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PAYASOSPITAL GUARDONATS EN LA X EDICIÓ DELS PREMIS «SANT JORDI» 2009

El passat dissabte 7 de novembre, més de 200 scouts ens ajuntàrem per a celebrar la desena edició dels Premis «Sant Jordi». 
Un any més, l’agrupament de la Valldigna ens preparà un bon menú i Pepo i Carles de l’Agrupament Escolta Argila ens 

it l tl d b di tid t ióamenitzaren la vetlada amb una divertida actuació. 
Tots coneixem la trajectòria de PAYASOSPITAL, el gran treball que realitzen des de 1999 estimulant i alegrant la vida dels 
xiquets i xiquetes hospitalitzats per càncer i altres malalties. Atenent la seua missió, la de contribuir a la millora de la qualitat de 
vida d'aquests xiquets/es i pel seu treball amb les famílies per mitjà de l'humor, el riure i la fantasia, la Fundació Scout Sant Jordi  
li atorgà en l’edició d’enguany el Premi «Sant Jordi», com a just reconeixement de la seua tasca en favor dels xiquets i xiquetes 

Premi fotogràfic «Objectius»

E l d lit t d t t ’h t t lEn la modalitat de reportatge, s’ha atorgat el
primer premi a la fotografia «Castor o clown?»,
d’Iris Mullor, de l’Agrupament Escolta Sant Joan
de Massamagrell.

P i f t àfi Obj tiPremi fotogràfic «Objectius»

En la modalitat de reportatge, s’ha atorgat el
segon premi a la fotografia «Dia sense nit», de
Carles Oviedo, de l’Agrupament Escolta Sant
Jordi de l’Olleria.



FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI
fundacio@fundaciosantjordi.com

Número 9. novembre 2009. Balmes, 17. 46001 València    96 315 32 43

Premi fotogràfic «Objectius»

En la modalitat artística, s’ha atorgat el
primer premi a la fotografia «Fent camí», de
Maria Gimeno, de l’Agrupament Escolta
Alezeya de Massamagrell.

Premi fotogràfic «Objectius»

En la modalitat artística, s’ha atorgat el segon
i l f t fi F ll d C l

El Premi «Emili Beüt» a la millor iniciativa escolta s’ha atorgat al projecte «En Nazaret, una misma voz. Cuidemos los bosques»,
presentat per l’Agrupament Escolta Iter del barri de Natzaret. El segon premi ha estat per al projecte «Scouts al Sahara», de
l‘Agrupament Escolta Cohinor de Xàtiva. També s’ha concedit un accèssit al projecte «Voluntariat mediambiental al parc natural del
Túria de l’Agrupament Escolta La Canyada A tots ells enhorabona i gràcies per la vostra participació

premi a la fotografia «Follow me», de Carles
Oviedo, de l’Agrupament Escolta Sant Jordi
de l’Olleria.

EL PATRONAT APROVA LA COMPRA DEL LOCAL DE LA PLAÇA DE
LES ESCOLES PIES, NÚMERO 3
El passat 20 d’octubre, la Fundació va comprar el local que tenim
just davant de la nostra seu amb la intenció que la tenda
L’Aventura es trasllade allí. Amb este canvi pretenem que la
botiga tinga un local gran i un lloc més visible que facilitarà la
seua tasca comercial. També l’alberg tindrà una recepció més
àmplia i un bon espai per a magatzem de la Fundació i de la
Federació Com podeu veure en la foto les obres de reforma ja

Túria», de l Agrupament Escolta La Canyada. A tots ells, enhorabona i gràcies per la vostra participació.

Federació. Com podeu veure en la foto, les obres de reforma ja
han començat i esperem poder inaugurar‐la abans de Nadal.

EL CENTRE SCOUT LA 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 l’obra acabada i ja estem amb la
Federació preparant els futurs camps de treball per a la Setmana
Santa i Pasqua. En breu podreu tots els agrupaments participar en
els treballs de neteja, reconstrucció de murs i l'adequació de les
zones d’acampada. Des d’aquestes línies volem animar‐vos a
participar en els treballs que en acabar l’obra quedaran pendents. Si
vols ser dels primers, telefona’ns a la Fundació (96 315 32 43) o bé
envia'ns un correu a fundaci@fundaciosantjordi.com


