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SERÁ MARAVILLOSO .............. VIAJAR HASTA MALLORCA
Carregats de barrals i amb molta son pel mati que era, sortirem cap a
la VII trobada a Mallorca Vicent, Paco, Pep, Doro i jo, amb la mateixa
il∙lusió que un xiquet espera el dia de Reis. Teníem ganes de viatjar i
de retrobar‐nos amb els nostres amics‐companys de Catalunya i
Mallorca. La Trobada de Catalunya baix les muntanyes de Montserrat
ens va impactar moltísim, per ser un any especial en el món de
l’escoltisme. Aquesta trobada ha estat diferent, no hem celebrat el
centenari, però si hem pogut comprovar a la taula redona que varem
fer i en general, el sentiment d’escoltisme que es continua respirant,
la bona relació en general amb el moviment actiu, les nostres
preocupacions d’alguns temes com la continuïtat a l'escoltisme dels
scouters fora de l’agrupament vistes desde punts diferents. L’activitat
ens va enriquir a tots. El intercanvi de les activitats noves i socials
entre les associacions que varem participar va ser sense dubte, un
temps invertit per millorar el nostre futur tant com a persones com a
associacions
i i
o com a fundació.
f d ió
Els nostres amics Mallorquins ens van acollir molt be i desde ací
aprofitem per agrair‐los la seva hospitalitat. Ho varem pasar molt
bé i encara que la visita al Monestir de Lluc no va estar possible, el
estar a Miramar amb les seves vistes espectaculars i recordar a
Ramon Llull, fer fotografies a les oliveres barrejades amb la mar,
passejar per els meravellosos carrers de Valldemosa i visitar el
Castell de Bellver va fer que la nostra estància a l’illa fora
inoblidable.
Es varem portar d
d’aquesta
aquesta trobada nous amics, una bona eixida
amb els companys de patronat, molta son, un grapat
d’ensaïmades i sobre tot les ganes de començar amb els
preparatius de la propera trobada que serà a ca nostra al 2011.
Arribarem a casa esgotats, però el pensar que val la pena
continuar treballant per l’escoltisme siga com siga : “ho paga la
pena”
Per Montse Albiñana

El CAMP SCOUT LA CALDERONA PAS A PAS
Ja tenim el permisos per a iniciar les obres tant per part de la
Conselleria de Medi Ambient, com per part de l’ajuntament de
Serra.. El passat dimarts dia 2 de juny es va reunir la comissió
tècnica per decidir el seguen pas i així pas a pas anem construint
un nou projecte per a tots els scouts.
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L’A.E. SEEONEE VA SER EL GUANYADOR DEL FESTIVAL DE LA CANÇO
Ç SCOUT DE SdA:
El passat 16 de maig Scouts de Alicante va celebrar la festa del seu patró Sant Jordi. Més de 500 escoltes i amics de l’escoltisme van
assistir a la plaça Castelar en el municipi d’Elda a celebrar‐ho.
Les activitats van donar inici amb l’aportació de cada participant d’un quilo de menjar, destinat a realitzar una donació per als més
necessitats ja que la temàtica comuna del Sant Jordi va ser la solidaritat. Durant el matí les activitats es van dur a terme per branques.
La manada i els exploradors van realitzar diferents jocs solidaris, els pioners van realitzar una activitat de condicionament d’una zona de
muntanya i la branca ruta va realitzar un servei amb persones de la tercera edat.
A la
l vesprada,
d en un ambient
bi t festiu
f ti de
d camaraderia,
d i es va celebrar
l b ell XXI FFestival
ti l de
d la
l Canción
C ió Scout
S
td
de Alicante
Ali t que va tenir
t i com a
guanyador al A.E. Seeonee.
Va destacar durant tot el dia el suport mostrat per l’ajuntament d’Elda per a la realització de les activitats i la presència de la regidora de
medi ambient per a clausurar l’acte. Per Paco Navarro

Pròximes activitats:
JUNTA DE COL∙LABORADORS DE LA FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI
EL divendres 5 de juny a les 19:30h els membres de la junta de col∙laboradors realitzarem una
visita privada a el Micalet, en especial a la sala de les Campanes. Desprès es celebrarà la Junta
anual de col∙laboradors ja a la nostra seu. Acabarem amb un sopar de germanor scout i una
vetllada amb guitarres i cançons. VOS ESPEREM.
ULTIMA REUNIÓ DEL CURS A ALACANT
El pròxim dies 26 i 27 de Juny es celebrarà a Alacant la que serà l’ultima reunió del patronat. Amb
un sopar amb antic i amics scouts d
d’Alacant
Alacant per a presentar
presentar‐los
los la Fundació i el seus projectes
mes importants.
VIATGE FI DE CURS AMB PATRONS, COL∙LABORADORS I AMICS
Per a l’última setmana d’agost el patronat està preparant una escapada multiaventura per a tota
la família, tot aquells que esteu interessats podeu sol∙licitar informació al correu de la Fundació o
per telèfon al 96 315 32 43

AMB LA TARGETA BANCAIXA
BANCAIXA-ONG
ONG POTS COL
COL·LABORAR
LABORAR AMB ELS SCOUTS
La Fundació Scout Sant Jordi manté un conveni de col·laboració pel qual Bancaixa ofereix als seus clients la
possibilitat de sol.licitar 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 addicional.
¿Com pots fer-ho?
Es molt simple, sols tens que sol.licitar en la teua oficina de Bancaixa la “Targeta Bancaixa ONG compres”.

