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Junta de Col∙laborad
dors
Ell passat 31 de
d maig es va reunir la
l Junta de
d
Col∙laboradors de la Fundació Scout Sant Jord
di amb la
participació de persones i grups scouts que fo
ormen la
Junta. Es va presentar l’informe de gestió, els nous
projectes per al proper curs i es nomena a Xim
mo Mora per
formar p
part del Patronat de la Fundacio Scout Sant Jordi.

Nova residència de jjóvens estudiants
L’alberg del carrer Balmes, comença una nova
etapa.
A partir del proper setembre, es convertirà en
una residència per a jóvens estudiants i serà
gestionat per “Residencia Plural”
[www.residenciaplural.com]
Les oficines de la FEV, del MEV i de la Fundació
Scout Sant Jordi continuaran donant el servei a
les seves actuals instal∙lacions. La Sala Emili
B üt es convertirà
Beüt
ti à amb
b una biblioteca
bibli t
i seràà
d'us compartit per residents i scouts.
Cal recordar que continuen a la vostra
disposició les instal∙lacions de l’Alberg Ciutat de

València del carrer Llanterna per a reunions,
estades curtes, cursos de formació, visites de
cap de setmana i tot tipus d’actes, amb preus
especials per als agrupaments scouts. Amb 82
places i al carrer Llanterna,
Llanterna al cor de la ciutat !,
!
a 200 metres de la plaça de l‘Ajuntament !:
[www.alberguedevalencia.com]
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Campaments d’estiu
Més de 6100 xiquets i xiquetes
de
d Scouts de
d Castelló,
lló
Moviment Escolta de València i
Scouts d’Alacant participaran en
68 campaments al llarg de tota
la geografia espanyola: Terol,
Pirineus, Pics d’Europa o les
dues castelles. La vida en
contacte amb la natura, la
educació per l’acció, la vida en
xicotets grups, descobrir‐se ú
mateix, viure en comunitat i
vorer en la natura l’obra de Déu
seran els eixos vertebradors.
La nostra estimada Casa Oraa,
acollira dos campaments
procedents del Moviment Junior,
Scouts Valencians i AEs Amaroc
d'Alacant durant els mesos de
Juliol i Agost, el qual cosa ens fa
sentir‐nos
ti
satisfets
ti f t de
d la
l feina
f i
feta i vorer que paga la pena
l'esforç per poder gaudir d'un
gran campament i de varies
zones d'acampada.
Passeu un bon estiu i millors
vacances!!
Tornem després de vacances!

Jornades de Treball a
Casa Oraa per ultimar
les instal ∙ lacions
l
abans
de ser ocup
pades aquest
estiu per ca
ampaments

