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LA FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI CELEBRA EL SANT JORDI AMB EL 
MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCIA EN EL SEU 50 ANIVERSARI.

La Fundació va organitzar per als comitès de pares, antics i
col∙laboradors de l'escoltisme una activitat que va consistir
en una volta cultural per l'olleria, i una demostració en
directe del tallat del vidre i un dinar de germanor als baixos
d l t D è t t j t l b l i ididdel mercat. Desprès tots junts celebrarem la missa presidida
pel nostre Bisbe auxiliar En Enrique Benavent i participarem
del acte de Cloenda que compta amb la participació de En
Miguel Bailach Diputat de Joventut i Esports i Alcalde de
Massamagrell i antic Scout i formador de la nostra escola i
Julià Engo Alcalde de l’Olleria i antic Scout de l’A.E. Sant
Jordi i col∙laborador de la Fundació. Va tancar l’acte el
Director General de l’IVAJ Adrian Ballester que encara que
no ha estat escolta manifestà que li agradaria que els seusq g q
fills foren Scouts.

El passat dia 28 de març el patronat de la
Fundació Sant Jordi es va reunir a Tavernes
de la Valldigna aprofitant la inauguració de
la nova Casa Scout. Des de ací volem agrair
a Jose Vicente, rector i Scout de Tavernes
la seua hospitalitat i a l’agrupament com
sempre, agrair el tracte rebut, la seua
manera de ser i d’actuar i sobretot la
fantàstica fideua que ens prepararen Entre
els assumptes que es varen tractar cal
destacar la important inversió al camp
scout de la Moreira a la serra calderona,
amb la col∙laboració de Caixa Popular, o la
nova imatge corporativa del nostre alberg
que aviat descobrireu.
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INAUGURACIÓ DE LA CASA SCOUT DE LA VALLDIGNAINAUGURACIÓ DE LA CASA SCOUT DE LA VALLDIGNA
Des de l’Agrupament Escolta Valldigna vos volem donar les gràcies a tots per haver-nos
acompanyat en un acte tan emotiu com la inauguració de ”La Casa Scout” a Tavernes. Per a
nosaltres ha estat un dia molt important, per la importància que la nova Seu tindrà per a la vida
formativa dels nostres joves.

Sense dubte, “La Casa Scout” contribuirà a construir un millor futur per al nostre agrupament
basat en la continuïtat educativa dels nostres joves, contribuint a dinamitzar la vida associativaj
del nostre poble, participant en l’ecobici, repoblacions, organitzant la neteja de costes, la marxa
amb torxes al monestir, el via crucis, col·laborant en Carites, en l’ONG Solidaritat amb el Tercer
Mon,... i ho fem, participant activament com a ciutadans compromesos, educant els nostres joves
en un estil de vida sà per a ells i per al seu entorn i, com no, seguint a Jesucrist, perquè ell es
l’exemple més clar que com a escoltes podem tindre en la vida. ( Per L’A.E. Valldigna )

Fa unes setmanes, l’equip de l’alberg decidirem
ajuntar-se per conviure un cap de setmana. Quin
millor lloc, que Venta del Moro ... tot per cortesia
d’Avensport. En aquesta vida hi ha que disfrutar i
això vam fer. La cosa començà com sempre, al
voltant de la taula i acabarem baixant el riu
Cabriel. Açò va ser el més destacat de tot. Una
imatge val més que mil paraules; com podeu vore
anàvem preparadísimes.... però per a passar-ho
molt bé. I així va ser, rises, “palades”, capbussons i
més rises. Animeu-vos a provar-ho, nosaltres hi
tornarem. Per Rocio Alvarez
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El dia 4 d’abril, al castell d’Alaquas es presentà el
llibre “Cor d’Argila” història de l’Agrupament
Escolta Argila cordinat per Vicent Ferrer Miralles.
L’acte s’enmarcà dins de la celebració del 25
aniversari de l’agrupament. El llibre fa un repàs
profund del recorregut que l’agrupament escolta
ha anat dibuixant any a any, reunió a reunió,
campament a campament des de l’any 1983campament a campament des de l any 1983.
Desde la Fundació Scout Sant Jordi volem
felicitar al A.E. Argila per la publicació d’aquest
llibre i pel seu 25 aniversari.

El passat 30 de Març, ploent a poals i a la
Capella del Palau Arquebisbal, en una Eucaristia
oficiada pel Cardenal Agustí García Gasco, uns
quants amics i familiars tinguerem el plaerquants amics i familiars tinguerem el plaer
d'acompanyar al Patró Salvador Palomares
Bosch, el nostre benvolgut Doro, al seu Rite
d‘admisssió, que confirma el seu compromís de
progressar pel camí de la seua ordenació
Sacerdotal. Entre altres amics destaquem la
presencia de tres rectors molt estretament
vinculats al nostre Moviment: Vicent Cardona,
J Vi t S ll i J L i Ló "J “ i í

AMB LA TARGETA BANCAIXA-ONG POTS COL·LABORAR AMB ELS SCOUTS 
La Fundació Scout Sant Jordi manté un conveni de col·laboració pel qual Bancaixa ofereix als seus clients la

Josep Vicent Sellens i Jose Luis López "Jupe“, així
com del president de la Fundació Pep Mollà. La
nostra més cordial enhorabona a Doro i fins al
rite del Diaconat. Per Jose Luis Aznar

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 complet doncs es així com ens identifiquen o be el num 100digueu el nom complet 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


