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JORNADES DE  
VOLUNTARIAT 
1 i 12 d’octubre de 2016 
 
Scouters, Rutes, Comitès de pares i Amics de la Fundació, vos animem a que 
participeu en la pròxima jornada de voluntariat al Centre Scout Casa Oraà! 
Tots sereu benvinguts, amb la vostra ajuda aconseguirem transformar el que hui és 
simplement un magatzem ple de trastos i enderrocs en un alberg per a més de 60 
places. Volem tindre'l apunt per als campaments de Nadal. La primera jornada serà 
l’1 d'octubre i la segona el 12 d'octubre. 

Tasques previstes: 
— Neteja i retirada dels enderrocs del vestuaris de la piscina per fer un magatzem 

de materials 
— Neteja i acondicionament de tot el magatzem per habilitar-lo com alberg.  
— Instal.lació elèctrica nova 
— Reconstrucció de parets 
— Acondicionament del terra per poder posar-ne un altre damunt  
— Pintura 

Informació d'interés: 

— l'horari a partir de les 9h del matí fins les 18h de la vesprada. 
— Esmorzar de casa, per al dinar la fundació prepararà alguna paella 
— 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 o 629376421 



 FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI 
fundacio@fundaciosantjordi.com 

  
 

Número 42 - Setembre 2016 - Balmes, 17 - 46001 València  96 315 32 43 

ALACANT_16 
El darrer 25 de juny es va celebrar 
com cada any, la nostra Junta de 
Col·laboradors. En esta ocasió la 
trobada va tindre olor a pólvora, ja 
que es va fer coincidir amb una 
visita a la ciutat d'Alacant immersa 
en plenes Fogueres de Sant Joan. 
Van ser diversos patrons i familiars 
els que des del divendres 24 van 
poder gaudir de les festes, així com 
de la cremà de les fogueres i com 
no de la tradicional banyà. 

Com a punt fort de la Junta de 
Col·laboradors l'equip del patronat 
va fer l'informe de gestió de la 
Fundació, del que cal destacar el 
tancament de l'Alberg de València i 
tornar a la senda de una moderada 
recuperació de l'estat econòmic.  

Dins de l'Àrea de Comunicació, a 
falta d'algunes dades de l'antiga 
pàgina web, s'ha posat en marxa la 
nova pàgina web de la Fundació.  

Es va informar així mateix, de la 
posada en marxa de la comissió de 
la Trobada d'Escoltes Adults, que 
es realitzarà del 23 al 25 d'abril de 
2017, fent-ho coincidir amb el 20 
aniversari de la Fundació Sant 
Jordi.  

  

Junta  de  Col·laboradors  de  la  Fundació 
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REUNIÓ D’INICI RONDA A BENICÀSSIM 
 

 

 

 

 

 

Poc a poc anàvem 
arribant a Benicàssim. Hi 
havia ganes de encontrar-
nos i amb les piles 
carregades, un any més, 
treballar per i amb 
l’escoltisme valencià. 

Era moment de revisar 
projectes i objectius del 
2015-2018 proposats i 
reajustar les comissions de 
treball per a la propera 
ronda solar 2016-2017.  
I així va ser.  Poc a poc 
anem millorant la nostra 
situació econòmica i això 
ens complau, pel bon 
treball fet i per la 
voluntarietat que hi ha en 
aquesta fundació.  

Sou tots molt grans i amb 
un equip com aquest 
aconseguirem tot allò que 

ens proposem. Com 
sempre es va aprofitar per 
fer eixida familiar i 
enguany va ser una visita 
al parc Aquarama. 

Aprofitar per convidar-vos 
a tots, amics, 
col·laboradors i antics, a 
celebrar amb el patronat 
els XX anys de la Fundació 
Scout Sant Jordi, que 
tindrà lloc aquesta ronda 
solar. Anirem informant-
vos de les activitats que 
estem preparant 

SEMPRE APUNT !!!! 



 FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI 
fundacio@fundaciosantjordi.com 

  
 

Número 42 - Setembre 2016 - Balmes, 17 - 46001 València  96 315 32 43 

 
 
 

notícies · notícies · notícies · notícies · notícies  

Roverway a França · Agost_16 
Del Roverway, tant els rutes que componien el meu 
equip com jo, ens vam quedar amb tot ... Amb la 
gent, amb la vivència, amb les noves amistats, i com 
no, amb les diferents formes que hi ha a Europa de 
viure això que és l'escoltisme.  

A títol personal diré que porto un any en aquest 
món i quan em van oferir l'oportunitat de participar 
en una cosa així no m'ho vaig pensar.  

Quant al meu equip, pel que em comentaven 
durant el Roverway, ells eren conscients d'aquest 
moviment, però amb aquesta vivència s'han ampliat 
el seu coneixement i la seua motivació per seguir 
participant d'aquest.  

El resum seria que durant aquests 11 dies de 
Roverway, el meu equip i jo hem viscut d'una 
manera fantàstica una activitat com és el Roverway, 
i tant ells com jo ens portem moltes experiències i 
aprenentatges que de segur, mai oblidarem. 

Ángel Tornero Almansa.  AE l’Om 
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notícies · notícies · notícies · notícies · notícies  

20 anys a la Fundació Scout Sant Jordi 
El 23 d’abril del 2017 farem vint anys 
a la Fundació Scout Sant Jordi. És una 
xifra rodona i bonica, encara molt 
jove i tanmateix ja molt experimen-
tada. 

Crònica ràpida d’estos 20 anys: La seu 
permanent per a la Fundació, la FEV i 
el MEV; el Centre Scout La Calderona 
al paratge de La Moreria, de la Serra 
Calderona; el Centre Scout Casa 
Oràa, a Moixent; 16 Premis Sant 
Jordi que escampen per tot arreu la 
bona nova de l’escoltisme a la 
Comunitat Valenciana; 8 Premis Emili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beüt a projectes escoltes; 8 Premis 
‘Objectius’ de fotografia scout; 
suport als agrupaments i per a 
activitats internacionals; suport a 
activitats de la FEV (Sant Jordi 
Federatius a Bejís i Casa Oràa), 
Festivals de la Cançó Scout del MEV, 
SdA i SdC, Zooms, Assemblees i 
Consells; organització d’un Simposi 
Interreligiós del MSC; edicions de 
llibres i discs; suport a edicions de la 
FEV; organització de Trobades 
d’Antics Scouts de Mallorca, 
Catalunya i la Comunitat Valenciana; 
donació dels fons documentals a la 
Biblioteca Valenciana i exposició 100 
anys d’Escoltisme. 

Estem preparant un programa 
d’activitats per a celebrar l’aniversari i 
hem convocat un concurs per a traure 
la imatge del XX Aniversari entre els 
scouts de la Comunitat Valenciana, al 
qual esperem acudixca una bona cosa 
d’scouts creatius i dissenyadors que 
ens pinten un ‘logo’ ben xulo. 

Des de l’actual Patronat donem les 
gràcies més efusives al grapat 
d’scouts que, fa ara vint anys, 
encetaren el camí de la Fundació 
Scout Sant Jordi i vos convoquem a 
formar part d’aquest grup de 
voluntaris que, mes a mes, any 
darrere any, fem un servei adult a 
l’escoltisme valencià. 
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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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