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Comença una nova
Ronda Solar [14_15]
Amb
A b energies
i renovades
d i amb
b ell suport de
d nous
col∙laboradors al patronat comença el curs 2014‐15.
El Patronat es va reunir el 12 de setembre al Centre
Scout Serra Calderona i va establir els objectius.
Entre altres destaca l’organització d’una trobada de
Comitès de Grup que siga un espai de formació,
d’encontre
d encontre i de diversió
diversió. A falta de confirmació
definitiva, el diumenge 24 de maig ens trobem al
Centre Scout Casa Oràa.

Premis Sant Jordi
Vos recordem que fins el
31 d’octubre els
agrupaments i associacions
scouts poden presentar
candidatures al Premi
Sant Jordi, de les persones
o entitats que destaquen
en pro de la joventut
valenciana. Més informació
en www.fundacioscoutsanjordi.org

Dos nous refugis a Calderon
na i Casa Oràa
La Fundació posa a la vostra disposició dos nous refuggis
equipats amb lliteres:
~
Un, el refugi Emaus al Centre Scout Casa Oràa amb
a
18
places.
~
L’altre, al Centre Scout Serra Calderona amb 10 places
que
q amb les 20 que
q ja
j existien fan un total de 30 places.
p
Des de 5 o 6 euros per persona i nit.

Comencen els actes dels 50 anys
a
de l'escoltisme a l'Olleria
Amb una important participació de tota la
família scout de l'Olleria, membres de la
Fundació Scout Sant Jordi i el consiliari del MEV i
de la FEV, Doro Palomares comença la celebració
d'aquests primers 50 anys.
El primer acte fou una Missa presidida pel
C ili i d
Consiliari
de l’l’agrupament.
t D
Després
é d'
d'uns sentits
tit
discursos d'autoritats i representant scouts es
descobrí una placa commemorativa a la Plaça
Major del poble.
S'han programat diversos actes: Exposició 50
anys, Festival de la Cançó del MEV, rutes a peu
per la Vall d'Albaida, dia de la bicicleta i una
xerrada col∙loqui sobre l'escoltisme local i
comarcal fonamentalment. Es pretén un
aniversari ben participatiu.
Enhorabona !

