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Festivals de la cançó a la Federació d'Escoltisme Valencià
El passat 22 de febrer gaudirem dels festivals de Scouts de Castelló i del Moviment Escolta de
València.
El XVI Festival dels castellonencs va ser organitzat pels scouts de Castelló i es realitzà al
Col·legi Herrero. Els guanyadors foren l'A.E. Tramontana per part del jurat i l'A.E. Sant Pere per
votació popular. El XXIV Festival dels agrupaments de València va ser al Parc de la sequieta
d'Alaquàs on van compartir amb els companys de l'A.E. Argila la celebració del seu XXV
Aniversari. El guanyador va ser l'A.E. Azahar i l'A.E. Iter, l'A.E. Kiomara i l'A.E. Alezeya
s'emportaren els premis a la millor posada en escena , la millor música, i la millor lletra
respectivament.

Pròximes activitats:
EL DISSABTE 28 DE MARÇ ELS SCOUTS DE TAVERNES
ESTRENEN NOVA SEU. Des de la primera pedra de la Casa
Scout de Tavernes fins ara són moltes les feines, diners i
temps invertits i sobre tot il·lusió per a que la casa fora
una realitat. I ja ha arribat l'hora de poder gaudir d’ella,
per això la Fundació Scout Sant Jordi vol acompanyar als
scouts de l'AE. Valldigna en un acte tan important per a
ells. La inauguració començarà a les 18h al carrer Sant
Josep num. 69 per acabar amb un vi d’honor i picadeta

ESTEU TOTS CONVIDATS
Sant Jordi del Moviment Escolta de València
El pròxim 25 i 26 d’abril coincidint amb el 50ª Aniversari del
moviment es celebrarà a l’Olleria el Sant Jordi associatiu. La
Fundació estem preparant una ruta cultural per l’Olleria, així
com un concurs de paelles per als comitès de pares que el
diumenge s’acosten a participar de la festa dels scouts. Des de
la Fundació volem animar-vos a participar.

També esteu convidats
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Millores a l’alberg
Desprès de 7 anys de funcionament i mes de
100.000 visitants hem realitzat una remodelació
del alberg; menjador, mobiliari, pintura,
il·luminació: També la creació d’una sala nova
amb 4 ordinadors per a ús dels alberguistes.
Vos invitem a que passeu a vore'ns.

Apadrina un arbre

VISITA LA NOVA WEB DE L’ALBERG

www.alberguedevalencia.com

El passat mes de gener patronat i amics de
la Fundació participaren en la primera
repoblació d’arbres grans, encara avui
pots apadrinar algun arbre , així que volem
animar-vos a que apadrineu un arbre el
cost és de 150€ que podreu ingressar al
compte de la fundació, en 1, 2 o 3
pagaments.
ANIMEU-VOS “APADRINA UN ARBRE”

IMPORTANT: TARGETA BANCAIXA-ONG
La Fundació Scout Sant Jordi manté un conveni de col·laboració pel qual Bancaixa ofereix als seus clients la
possibilitat de solicitar i obtindre targetes denominades “ONG” ambles que 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 la ONG que tu tries, sense que et supose cap cost adicional.
¿Com pots fer-ho?
Es molt simple, sols tens que solicitar en la teua oficina de Bancaixa la “Targeta Bancaixa ONG compres”.
IMPORTANT: deus indicar que la busquen per “Sant Jordi, Fundació” com a beneficiaria. Es fonamental que
digueu el nom completo doncs es així com ens identifiquen, o be el num. 100
Altres ajudes
També pots col·laborar amb la Fundació a través d’aportacions voluntàries, donacions, llegats o herències,
amb la seguretat de que tots els bens rebuts son destinats a l’educació i formació de xiquets i joves valencians
en els valors de l’escoltisme. Estes col·laboracions periòdiques o puntuals les pots fer a mitjançant la nostra web,
o amb una simple trucada.

MOLTES GRACIES PER EL TEU TEMPS I PER LA TEUA AJUDA

