
FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI
fundacio@fundaciosantjordi.com

Número 26.   Abril 2013 Balmes, 17. 46001 València 96 315 32 40

Càrites Diocesana de València i la Fundació Scout Sant Jordi firmen un 
conveni per a la cessió de la gestió del campament Casa Oràa en Moixent

La directora de Càrites Diocesana de València, M ª de la Concepció Guillén i el president de la Fundació
Scout Sant Jordi, Antonio Losada, han signat un acord pel qual la primera cedeix la gestió de la finca Casa
Oràa i les seves instal·lacions per a l'organització d'activitats destinades a la infància i la joventut
valencianes

Al terme de Moixent, en un entorn
privilegiat al cor de les Comarques
Centrals de la Comunitat Valenciana, el
Campament de la Casa Oràa, un cop
rehabilitat i posat en funcionament,
permetrà seguir complint amb l'objectiu
irrenunciable que va marcar la seua
donació a Càritas Diocesana València i
que coincideix plenament amb el del
escoltisme: promoure, de forma àmplia i
continuada, a la infància i la joventut
valencianes perquè segueixin sent el viver
d'una societat més justa, lliure i solidària,
de millors ciutadans, compromesos en
deixar el món en millors condicions que el
trovaren.

La fundació vol ajudar a cobrir les necessitats d'espais a l'aire lliure per a assolir l'objectiu principal que
desenvolupa l'escoltisme; la formació de la infància i joventut en valors essencials per a la nostra societat:
la solidaritat, el compromís, el respecte, el coneixement crític de l'entorn i la sostenibilitat, que floreixen amb
tota la seva força en les activitats en contacte amb la natura i viscuts com el Gran Joc.
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La Fundació Scout Sant Jordi col·labora en el Sant Jordi Federatiu 
celebrat el cap de setmana 20 i 21 d’abril a Bejís

Un bon grapat de patrons, amics i membres
de comitès de pares/mares de A.E. la Safor,de comitès de pares/mares de A.E. la Safor,
A.E. Bitarora, A.E. Sant Vicent i animadors
del Amarok, Aitana, Aguilas, Seeonee o Niery
ens ajuntarem per a col·laborar com staff al
Sant Jordi Federatiu 2013 al poble de Bejís.
Col·laborant colze a colze amb l’organització
per tal de que el Sant Jordi la festa de tots els
scouts. Volem agraïr el treball de totes estes
persones, el seu servei i dedicació en el Sant
Jordi i volem també agraïr a la Federació
l’oportunitat de ser i estar presents de la
millor manera, prestant el nostre servei a
l’escoltisme. També volem donar les gràcies
per la gran implicació del poble de Bejís, la
seua alcaldessa i tota la corporació municipal.
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Del 30 de novembre al 2 de desembre es va desenvolupar un nou camp de voluntariat
mediambiental al Centre Scout La Calderona - Projecte mediambiental Caixa Popular

30 participants van poder realitzar diferents activitats
en benefici de la natura.
Organitzat per l'equip de medi ambient de la FEV i laOrganitzat per l'equip de medi ambient de la FEV i la
Fundació Scout Sant Jordi, van acudir pioners de l'AE
X El Pilar i l'AE Gaia, que a més de fer un servei
gaudiren de noves i divertides experiències en un
entorn natural privilegiat.
Durant el cap de setmana, els pioners van realitzar
treballs de neteja i desbrossament forestal, per
prevenir incendis estivals i afavorir el creixement de la
pineda existent. Desmuntar un Ph en mal estat, van
desmuntar també la bassa d'amfibis, víctima del
vandalisme, per naturalitzar el terreny. També van col ·
laborar a ordenar la cova de la llenya i van rebre
formació sobre l'ús de la brúixola i el mapa. Dissabte al
matí van gaudir d'una bonica excursió per contemplar
les vistes des del mirador de Rebalsadors.
Un cap de setmana complet per contribuir al millor
estat del nostre entorn natural, alhora que aprenen l'ús
d'eines i a respectar el medi ambient, sempre en un
bon ambient de companyerisme escolta. I és que la
millor manera de conèixer i respectar la natura és
conviure-hi ... i també una bona manera de conèixer-
nos a nosaltres mateixos.
Des de l'equip de medi ambient convidem a la resta de
grups que puguin gaudir d'aquestes mateixes
experiències. “vos esperem a tots a col · laborar”


