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Han passat dotze anys des 
de l’última actuació pro-

gramada de silvicultura en el centre 
Scout Serra Calderona.

Durant aquest període s’ha man-
tingut el clarege selectiu realitzat, 
mitjançant podes i eliminació d’ar-
bust i amb això hem col·laborat al 
creixement dels arbres seleccionats 
havent-se creat un bosc en procés 
de maduresa molt interessant, mini-
mitzant el risc d’incendi i amb espais 
adequats perquè els joves scouts 
poden realitzar les seues activitats.  
Aquestes accions s’han realitzat mit-
jançant camps de treball organitzats 
pel patronat, amb ajuda d’amics i de 
voluntaris de les Associacions Scouts.

Enguany i com a objectiu principal de 
minimitzar del risc d’incendi, ampliar 
els espais utilitzables i col·laborar en 
el desenvolupament de la muntanya 
mediterrània madura amb tots els es-

trats ben representats, executarem 
un treball més potent a la parcel·la 
que no es podria fer amb voluntaris.

Els treballs que han sigut duts a ter-
me per l’empresa Mes.net de Gode-
lla han estat finançats amb una sub-
venció concedida per Caixa Popular 
en el marc del compromís que te 
l’entitat amb el teixit associatiu de la 
comunitat valenciana i més concreta-
ment amb l’escoltisme i amb la FSSJ.

Les actuacions previstes per aquest 
projecte eren:

— Desbrossament de vials i sende-
res interiors.

— Neteja de la franja de protecció i 
seguretat en les edificacions mit-
jançant el desbrossament arbus-
tiu i poda selectiva de l’arbratge.

— Desbrossament i clarege de la 
parcel·la.

— Obertura de nous vials interiors.

El passat 9 d’abril començaren els 
treballs forestals en la parcel·la del 
centre scout La Moreria. 

Com a actuació urgent era necessari 
realitzar un aclarit de la parcel·la amb 
actuacions preventives amb la finali-
tat de delimitar les zones i reduir la 
densitat de la vegetació. Aquestes ac-

La Moreria 
Actuació de silvicultura en el centre Scout Serra Calderona
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tuacions es van realitzar tant a nivell 
horitzontal, com a vertical.

Per a la neteja dels viaris tallafocs i zo-
nes d’excessiva vegetació es van em-
prar maquinària pesant. Per al des-
brossament, tala i poda es va usar 
maquinària lleugera per a evitar en 
la mesura del possible riscos d’ero-
sió posteriors. En totes aquestes 
actuacions s’ha tingut en compte el 
manteniment d’exemplars i espècies 
més interessants.

La moreria no implica per a la FSSJ 
només la gestió d’un refugi per a fa-
cilitar que els agrupaments escoltes 
puguen fer pernoctacions en la Cal-
derona. És un compromís amb la 
protecció i la reivindicació de la na-
tura com eina per a fomentar els va-
lors escoltes. Protegir la Moreria és 
protegir un trosset del Parc Natural 
de la Serra Calderona i col·laborar 
amb la millora d áquest immillora-
ble paisatje.
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“60 anys, 60 arbres” i d’aquesta ma-
nera continuar enriquint l’entorn de 
la finca amb un major nombre de zo-
nes verdes i una major quantitat de 
espècies vegetals. 

Repoblació  
Reforestació a Casa Oràa amb motiu del Dia de l’Arbre

El 31 de gener se celebra el Dia 
de l’Arbre de la Comunitat 

Valenciana. En el marc d’aquesta ce-
lebració la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Des-
envolupament Rural de la Generali-
tat Valenciana ofereix a entitats, plan-
tons de diferents espècies forestals 
per a dur a terme repoblacions en 
entorns naturals. Aquest any  la fun-
dació i la comissió de medi ambient 
del Mev es van sumar a la campanya 
i demanàvem planter per a fer una 
reforestació en Casa Oràa. 

La data prevista per a realitzar la re-
forestació era el mateix 31 de gener, 
però a causa de les restriccions im-
posades en aqueix moment vam ha-
ver d’ajornar l’activitat. 

No va ser fins al passat 18 d’abril 
quan una representació de la funda-
ció i la comissió de medi ambient del 
MEV amb l’ajuda dels rutes de l’A.E. 
Ain-Karen van trasplantar el planter 
cedit per la Consellería. 

Un dels objectius d’aquesta refores-
tació ha sigut la de complementar la 
reforestació dut a terme a Casa Oràa 
amb motiu del 60 aniversari del MEV 

El passat 18 d’abril el 
Patronat de la Fundació 

juntament amb la comissió 
de medi ambient del MEV i 
les rutes de l’A.E. Ain-Karen 
realitzaren una repoblació a 

Casa Oràa. 

Les espècies introduïdes en aquesta 
actuació han estat: 

— 40 unitats de Quercus ilex (Car-
rasca)

— 40 unitats de Myrtus communis 
(Murta)

— 40 unitats de Viburnum lantana 
(Barbadejo/Tortellatge)

— 40 unitats de Pistacia Lentisus 
(Llentiscle)

— 40 unitats de Arbutus unedo 
(Arboç)
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Totes aquestes espècies són autòc-
tones del clima mediterrani i amb 
capacitat per a adaptar-se perfec-
tament al sòl i clima que hi ha a 
Moixent. La plantació es va realitzar 
en aquesta data aprofitant que les 
pluges d’abril ens deixava el terreny 
amb bona saó i que les pluges de 
primavera ajudarien les plantes a 
disposar d´aigua en els primers dies 
des del seu trasplantament. 

Les plantes es van col·locar princi-
palment en bogues i en els marges 
que, a causa de les fortes pluges, 
s’estan erosionant. Algunes d’elles 
també es col·locaren per a delimi-
tar espais o tallar corredors artificials 
fets pel pas de les persones.

Es va crear una tanca-illa de diferents 
espècies amb la finalitat de frenar 
l’escolament d’aigua que passa des 
d’una de les zones elevades prop de 
la Barraca cap a la zona més baixa 
de finca. 

Aquestes noves plantes se sumaran 
a les cures i manteniment que la 
fundació fa a la resta d’arbres i plan-
tes de la finca. Poda, reg, abonat, 
entutorats d’arbres, sega de males 
herbes, totes elles perquè els nos-
tres escoltes puguen gaudir d’un es-
pai òptim, en un entorn meravellós.
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Sant Jordi MEV 2021

Ben sabut és el que significa 
per un escolta celebrar 

el nostre dia: Sant Jordi

Baden Powell va elegir Sant Jordi 
com a patró dels scouts de tot el 
món i va dir: “Sant Jordi va ser el 
prototip del qual hagués de ser un 
scout”.

Aquest any per segon any consecutiu 
i a causa de la situació sanitària que 
estem patint, no es va poder celebrar.

Tocava reunir-se i compartir vivènci-
es i escoltisme en l’àmbit associatiu, 
però així i tot dintre d áquesta nor-

malitat, vam recordar i celebrar Sant 
Jordi 2021 des dels agrupaments.

Esperem tornar prompte a poder 
gaudir d’aquestes celebracions on 
l’esperit escolta es respirava a cada 
racó, cada activitat, cada somriure i 
cada abraçada.

#totaçotambepasara

A.E. L’Ombria

A.E. Pau

A.E. Sant Jordi

A.E. Creixent
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Queda convocada la  
XXI Edició del Premi 
Sant Jordi

Ha estat convocada la XX1  
Edició del Premi Sant Jor-

di. Poden presentar candidatures 
(fins el 15 de juny de 2021) els mem-
bres del Patronat, els membres de 
la Junta de Col·laboradors, tots els 
agrupaments escoltes de la FEV, en-
titats i associacions de la Comunitat 
Valenciana i, en general, qualsevol 
persona física o jurídica amb resi-
dència en la Comunitat Valenciana, 
d’acord amb els termes establerts 
en les Bases d’aquesta convocatòria.

PREMI SANT JORDI 
Vintè primera Edició

Quin és l’objecte del concurs?: pretenem reconéixer el treball realitzat a favor dels 
xiquets, xiquetes i joves valencians per part de persones o institucions.
Es convoca un únic premi que valorarà els mèrits de les persones o entitats proposades. 
Les actuacions hauran d’estar en la línia dels principis de la Fundació i de l’Escoltisme, i en 
conseqüència seran prioritzades les accions basades en l’educació dels xiquets, xiquetes 
i joves.

Àmbit del concurs: Comunitat 
Valenciana

Qui pot presentar candida-
tura?: qualsevol persona o entitat 
menys per a si mateix o per a les 
organitzacions a qui representa el o 
la sol·licitant.

Quin és el termini d’admissió de candidatures?: caldrà presentar-les fins al dia 
15 de juny del 2021.

Com es presenten les candidatures?: per escrit, amb la firma o segell de l’entitat 
o membre que fa la proposta. Es formalitzaran mitjançant l’enviament de la proposta 
formal, amb exposició detallada dels mèrits de la candidatura i la seua transcendència.

On es presenten?: es poden enviar per correu electrònic a fundacio@fundaciosan-
tjordi.com; per correu postal certificat a l’adreça ‘Premis Sant Jordi’ (carrer Balmes 17, 
46001, València); o bé presentar-les al domicili social de la Fundació en horari d’oficina.

Qui forma part del Jurat?: serà el Patronat de la FSSJ. La decisió serà inapel·lable i les 
deliberacions es regiran pel que estableixen els Estatuts d’aquesta.

Quins són els criteris de valoració?: el Jurat tindrà en consideració, prioritàriament, 
que les actuacions estiguen en sintonia amb les línies de l’escoltisme i els objectius de la 
Fundació, així com les accions basades en l’educació dels xiquets, xiquetes i joves.

Per a la concessió conjunta a més d’una persona o institució, 
serà necessari que es complementen de manera molt clara 
els mèrits de les corresponents candidatures.
•	 Cada	Premi	Sant	Jordi	consta	d’un	diploma	i	un	guardó.	

Si el premi fóra compartit, correspondrà a cada premiat 
el seu corresponent diploma i guardó.

•	 Per	a	rebre’ls,	el	guardonat	o	la	guardonada	haurà	d’es-
tar present, o en el seu cas, un representant d’aquest/a 
i participar en l’acte de lliurament del Premi.

Com serà la resolució del Premi?: la deliberació i resolució del Premi tindrà lloc en 
una reunió formal i convocada a tal efecte del Patronat de la FSSJ.

On es farà el lliurament del Premi?: tindrà lloc en una cerimònia dissenyada a tal 
efecte. La data i el lloc es comunicaran amb bestreta suficient.
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i l’ac-
ceptació de les decisions del Jurat.
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Ja tens la teua 
targeta Visa Scout !
Encara que no sigues clients de Caixa Popular (i si ho eres 
amb més motiu) ja pots demanar targeta Visa Scout Caixa 
Popular.
Gaudeix d’una impressionant targeta Visa, a més quan 
la utilitzes i sense cap cost *, contribuixes a finançar les 
activitats de la Fundació Scout Sant Jordi. 
Més informació ací

*  veure condicions d’emissió de Caixa Popular

Contacta amb la Fundació Scout Sant Jordi: C/ Balmes 17 - 46001 València - Tel: 96 315 32 43
Horari telefònic: dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 14:30h
fundacio@fundaciosantjordi.com o administracio@fundaciosantjordi.com
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Edita Fundació Scout Sant Jordi

https://forms.gle/QVTP7t7svUV6o4Sd6
https://fundacioscoutsantjordi.wordpress.com/
http://www.facebook.com/fundacioscoutsanjordi/
https://twitter.com/FSSJordi
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