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Disponible la Visa Scout en totes les oficines de Caixa Popular

Avantatges d’una targeta de crèdit per a totes les
persones que vulguen gaudir de la targeta scout i
col∙laborar sense cap cost.

 La targeta ajuda al finançament dels projectes de 
la Fundació Scout Sant Jordi sense canviar els
teus hàbits de pagament i sense que et coste 
diners.

 Pots domiciliar el pagament de la targeta en 
l'entitat amb què habitualment treballes. No has 
de canviar de banc.

 Quota de manteniment:
• Primer any: Gratuïta_
• Segon any i resta: Gratuïta si l'import de les compres supera els 1.500 € a l'any.

 Diverses cobertures davant de l'ús fraudulent, accidents i pèrdua d'equipatge.
 Obtindre avantatges com:  la Fundació plantarà un arbre/arbust autòcton en el Parc Natural de la Serra 

Calderona; i obtindràs un  descompte del 10 % en la Tenda l’Aventura.

Trobada d’Animadors i Consiliaris del MEV

Aquest dissabte 14 de novembre al Col∙legi La 
Salle de Paterna tindrà lloc la Trobada
d’Animadors i Consiliaris del MEV, amb la 
ponència de José Antonio Warletta García 
“Escoltisme i evangelització: l’espiritualitat a les 
branques”, on recordàrem la missió
evangelitzadora de l’escoltisme concretant‐lo a 
la feina a les branques aromatizant‐ho tot amb
l’encíclica “Laudato Si”. També es realitzarà una 
dinàmica de com treballar els materials de la 
Llum de la Pau de Betlem.
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El diumenge 8 de novembre
tingué lloc l’Assemblea General
de la FEV al Col∙legi dels
salesians d’Alacant. S’han
reunit més de 120 participants
en representació dels grups
scouts de la Comunitat
Valenciana.
En un ambient de participació i
dinamisme destaca l’aprovació
de l’informe de gestió de la
ronda 14‐15, l’elecció d’Ali
Domenech com a membre de
l'Equip FEV en qualitat de
responsable del CreEquip, s’ha
donat informació sobre
subvencions FEV, MSC, FSSJ,
4vents, Creequip, Estatuts FEV i
informació de titulacions i
cursos de l’Escola Lluerna.
S’ha presentat i aprovat si el
pressupost per a 2016 i s’ha
presentat el Sant Jordi FEV
2016 SCOUT AVENTURA.

Assemblea FEV Alacant

A principis del passat mes d’octubre la Fundació Scout va finalitzar la seua activitat en el món de
l’alberguisme juvenil. Aquesta etapa es va iniciar en febrer de 2002 i va ser durant més de 10 anys
una important activitat de la Fundació. Fou el primer alberg juvenil de la ciutat i perquè va
contribuir al sosteniment de la seu del carrer Balmes i de l’activitat fundacional. La crisi i una forta
competència ens ha portat a prendre la decisió de finalitzar l’activitat. Agraïm l'ajuda que ens han
prestat en el trasllat i neteja de les instal∙lacions a la Ruta de l'Orión, del X El Pilar i de l'Om.

Per continuar prestant un servei als jóvens la Fundació ha llogat les instal∙lacions hostaleres a
Residencia Plural que desenvolupa un projecte molt interessant en quant a residència per a
estudiants.

Tancament de l’Alberg Ciutat de València
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Mitjà MaratóMitjà Marató
Els rutes del Grup Scout 
Orión han participat
realitzant un servei en el 
Mitja Marató de València
en el que han 
desenvolupat diverses
tasques de suport als
corredors i a l’organització
del Marató.

Indaba 2015 SdAIndaba 2015 SdA

El pasado sábado 7 de noviembre se realizó en
el Colegio Salesianos de Alicante la Indaba 2015.
Fue una jornada de trabajo para los grupos de
Scouts de Alicante. En la Indaba se realizarán 3
talleres: Primero auxilios, Gestión de
Campamentos y Necesidades Especiales.
En el de primeros auxilios se explicaron los
aspectos a tener en cuenta en los
campamentos: las fichas médicas de la FEV y los
elementos básicos que deben estar en un
botiquín.
En el de necesidades especiales se definieron los
conceptos de discapacidad, minusvalía,
integración y inclusión. Se expusieron también
los aspectos a tener en cuenta cuando nos
encontramos en nuestro grupo con niños con
diversidad funcional. Se habló de la importancia

de incluirlo en la rama, de conocerlo, de contar
con el apoyo de los padres, etc.
En cuanto al de gestión de campamentos, se
centró el tema en todas aquellas cosas que hay
que hacer antes, durante y después del
campamento, así como todas las cosas que hay
que tener en cuenta para irse de campamento a
una determinada zona, con unas determinadas
características.
En general se aclararon muchas dudas que
plantearon los grupos y se proporcionó los
medios para solventarlas , así como los lugares
donde pueden encontrar la información que
necesitaban en cada caso concreto.
La evaluación ha sido muy positiva y los
asistentes se fueron contentos de la Indaba
2015.
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JORNADES DE 
VOLUNTARIAT
21 de novembre de 2015

Scouters, Comitès, Rutes i Amics de la Fundació.
Participeu en la pròxima jornada de voluntariat al Centre Scout Casa Oraà!

Tots sereu benvinguts però si coneixes algun ofici (fuster, llanterner, electricista, 
metal, jardiner, paleta o manitas) ets imprescindible!

Informació d'interés:

— L'horari serà dissabte a partir de les 9 del matí fins després de dinar.
— L'alimentació corre per compte de cadascú.
— Imprescindible la inscripció prèvia per poder organitzar els treballs i disposar de 

les eines i materials que calguen: Fundació Scout Sant Jordi:
fundacio@fundaciosantjordi.com o al Telèfon 606 98 47 68

La Fundació Scout Sant Jordi pretende, con esta convocatoria,
reconocer el trabajo realizado a favor de los niños y jóvenes
valencianos por parte de personas y/o instituciones.

Podrán proponer candidatos al XVI Premio Sant Jordi los miembros
de la Junta de Colaboradores de la Fundació Scout Sant Jordi, los
grupos scouts de la Federació d’Escoltisme Valencià (FEV), las
asociaciones, centros culturales y de investigación, universidades y
otras instituciones públicas y privadas de la Comunitat Valenciana,
aquellas personas a quienes la Fundació Scout Sant Jordi invite, así
como los integrantes del Patronato de la Fundació.

Las candidaturas propuestas de acuerdo con el texto de convocatoria
de estos galardones han de acreditar entre sus méritos el de tener la
máxima ejemplaridad y demostrarán la trascendencia de su obra. La
Fundació, o por delegación de ella, los jurados, no tendrán en
consideración las candidaturas que no cumplan estos requisitos
esenciales.

Puedes consultar las bases completas en la página web de la
Fundació: www. fundaciosantjordi.com

La propuesta deberá ser presentada antes del día 11 de diciembre de
2015.

La Fundació Scout Sant Jordi (FSSJ) 
convoca el XVI Premio Sant Jordi
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Contacta amb la fundació:

Mail: fundacio@fundaciosantjordi.com o 

administracio@fundaciosantjordi.com

Seguix-nos en facebook: 

www.facebook.com/fundacioscoutsanjordi?ref=hl

Horari presencial i telefònic
Dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 14:30h

Proximes activitats 2015-16:
 Jornada treball a la Casa Oraa, 21 de novembre
 Reunió Preparatòria del Sant Jordi  2016, 15 de Novembre
 Llum de la Pau de Betlem

Valencia 18 de desembre
Alacant 18 de desembre
Castelló 20 de desembre


