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La Secció local de Tavernes posa a la vostra disposició participacions de loteria de Nadal. Si
estàs interessat contacta amb la Fundació i no dubtes de preguntar per ella al Sopar Sant
Jordi. Amb ella estàs ajudant a la construcció de la nova Casa dels Scouts de Tavernes.
EL SOPAR SANT JORDI JA TÉ ALS SEUS PREMIATS.

Una de les fotos premiades

La Familia Palop Sancho és la guanyadora
enguany del IXé Premi Sant Jordi per la
donació dels terrenys on s’instalarà el Camp
Scout Serra Calderona.
En quant al Premi Emili Beüt a la millor
iniciativa escolta, els projectes de l’AE Nou
Foc, de l’AE Iter i de l’AE Sant Jordi són el
premiats.
I finalment, l’AE Sant Jordi i l’AE Iter
obtingueren el primer premi Objectius de
fotografia en les categories de reportatge i
artística, mentre que l’AE Nou Foc va
aconsseguir el segon premi a les dos.
El proper dissabte a les 20.00 hores, al Monestir
de Sta Maria de la Valldigna es celebrarà
l’acte de lliurament del premis.

LA FEDERACIÓ D’ESCOLTISME PREMI A LA
SOLIDARITAT
Dins de la tradicional cita cultural que
suposa el lliurament dels seus premis, la
revista SAÓ va entregar la passada nit
del 17 d’octubre, el guardò Cristófor
Aguado a la Federació d’Escoltisme
Valencià. Al Hotel Reina Victoria de
València es van reunir autoritats
politiques, membres del panorama
cultural valencià, i molts amics de la
revista, entre ells molts antics escoltes.
La revista també premià a la escriptora
Rosa Serrano qui recordà el seu pas per
l’escoltisme en el seu discurs.
Enhorabona als premiats i també als
que fan possible que la revista

L’Equip General del MEV

50 ANIVERSARI MEV
El passat 25 d’octubre a Massamagrell es va
celebrar el sopar del 50 aniversari. Són els anys
que han passat des de que es creà la

Delegación Diocesana de Escultismo a
València, i que a la llarga acabaria
convertint-se en l’actual Moviment Escolta de
València.

