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L’Agrupament Escolta Kiomara, guanyador del 25é Festival de la Cançó Scout del Moviment Escolta de València, i
l’AE Antares de Castelló guanyador del Festival d’Scouts de Castelló

.

LA FUNDACIÓ SCOUT SANT JORDI ÉS REBUDA
EN AUDIÈNCIA PER L’ARQUEBISBE DE
VALÈNCIA
En un acte senzill, ple de cordialitat, i en un
clima d'interés mutu, Monsenyor Carlos
Osoro va rebre en audiència el matí del
divendres 12 de març a una representació del
Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi al
Palau Arquebisbal, encapçalada pel nostre
president, Pep Mollà. Mons. Carlos Osoro,
bon coneixedor de l’escoltisme, s’ha
interessat per les activitats tant de la
Fundació com del Moviment Escolta. El
president del Patronat l’ha posat al dia de les
inquietuds, objectius i activitats que la
Fundació desenvolupa des de la seua creació
a favor del moviment actiu i el seu servici a la
societat.
El Sr. Arquebisbe ha rebut un exemplar de la
reedició del nostre llibre fundacional,
fundacional
Escultismo para muchachos, així com de la
publicació que, amb motiu del centenari de
l’Escoltisme, es va fer d’Escultismo. Educación
y tiempo libre. El asociacionismo scout en
Valencia, de J. Ignacio Cruz, i la Memòria de la
Fundació de la Ronda Solar 2009.
Finalment, Mons. Osoro va acceptar el fular
de la Fundació Scout Sant Jordi, accedint a
deixar testimoni gràfic per a la posteritat
d'esta reunió i atenent amb simpatia la nostra
invitació per a assistir a les activitats que
tenim programades, bé siga les reunions del
Patronat, bé la pròxima inauguració de «La
Moreria».
Antonio Losada
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LL’agrupament
agrupament escolta Bitàcora inaugura nous locals a Patraix
El passat 13 de març, l’agrupament escolta
Bitàcora inaugurà el nou local al popular barri de
Patraix, al carrer de Salavert núm. 13. La
inauguració comptà amb la presència de tots el
membres del agrupament, pares/mares, així com
membres d
d’altres
altres agrupaments i associacions.
També comptà amb la presència de la presidenta
del Moviment Escolta de València, Eli Lluch, i del
president del Patronat de la Fundació, Pep Mollà,
entitats que han participat en la realització del
projecte. Des de la Fundació Scout Sant Jordi els
desitgem molta sort en este nou projecte i una
bona cacera.

Paco Muñoz, cantautor valencià, escolta, col∙laborador i
Premi Sant Jordi 2007 de la Fundació Scout Sant Jordi, rep de
la Universitat de València el premi Vicent Ventura en la seua
11ª edició.
El nostre benvolgut amic i col∙laborador, amenitzador de
tantes vetlades del sopar Sant Jordi, en un discurs emocionat i
llegit «sense que servisca de precedent» com va dir ell,
ell va
rebre de mans del nou rector de la Universitat de València,
Esteban Morcillo (que se’n declarà fan incondicional des
d’eixa nit) el Premi Vicent Ventura. Destacà de Paco no la
seua perseverança, l’entrega, les seues cançons que han fet
que tots els xiquets d’esta comunitat les canten, sinó per
damunt de tot la seua humanitat i el seu compromís amb la
llengua del seu poble. Des de la Fundació, com no podia ser
d’altra manera, ens sumàrem a l’acte i a l’homenatge al
nostre amic i mestre Paco Muñoz. Enhorabona!

Este cap de setmana, el Consell de la Joventut de
la Comunitat Valenciana, en l’Assemblea General
d’Ontinyent, va elegir la seua nova permanent
amb un ambient de consens i unitat, on
predomina el pluralisme i la representació.
L’assemblea va elegir com a presidenta Carmen
Robles (Papi), la nostra presidenta. La presidenta
de la FEV serà la primera dona que presideix el
CJCV. Des de la Fundació Scout Sant Jordi
volem felicitar-la i animar-la a portar a bon terme
esta tasca difícil i apassionant i que siga -que ho
serà- una digna representant de tots els joves de
la Comunitat Valenciana. Enhorabona, i molta sort
en este nou repte!
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INAUGURACIÓ DEL CENTRE SCOUT «SERRA CALDERONA» EL 18 D’ABRIL
Les obres del Centre Scout «La Calderona», Centre d’Educació Mediambiental Caixa Popular, estan acabades, i ja
tenim llum i aigua gràcies a la instal∙lació de plaques solars, molinet de vent i bomba per a extraure l’aigua del
pou. El passat diumenge dia 18 d’abril se celebrà la inauguració oficial, que comptà amb la participació de prop
de 150 escoltes de tota la comunitat i els representants de Caixa Popular, així com del 1r tinent d'alcalde de
l’Ajuntament de Serra i el vicari episcopal Vicent Serrano.

L’acte d’inauguració també va servir per al retrobament
de bells amics, per a gaudir d’un dia molt especial i
sobretot per a assaborir la culminació d
d’un
un projecte tan
important com esperat per tots. Des d’esta publicació
volem agrair a tots el qui han fet possible que este
projecte siga hui una realitat. A tots ells i elles, gràcies.
Com podeu comprovar, en la inauguració no faltà res de res:
vells amics i bon menjar.

PRÒXIMES ACTIVITATS
• El cap de setmana del 24 i 25 d’abril es realitzarà a Elx el Sant Jordi Federatiu. La Fundació està preparant unes activitats d'allò més
interessants per a membres de comités, antics i amics del Moviment Scout per al diumenge 25, que finalitzaran amb la cloenda prevista per
la Federació per a les 16 h.
• El 4 de juny, a la seu de la Fundació tindrà lloc la reunió de la Junta de Col∙laboradors, de la qual rebreu la convocatòria al proper mes de
maig.

