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LOGO XX ANIVERSARI FSSJ
El passat 29 de Juliol es convocava un concurs per
triar el logo del 20 aniversari de la Fundació Scout
Sant Jordi.
Un logo que ens acompanyarà durant aquesta ronda
solar tan especial per a tots els escoltes valencians,
alacantins i castellonencs i que formarà part de la
nostra història.
El premiat va ser Diego Albiñana Mompó , llicenciat
en belles arts i antic de l´AE S. Jordi de l´Olleria.
ENHORABONA!!!!

SCOUTS DEL MÓN:

el primer descobriment a Casa Oraà ja està en marxa
Després de diverses reunions amb els responsables de la branca de Ruta i amb els
responsables del programa Scouts del Món de MSC, podem informar-vos que el primer
descobriment a Casa Oraà, tindrà lloc entre el 17 al 21 d'abril de 2017.
Va dirigit a rutes majors d'edat procedents de qualsevol part del món. És una activitat
en la que participaran entre 10 i 12 persones que disposaran del refugi Emaus que està
dotat de lliteres i una xicoteta cuina.
L’exploració que hauran de realitzar els rutes anirà al voltant del medi ambient.
El descobriment consistirà en quatre dies intensos en els quals es compartiran els
resultats de l'exploració, es realitzaran dues activitats de descobriment, així com
descobriments locals (visita a tres empreses) i cinc tallers que els ajudaran a la presa
d'accions.
Sens dubte una gran oportunitat per descobrir i explorar amb moments de riure i
convivència.
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Nuevo albergue en Casa Oràa

El edificio consta de una nave
con cubierta a dos aguas
donde anteriormente
hubieron aseos iguales a los
habilitados en el edificio
medianero, con una superficie
aproximada de 80 m².
Los trabajos que se han
realizado hasta el momento
han empezado por la
demolición y desescombro de
las cabinas de aseos y duchas,
así como de lo que quedaba
del murete central que
soportaba los lavabos.

También se ha retirado el
alicatado y el mortero de
agarre de los paramentos.
A continuación se ha
procedido a la recuperación
de los tabiques perimetrales
que configuraban la cámara
de la fachada y que fueron
destruidos por las acciones de
vandalismo sufridas en la
época de abandono. También
se ha levantado el muro de
bloque para independizar
este recinto con los aseos
medianeros, enfoscando por
ambas caras.
Para el acabado de los
paramentos del albergue,
hasta una altura de unos 2m.,
se está utilizando placa de
pladur lisa. Esta actividad se
encuentra en estos
momentos en ejecución.

ESTADO INICIAL
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La Fundació Scout Sant Jordi
se encuentra inmersa en un
nuevo e ilusionante proyecto
en las instalaciones de Casa
Oràa: la adaptación del
antiguo recinto de aseos,
junto a los servicios actuales,
en un nuevo albergue.

ESTADO REFORMADO

Los trabajos que quedan pendientes
son:
•
Ejecución de solera de
hormigón fratasada, terminada
con cuarzo corindón
•
Acabado de paramentos
perimetrales con pladur
•
Sustitución puerta de entrada
•
Instalación eléctrica e
iluminación
•
Pintura
•
Instalación de literas corridas
ejecutadas con madera

Pioneros, Rutas, miembros y amigos de la Fundación que están participando de manera voluntaria en todas estas
actividades: GRACIAS!!!
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Llum de la Pau de Betlem
La Llum de la Pau de Betlem arribarà a les nostres comarques
L’Advent s’apropa, i anem a preparar la Llum
de la Pau, que es celebrarà a Castelló,
València i Alacant.
Enguany emmarcarem la Llum de la Pau de
Betlem amb el joc clàssic d’infants: “Passala”, en el qual una persona “la porta” (també
es diu: “la du”, “paga”, etc.) i ha de perseguir
els altres, per “passar-li la responsabilitat de
portar-la” al que “enxampe”, el qual haurà de
passar-la a un altre i així successivament.
Aquest serà el lema que utilitzem i, des del
punt de vista bíblic, el reforçarem amb la
frase que Jesús digué als apòstols, “Vos deixe
la pau, vos done la meua pau”, que trobem a
l’Evangeli de Joan (Jn 14,27). El lema
reflecteix un doble missatge:
“Deixar i donar”: la Pau de Jesús ens és
donada i per això, “la portem amb
nosaltres” i al mateix temps, hem de
comprometre’ns a “portar-la a altres” i el
mateix passa amb la Llum de la Pau de
Betlem.
Les dates, hores i llocs de la celebració són els següents:
SdC: divendres 16 de desembre a les 20:00h. en la Concatedral de Santa María de Castelló.
MEV: divendres 16 de desembre a les 19:30h. a la Parròquia de la Mare de Déu dels Desamparats de
Paterna.
SdA: dissabte 17 de desembre a les 18:00h. en el Col.legi Salesians d’Alacant.
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NOVETATS EN LES DESGRAVACIONS PER
DONATIUS A L’IMPOST DE LA RENDA
Per a les donacions efectuades al llarg de l’any 2016, el percentatge de
desgravació a l’impost de la renda, a presentar a l’abril del 2017, ha augmentat
notablement, i podem beneficiar-nos tots.
Per als donatius realitzats en 2016, els 150 € primers suposaran una reducció
directa del 75% en la quota a pagar de l’impost.
La reducció no és només per als qui els ix a pagar. Si el resultat de l’impost és
negatiu, i per tant Hisenda t’ha de tornar diners, implicarà que et tornaran més
diners, sempre que la quantitat donada no supere el 10 % de la teua renda
declarada… (Que és el que passa habitualment!).
Per això, vos animem a fer els vostres donatiu, fins i tot a pujar-los, perquè la
Fundació es beneficiarà clarament i vosaltres també.
Si teniu qualsevol dubte escriviu-nos a fundació@fundaciosantjordi.com o
telefoneu al 96 315 32 43
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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.

