
                                                                                                                                                  
 

 
 

 

                                   

 FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI  
Número 2. Gener  2009. Balmes 17 46001 València                       fundacio@fundaciosantjordi.com 

PRESENTACIÓ 
Vos presentem un nou butlletí informatiu, un sistema de comunicació àgil i dinàmic on poder 
oferir-vos totes les informacions relatives a la nostra Fundació. Esperem que siga del vostre 
interès, i recordeu que el podem fer entre tots. 

APADRINA UN ARBRE AL PARC 
NATURAL DE LA SERRA CALDERONA 

 
Anem a repoblar el nostre terreny al cor de la Serra 
Calderona amb una quinzena d'arbres grans, de mes 
de 2 metres, Alzines, Sureres i Arbocers, per donar major 
biodiversitat a la parcel·la. Busquem padrins i madrines 
per als arbres, que quedaran enregistrats per GPS per a 
que cadascú sàpiga on té el seu arbre. Vos convidem 
a fer un esforç econòmic i tindreu un arbre que visitar i 
un motiu per a pujar al Parc Natural.  
EL COST ÉS DE 150 € / ARBRE. POTS FER EL TEU INGRÉS AL 
COMPTE DE LA FUNDACIÓ. TAMBÉ POTS DUR EL 
DONATIU A LA NOSTRA SEU AL CARRER BALMES 17 DE 
VALÈNCIA, fundacio@fundaciosantjordi.com   
!!! ANIMAT, TÚ POTS AJUDAR A MILLORAR EL NOSTRE 
ENTORN ¡¡¡ 
 

El passat 19 de desembre de 2008, es celebrà 
l'acte d'entrega de la Llum de la Pau,  a 
Vinalesa, on l'AE Hiawatha, havia preparat un 
acte molt emocionant, després d'haver-la anat 
a arreplegar a Tarragona on arribava des de 
Betlem uns dies abans. 
L'acte, va resultar molt emotiu, tant per 
l’assistència massiva d’agrupaments, com per 
la gent del poble, omplin de gom a gom 
l’església de Sant Honorat.  
L'enhorabona al grup organitzador! 

 

RENOVACIÓ DEL PATRONAT 
 
En la darrera reunió del patronat el  passat 9 de 
gener, després de la renuncia a la presidència 
per part de Carles Cuenca, es va formalitzar 
l'elecció del nou president i de la resta de 
càrrecs estatutaris. La nova directiva queda 
integrada per les següents persones: 
 
President:   Jose Mollà Navarro 
Vicepresidenta:  Isabel Lujan Feliu-Pascual 
Secretari:   Juan Antonio Vivar Piera 
Tresorera:   Montse Albiñana Andreu 
 
A l'esmentada reunió assistiren per primera 
vegada Javi Castro i Manolo Segarra. També es 
va aprofitar per nomenar a Paco Celda com a 
gerent de la Fundació, renunciant al càrrec de 
patró.  
A tots i totes molta sort en les noves 
responsabilitats. 

IMPORTANT 
El proper diumenge 18 de Gener els membres del patronat anem a fer una plantació 
d’arbres apadrinats, es l’escusa perfecta per ajuntar-se amb vells amics, esmorzar i contribuir 
a millorar el nostre entorn. Des de la fundació volem convidar-vos a participar en esta 
jornada de treball i d’amistat.  Podeu incriure-vos per correu fundacio@fundaciosantjordi.com o per 
telèfon al 963153243. VOS ESPEREM! 


