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EL PATRONAT CELEBRA LA PRIMERA REUNIÓ DE LA RONDA
El passat 19 i 20 de setembre el patronat de la Fundació es va

L’ALBERG CONTINUA MILLORANT LES SEUES INTAL LACIONS

p p
reunir a Venta del Moro per tal de programar la pròxima ronda
solar i aprovar el nou calendari per a este curs ( vos adjuntem el
primer trimestre. Després de una llarga sessió de treball visitarem
la Bodega i donarem fe dels bons vins de la comarca de la Plana de
Utiel‐Requena. El diumenge ja amb les famílies gaudirem de un
descens en rafting pel riu Cabriol, un dels rius més nets de la
Comunitat i de tota Europa.

L’ALBERG CONTINUA MILLORANT LES SEUES INTAL.LACIONS
Continuen els treballs per millorar les nostres instal∙lacions, com veieu
a la foto hem ampliat la recepció del alberg per tal d’oferir un millor
servei; hem posat calefacció al menjador, i em renovat la cuina i la
campana extractora. En breu renovarem també tots el matalassos.
Pendent per a este hivern ens queda el tema de l’aire condicionat.

El CENTRE SCOUT SERRA CALDERONA PAS A PAS
Les obres al centre Scout la Calderona, centre d’educació
mediambiental Caixa Popular avancen a bon ritme, podem dir que
en unes setmanes tindrem el refugi acabat i per tant podrem
començar a plantejar‐nos Camps de Treball per als agrupaments. Els
arbres que plantarem aquest hivern ja donen els seu primers fruits i
han agraït la cura que Salustiano ( l’encarregat de l’obra) els ha
dispensat Alguns exemplars que pensàvem morts estan totalmentdispensat. Alguns exemplars que pensàvem morts estan totalment
recuperats. Nomes hem de lamentar la mort d’una carrasca i algun
que altre marfull. Si tot va com fins ara podrem inaugurar al llarg del
mes de novembre.

EL 7 DE NOVEMBRE SERÀ EL JA TRADICIONAL SOPAR DE LA FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI AL
MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA
Un any més la Fundació Scout Sant Jordi vos convoca al seu sopar i vos anima a participar al Premis amb 
els quals vol reconèixer la llavor dels agrupaments escoltes, la creativitat i el bon fer de persones i 
entitats que treballen per la infantesa i la joventut valenciana. 

‐El Premi fotogràfic ‘Objectius' inclou dues categories per a fotografia de reportatge i artístiques.
‐El Premi ‘Emili Beüt' a la millor iniciativa escolta, que engloba en una sola modalitat tots els projectes 
desenvolupats per agrupaments o branques de la Federació d'Escoltisme Valencià. Per mes informació 
podeu consulta la pagina web; www.msc.scouts‐es.net/fev
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ROVERWAYROVERWAY (( OPENOPEN UP)UP)ROVERWAYROVERWAY (( OPENOPEN UP)UP)
ElEl viatgeviatge aa IslàndiaIslàndia queque hemhem
realitzatrealitzat elsels rutesrutes dede l’Ollerial’Olleria
juntsjunts alsals agrupamentsagrupaments;; Argila,Argila,
BitacoraBitacora,, EspadaEspada ii ImpesaImpesa
aquestaquest estiuestiu haha sigutsigut unun openopen
upup.. ObrirObrir‐‐sese.. S’hemS’hem obertobert aa
l’aventural’aventura dede lala natura,natura, onon hemhem
vistvist conviureconviure volcansvolcans ambamb
ll hh tittit l’ iól’ ió dd

HemHem gauditgaudit deldel fenomenfenomen delsdels guèisers,guèisers, queque impulsenimpulsen l’aigual’aigua aa 2020 metresmetres d’alturad’altura ii hemhem contemplatcontemplat lala forçaforça dede l’aigual’aigua aa lesles
cataratescatarates dede GülfosGülfos dede mesmes dede 3232 metresmetres dede caigudacaiguda..
S’hemS’hem obertobert tambétambé aa altresaltres cultures,cultures, comcom lala delsdels banysbanys públicspúblics d’aiguad’aigua termaltermal provinentprovinent dede lala terra,terra, hemhem degustatdegustat lala culturacultura
culinàriaculinària delsdels païsospaïsos participantsparticipants ii hemhem apreciatapreciat lesles diferenciesdiferencies dede lala modamoda juveniljuvenil

glaceres,glaceres, hemhem sentitsentit l’emociól’emoció dede
ferfer unauna marxamarxa nocturnanocturna dede vuitvuit
horeshores sensesense utilitzarutilitzar mesmes llumllum
queque lala deldel sol,sol, sentsent conscientsconscients
dede lala latitudlatitud..

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

culinàriaculinària delsdels païsospaïsos participantsparticipants ii hemhem apreciatapreciat lesles diferenciesdiferencies dede lala modamoda juveniljuvenil..
Però,Però, perper damuntdamunt dede tot,tot, s’hems’hem obertobert aa l’escoltismel’escoltisme,, ii eses açòaçò elel queque converteixconverteix aquestaquest viatgeviatge enen unauna experiènciaexperiència.. HemHem compartitcompartit
danses,danses, jocsjocs ii cançonscançons ambamb gentgent desconegudadesconeguda peròperò aa lala fi,fi, amigaamiga.. AquellsAquells diesdies dedicatsdedicats aa l’escoltismel’escoltisme hanhan unitunit aa jovesjoves dede diferentsdiferents
equipsequips dede futbol,futbol, diferentsdiferents llengües,llengües, edats,edats, culturescultures ii religionsreligions.. PeròPerò totstots tenimtenim unun objectiuobjectiu comúcomú:: obrirobrir‐‐sese alal escoltismeescoltisme.. VolemVolem
aprofitaraprofitar aquestaquest butlletíbutlletí perper agrairagrair aa lala FundacióFundació ScoutScout SantSant JordiJordi elel seuseu recolzamentrecolzament enen aquestesaquestes activitatsactivitats..
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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
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”.


