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 Junta de Col·laboradors de 

la Fundació 
Aprofita per descobrir i gaudir de les fogueres i de la 
millor terreta del món. 

Convocada el dia 25 de juny de 2016 a la ciutat 
d’Alacant, durant el matí encara que l’hora i lloc estan 
pendents de confirmar. 

Estem preparant un programa complementari per 
descobrir la ciutat d’Alacant durant la seua festa 
major:  

L’allotjament està previst en l’Alberg Juvenil La Florida, les places son limitades i 
s’adjudicaran per ordre d’inscripció en el mail: fundacio@fundaciosantjordi.com  

Dia 25, sempre a punt! a treballar! 

~ Junta de Col·laboradors i dinar de germanor  

Dia 24, dia de Sant Joan: 

~ Mascletà 

~ Dinar. 

~ Visita de les fogueres del centre i gaudir de la musica, del Mediterrani, de l’art i 
d’un poble en festes. 

~ Sopar i la cremà.  
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“Hem viscut un cap de setmana increïble ple de 
moments inoblidables, en el qual 1500 castors, llops, 
exploradors, pioners i companys han gaudit de dos 
dies plens d’activitats, jocs i tallers que han fet 
d’aquest Sant Jordi un gran èxit. 

El dissabte tot començava amb l’arribada de 34 
autobusos a la Casa Oràa, en la qual l’espera es va fer 
llarga fins a per fi poder descarregar els autobusos i 
començar a muntar les parcel·les. A partir d’aquest 
moment va ser un cap de setmana de fer nous amics, 
divertir-se a través dels jocs, conèixer als personatges 
de cada marc simbòlic, fins i tot desplegar veles i 
realitzar rastrejos. 

La vesprada del dissabte va començar amb l’acte 
inaugural, on una presentació musical ens va 
introduir als personatges dels marcs simbòlics i 
comptarem amb la presència del vicepresident del 
Movimento Scout Católico. També ens van 
acompanyar durant el cap de setmana D. Alberto 
Ibáñez, Director General de l’Institut Valencià de la 
Joventut, així com el Cardenal Arquebisbe de 
València, D. Antonio Cañizares, que van compartir el 
seu temps amb els xiquets i joves escoltes. 

La pluja ens va acompanyar en finalitzar la vesprada 
del dissabte, però ràpidament els coordinadors de les 
branques van saber atallar amb activitats 
alternatives. Per sort, el diumenge ens despertarem 
amb el cel net i el sol brillant. Cada branca va realitzar 
el seu acte comunitari i van començar les activitats 
per a conèixer a la resta de branques i així fer el Sant 
Jordi més interactiu. A més els companys van 

realitzar una excursió al poblat iber de la Bastida de 
les Alcusses. 

A les 15:30 començava l’acte de clausura del 
#SJFEV2016, al ritme d’una versió de la cançó 
“M’agrada” de Joan Rovira. Després de diverses ones 
per a acomiadar-nos, ...i a les 18:30 eixia l’últim 
autobús de Casa Oràa rumb a casa, amb la motxilla 
plena de nous amics, records inesborrables i les bases 
d’un escoltisme que contínua treballant per a deixar 
aquest món millor de com ho vàrem trobar.” 

Des de l'organització del # SJFEV2016 agraeixen a tots 
els voluntaris y coordinadors la seua implicació, a la 
gent de comités i la Fundació Scout Sant Jordi el seu 
treball sense descans i a tots els participants les seues 
ganes de gaudir al Sant Jordi. GRÀCIES !! 

El Centre Scout  Casa Oraà ha acollit el Sant Jordi 2017  
de la Federació d’Escoltisme Valencià,  els passats 23 i 24 
d'abril 1600 escoltes feren realitat la seua “Scout 
Aventura” al #SJFEV2016 

Ja pots veure totes les fotos del Sant Jordi al 
següent enllaç:  
 https://www.flickr.com/photos/scoutsfev/sets/
72157667006247710 

https://www.flickr.com/photos/scoutsfev/sets/72157667006247710
https://www.flickr.com/photos/scoutsfev/sets/72157667006247710
https://www.flickr.com/photos/scoutsfev/sets/72157667006247710
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JORNADES DE  
VOLUNTARIAT 
11 de juny de 2016 
 
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! 

 

Les feines a fer seran: 
 
REFUGI EMAUS 

Instal·lació d'aigua corrent a la cuina 
Connexió desaigüe cuina 
Neteja de biguetes 
Connectar extracció de fums campana.  
Pintar finestres de fusta 
Posar pedra de la façana 

SERVEIS: 
Lacar totes les portes 
Arreglar wc de les cuineres. Posar moble nou, cortina de dutxa i posar pom amb 
clau 
Llevar el Escalfador d'aigua i posar-lo a la cuina.  
Revisar tauleis del terra.  

PISCINA:  
Preparar per a Omplir-la.  
 

Informació d'interés: 

— L'horari serà dissabte a partir de les 9 del matí fins després de dinar. 
— Possibilitat de arribar divendres 10 per la vesprada o per la nit.  
— 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 
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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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