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CAMP DE TREBALL AL CENTRE SCOUT SERRA CALDERONA – PROJECTE
MEDIAMBIENTAL CAIXA POPULAR

Rutes de l’AE Nyeri participaren del 12 al 16 de juliolRutes de l’AE Nyeri participaren del 12 al 16 de juliol
en el camp de treball del centre scout. El treball
desenvolupat va consistir fonamentalment en la
reconstrucció d’una part dels marges de pedra seca
que hi ha a la finca. Com voreu, el resultat va ser
impressionant. El camp començà amb una xarrada
sobre la història i la importància del manteniment
d’este tipus de construcció sobre el nostre paisatge, a
càrrec d’Adrià Besó, professor de la Univesitat de
València i director del Museu Comarcal de l’Horta
Sud (Torrent). Tot seguit va vindre la part pràctica:
Toni, mestre del taller de pedra en sec de Vilafranca,
va dirigir magistralment fins a aconseguir estos murs
que podeu vore en les fotografies.
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PRÒXIMES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI

El 15 i 16 d’octubre, el Patronat de la
Fundació es reunirà al Centre Scout
Serra Calderona per a programar la
pròxima ronda solar i atorgar el premi
Sant Jordi 2010.

Per al diumenge 17 d’octubre volem convidar-vos a una
visita a La Pobleta, just després del monestir de Porta
Coeli. Com sabeu, esta fou la residència d’Azaña i del
govern de la República des del maig a l’octubre de
1937, en plena Guerra Civil.
De la mà dels seus propietaris, la família Noguera,
visitarem este enclavament al cor de la serra Calderona,
per acabar amb un dinar de germanor escolta. Cal que

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 què 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 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.

visitarem este enclavament al cor de la serra Calderona,
per acabar amb un dinar de germanor escolta. Cal que
confirmeu la vostra assistència telefonant a la seu de la
Fundació o enviant un correu a
fundacio@fundaciosantjordi.com

El proper dia 6 de novembre 
Sopar Sant Jordi

Una nova edició del sopar de la
Fundació Scout Sant Jordi al monestir de
Sant Maria de la Valldigna. En unes
setmanes rebreu les invitacions: aneu
posant la data a les vostres agendes.
Com sempre, es lliuraran els premis
“Objectius”, “Emili Beüt” i “Sant Jordi”.


