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 La Casa Oraà es prepara per al Sant Jordi 2016 

La Federació d’Escoltisme Valencià per celebrar el Sant Jordi enguany prepara prepara 
“Scout Aventura... més que un Sant Jordi FEV”, serà el cap de setmana del 23 i 24 
d'abril de 2016. Es durà a terme en la zona de Casa Oràa (Moixent) gestionada per la 
Fundació Scout Sant Jordi en plena natura. 

Per a preparar-ho to s’han organitzat: una jornada de treball, el passat 12 de març, en 
la que participaren membres de la Fundació i el Camp de Voluntariat #SJFEV2016 del 
29 de març al 3 d'abril de 2016 en la que participaren més d’un centenar de pioners, 
rutes i animadors de la FEV. 

Els objectius generals de l'activitat són: 

- Conèixer amb detall cadascuna de les 
branques i el seu marc simbòlic.  

- Adoptar un compromís comú en la 
preservació del mitjà natural. 
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 Crònica XXXI Festival de la 

Cançò del MEV · Vinalessa 
El 21 de febrer poderem gaudir del XXXI edició del Festival de la Cançó Scout del MEV. 
Es va celebrar a Vinalesa, per iniciativa de l’Agrupament Escolta Hiawatha, que 
enguany commemora el seu 40 aniversari. 
Van participar més de 30 grups i més de 2000 scouts de tota la província de València.  

Els premis van ser: 

• A la millor posada en escena per 
a la cançó “Ja no tinc por” del GS 
Iter. 

• A la millor cançó solidària per a 
la cançó “Acusa'm ser feliç” de 
l’AE Anem Avant. 

• A la millor cançó en el medi 
ambient per la cançó “Carta al 
meu fill” de l’AE l’Om. 

• A la millor cançó en valencià per 
a la cançó “Amors al campament” 
de l’AE Valldigna. 

• A la millor instrumentació per a 
la cançó “Vivint un romanç 
scout” de l’AE Calassanç. 

• A la millor lletra per a la cançó 
“Gàbia de cristall” de l’AE Kairós. 

• A la millor cançó per  “El temps” 
del GS Santa Marta. 

Va ser un gran esdeveniment on van predominar els riures i la diversió i on tots 
els assistents podien sentir-se guanyadors només per participar. 
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Ja tens la teua targeta  Visa Scout ! 
Encara que no sigues clients de Caixa Popular (i si ho eres amb 
més motiu) ja pots demanar targeta Visa Scout Caixa Popular. 

Gaudeix d’una impressionant targeta Visa, a més quan la 
utilitzes i sense cap cost *, contribuixes a finançar les activitats 
de la Fundació́ Scout Sant Jordi  

Més informació  ací 

*veure condicions d'emissió de Caixa Popular. 

http://www.caixapopular.es/cms/dinamico/caixapopular/ruralvia/va/particulares/productos/tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/fundacio_sant_jordi?infoproducto=/caixapopular/ruralvia/va/particulares/productos/tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/otras_tarjetas/familia_otras.html
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