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EL PATRONAT ES REUNEIX A LA CIUTAT D’ALACANT
El p
passat 27 de jjunyy el p
patronat de la Fundació es va reunir a la
platja d’Alacant no sense abans pujar a visitar el Castell de Santa
Barbara, de la ma del nostre guia autòcton Toni Amo que ens va
situar en el moment històric de la construcció del castell per part
dels Moros i en les actuacions que al llarg de la historia va patir. El
Patronat es va reunir després de visitar el castell per a revisar tota
la ronda solar, el president feu un repàs a tota la gestió del curs,
des de la gestió del alberg, fins a l’aprovació del comptes dels
2008. Destaquem el lloc escollit per al dinar pels scouts d’Alacant,
“Millor no podíem estar”.
LA JUNTA DE COL∙LABORADORS CELEBRA LA SEUA ASSEMBLEA
ANUAL I VISITA EL MICALET DE LA SEU
El passat dia 5 de juny la Junta de col∙laboradors i el membres de
patronat visitarem el Micalet de la Seu de la ma de Francesc Llop del
gremi de campaners i al que agraïm l’atenció prestada, així com els
seus coneixements en la matèria. De la seu ma pujarem fins al Micalet
i coneguérem la resta de campanes com la Caterina, el Jaume, la
Violant o el Pere entre altres. En acabar la visita caminarem fins a la
nostra seu on ens esperava la feina, el president Pep Mollà feu un
repàs
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com la voluntat de programar algunes activitats per a la propera ronda
dirigides fonamentalment a col∙laboradors, amics i comitès. Un punt
important del ordre del dia fou la incorporació de nous membres al
patronat, des d’ací li donem la benvinguda a Javi Castro i a Vicent
Vidal, persones que ja venien col∙laborant amb la fundació des de feia
temps” Benvinguts”.
Per acabar el dia celebrarem el tradicional soparet i posterior vetllada
amb Quique Rodríguez com a guitarrista i cantautor.

LES ACTIVITATS INTERNACIONALS DEL NOSTRES AGRUPAMENTS
Enguany la fundació destinarà mes de 3000 € en ajudes per als
agrupaments que participen a activitats internacionals.
Els Agrupaments scouts : Bitacora, Argila, Sant Jordi, Espada i
Impeesa, participaran al Roverway que es celebrarà a Islàndia del 20
al 28 de Juliol, 31 participants en total.
També el A.E. Wig Wag que amb 3 rutes participarà del campament
internacional de Kandersteg a Suiza.

El CENTRE SCOUT SERRA CALDERONA
PAS A PAS
Ja han començat les obres al centre
Scout, el passat 1 de Juliol iniciarem les
obres de reforma de les instal∙lacions
per al que serà el futur centre
d’educació mediambiental.
El passat dia 13 de Juliol a les 6 de la
vesprada
celebràrem
l’acte
de
col∙locació de la primera pedra.
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E t
elles el D.G. del IVAJ,, Adrian Ballester,
el D.G. De Caixa Popular, Josep Soriano i
el Primer tinent d’Alcalde de Serra, Pepe
Ginés, patrons, membres de la junta
rectora i amics en general. Esperem que
les obres acaben entre octubre i
novembre de 2009

