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LA COMPANYIA DE MARIA-MARIANISTES REP EL PREMI SANT JORDI
El passat dissabte 6 de Novembre mes de 200 scouts ens juntarem per a celebrar la onzena edició del premis Sant
Jordi. Tots sabem de la trajectòria de la Companyia Maria-marianista, que en el cas d’Espanya, s’establí fa 125 anys, i
des del primer moment es va dedicar a tasques educatives. Igualment per la seua aposta per l’escoltisme com un
mètode de xiquets i joves en el temps lliure, amb l’objectiu de formar millors cristians i millors ciutadans que el món
necessita. La Companyia durant la II Republica va contribuir a la formació dels “Scouts Hispanos”. Des de 1958 hannecessita. La Companyia durant la II Republica va contribuir a la formació dels “Scouts Hispanos”. Des de 1958 han
contribuit a la fundació dels distints agrupaments escoltes que existeixen al col·legis de la ordre per tota Espanya,
amb seu als col·legis de l’orde: Cadis, Jerez, Valladolid, Ciudad Real, Madrid, Saragossa i València. Per tot açò, la
Fundació Scout Sant Jordi els atorgà, en la seua XIª edició, el Premi Sant Jordi com a just reconeixement de la seua
tasca en favor dels xiquets i jovens.

El Premi fotogràfic ‘Objectius '

En la modalitat de reportatge s’ha atorgat el primer premi a la
fotografia “TOTS A UNA” de Vicent Sanz del agrupament escolta
Alezeya de Massamagrell. Els segons premis varen recaure a les
fotografies “MAS DE:::TREN” de Josep Antoni Martínez Crespo de
l’agrupament scout Sant Joan de Massamagrell i per a la Fotografia
“NUDOS” dels castors de l’agrupament scout Bitácora de València
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El Premi fotogràfic ‘Objectius'

En la modalitat artística s’ha atorgat el
primer premi a la fotografia “ CONSTRUINT”
presentada per Alejandro Bolinches de
l’agupament scout Mowgly de València,
Els dos segons premis de la categoria a les
fotografies “ AL VENT” dels rutes de
l’agrupament scout Cohinor de Xàtiva i a
“SOMIANT” Presentada per Marta Ferrer
Beneito de l’agrupament scout alezeya de
Massamagrell

El Premi ‘Emili Beüt' a la millor iniciativa escolta s’atorga
al projecte “Zona d’acampada a l’Horta Sud” de
l’agrupament Scout l’Om de Picassent. El projecte pretén
la creació d’una zona d’acampada en terrenys municipals
per a l'ús de tots el agrupaments.

Des d’estes línees volem animar-vos per a que en
la pròxima edició sigueu un bon nombre
d’agrupaments els que opteu tant al premis
fotogràfics com als Premis Emili Beüt a la millor
iniciativa escolta, ja que sabem que iniciatives
escoltes interessants en teniu. Sols teniu que
redactar una xicoteta memòria posant els
objectius, el calendari i el pressupost, a bon segur
que sabeu fer-ho molt be.

VOS ESPEREM EN LA XIIª EDICIÓ DEL PREMIS 
SANT JORDI
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ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 

El diumenge 28 de novembre la Fundació Scout Sant Jordi realitzà una
jornada de reforestació al Centre Scout Serra Calderona- Centre
Mediambiental Caixa Popular. A les 10h concentració a la Cartoixa de Porta
Celi per a des d’allí pujar a peu fins al Centre, desprès esmorzarem i mans a
l’obra. Sureres, marfulls, murtes, llentiscles, arbocers i servals van ser les
plantes i arbres autòctons triats per a repoblar. Agraïm a tots els participants
el seu treball i volem fer una especial menció als xiquets i animadors de
l’Agrupament Scout de la Canyada.

Ja tenim programada la propera data per a seguir millorant

la diversitat de la Moreria el dies triats són el 15 i 16 de

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.

la diversitat de la Moreria el dies triats són el 15 i 16 de

gener.

TROBADA D’ANTICS A VALENCIA
Enguany som els amfitrions de la trobada que cada dos anys realitzem amb nostres germans escoltes de les
associacions d’antics i amics de Catalunya i Mallorca .
En esta ocasió tinguem el orgull i el plaer de ser nosaltres els que els acollirem ací a Valencia. En el moment
tinguem confirmació de les dades vos enviarem informació mes detallada per a que pugeu participar en
alguna de les activitats que es programaran per a la trobada.
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RECULL DE FOTOS DEL SOPAR 

Un cor d’angelets (els millors de la nit)

La Tramo i la Montse
l’Om i Argila

Molt guapos tots

Moltatenció

Lo millor de tot


