPANTS EN EL SANT
JORDI FOREN ELS DEL VALLDIGNA, NIERY,
AITANA I L’OM DE PICASSENT
Al voltant de 50 participants visitaren la ciutat
d’Elx, patrimoni de la humanitat: el Palmeral,
la basílica de Santa Maria i el Museu del
Misteri. Acabaren degustant uns arrossos
tí i d’Alacant
típics
d’Al
t

.

Participants dels Comités de Pares del Niery, l’Om,
Valldigna
g i Aitana,, abans d’iniciar la visita a la ciutat d’Elx.
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El p
president de la FSSJ p
participa
p de l’acte inaugural
g
de l’acampada
p
Comarcal de l’horta sud a Picassent en companyia de la concejal
d’educació, Igualtat i Participació Belen Bernat i el de cultura,
joventut i promoció lingüística Artur Hernández

La Fundació Scout Sant Jordi ha convocat un any més els seus
premis, amb els quals vol reconéixer la tasca dels agrupaments
escoltes la creativitat i el bon fer de persones i entitats que
escoltes,
treballen per la infància i la joventut valenciana.
Els agrupaments escoltes poden
optar a dos premis:
Premi fotogràfic «Objectius», el
qual inclou dos categories per a
fotografia de reportatge i artística.
artística
Premi «Emili Beüt» a la millor
iniciativa escolta, que engloba en
una sola modalitat tots els
projectes
desenvolupats
per
agrupaments o branques.
Premi «Sant Jordi», que reconeix
el treball realitzat per persones i/o
institucions a favor dels xiquets i
joves valencians.
Animeu-vos a participar! Teniu
de temps fins al 15 d’octubre!
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LA SERRA CALDERONA I LA PARTIDA DE LA MORERIA MÉS GUAPES QUE MAI
El dissabte 5 de juny de 2010, va tindre lloc la Junta Anual de Col∙laboradors de la Fundació Scout Sant
Jordi, segons estableixen els seus estatuts. Al Centre Scout La Calderona es van reunir patrons i
col∙laboradors, en un intens cap de setmana que va incloure una vetlada de cançons i de records escoltes,
un passeig matutí fins al Mirador dels Rebalsadors i un dinar de germanor. La Junta de Col∙laboradors va
rebre informació puntual de les gestions realitzades pel Patronat i la Fundació Scout Sant Jordi i la
preceptiva dació de comptes.
comptes També ens vàrem enriquir amb un interessant intercanvi d
d'opinions
opinions sobre
projectes de la Fundació. La trobada va finalitzar el dissabte, després de dinar i de recollir i netejar
l'alberg i deixar les instal∙lacions preparades per al seu ús.

PRÒXIMES ACTIVITATS DE
LA FUNDACIÓ SCOUT SANT
JORDI
25 de juny: última reunió
del Patronat de la Fundació
Sant Jordi.
Del 12 al 16 de juliol: camp
de treball al Centre Scout
Serra Calderona per a rutes.
Més informació: 96 315 32
43
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
ibili de
d sol·licitar
l li i
i obtindre
b i d targetes denominades
d
i d “ONG” amb
b què
è es pretén
é canalitzar
li
l’
l’esperit
i solidari
lid i
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 que et supose cap cost addicional.
Com pots fer-ho?
És molt simple: 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 pel número 100.

