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10.00 h. Recepció, benvinguda i eixida al Centre Scout la Calderona-Programa Mediambiental Caixa Popular

Visita a les instal·lacions i dinar.

17.00 h. Eixida cap a Xàtiva. Trasllat a l’hotel. 

20.00 h. Taula redona: «Finançament de les associacions».

21.30 h. Sopar.

Dissabte 26
9.00 h. Eixida amb autocar a Bocairent. Visita turística i dinar.

Bocairent, poble de muntanya, apinyat sobre un turó, conserva l’essència àrab del traçat dels seus

carrers. El nucli antic està declarat conjunt historicoartístic. Bocairent, però, és anterior a Al-Andalus,

ja que al terme s’han trobat restes d’assentaments humans del Neolític. El patrimoni històric és tan

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.

ja que al terme s’han trobat restes d’assentaments humans del Neolític. El patrimoni històric és tan

destacat com el seu patrimoni natural. Més de la meitat del Parc Natural de la Serra de Mariola

pertany a Bocairent. Paratge de singular bellesa, és conegut per la riquesa i varietat de les seues

plantes aromàtiques i medicinals. Dinar a un Maset, (local de una de les comparses mores) i tornada

a l’hotel.

20.00 h. Visita a la ciutat de Xàtiva amb el trenet.

Històricament, Xàtiva ha estat una de les poblacions més importants de l’antic Regne de València. La

ciutat està enclavada als peus de les serres del Castell i de Vernissa, els vessants de les quals arriben

a estar ocupades per algunes cases, i s’estén fins a la part més plana de la ribera del riu, coneguda

com l'Horta de Xàtiva.

21.30 h. Sopar al Castell de Xàtiva.

23.00 h. Actuació d’Andreu Valor i cloenda de la IX Trobada.

Andreu Valor. Cantautor de Cocentaina, ens presentarà el seu primer treball, En les nostres mans,

amb el qual desitja compartir reflexions i sentiments del món que ens envolta, amb una proposta

adornada d'estils variats. A més, aprofundeix en la memòria d'aquells que ja han lluitat per la nostra

cultura, els seus referents.

Diumenge 27. Programa opcional
9.00 h. Visita turística a Xàtiva i celebració eucarística a la Seu

14.00 h. Dinar i comiat.

LES PERSONES INTERESSADES A PARTICIPAR EN LA TROBADA O EN ALGUNA ACTIVITAT CONCRETA
S’HAN DE POSAR EN CONTACTE AMB L’OFICINA DE LA FUNDACIÓ PER TELÈFON (963 153 243) O
PER CORREU ELECTRONIC (fundacio@fundaciosantjordi.com). El preu d'inscripció es de 40€ i serà
fins al 11 de març.


