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APADRINA UN ARBRE, Ja hem portem cinc

El passat mes de gener, llançarem la primera repoblació al nostre terreny al cor de la
Calderona. Plantarem 10 carrasques, 3 sureres i 2 arbocers de més de 3 metres d’alçada. El
dia 18 acudirem un gran nombre de membres del patronat i amics per a repoblar i per fer
un poc de germanor escolta.

Constituïda la junta rectora del
Centre scout serra Calderona
El passat dia 28 de gener es va reunir per primera
vegada la junta rectora del centre. En ella
participa la Fundació Scout Sant Jordi, Caixa
Popular i la Federació d’Escoltisme Valencià, i
esperem en un futur la participació del parc
natural i de l’Ajuntament de Serra.
A la reunió, es varen revisar les actuacions
realitzades fins ara; treballs de silvicultura i
repoblació i es parlà del futur de les obres de
reforma, de la utilitat del centre, de la gestió futura
i dels entrebancs patits fins ara.
El projecte contempla l’adequació de les
infraestructures convertint en alberg i refugi part
de les instal·lacions

PROPERES ACTIVITATS
*El proper dia 13 de Febrer hi ha una
xerrada informativa sobre el projecte Alba,
projecte que portarà a la Federació a
desenvolupar una metodologia nova per al
moviment. Podeu assistir tots els que esteu
interessats amics, col·laboradors i patrons de
la Fundació Scout Sant Jordi. Serà a la Seu a
les 18h. El Patrons després tenim reunió del
Patronat
* El 22 de Febrer es celebrarà a Alaquàs el 24
Festival de la Cançó Scout del MEV coincidint
amb el 25 aniversari de l’agrupament escolta
Argila, al que feliciten des del patronat de la
Fundació Scout Sant Jordi.
Foto de la reunió de la junta rectora del centre
*

IMPORTANT: TARGETA ONG-BANCAIXA

Aprofitem aquesta ocasió per a recordar-vos que tots aquells que sou clients de Bancaixa
que amb molt poc d’esforç podeu col·laborar amb la Fundació Scout Sant Jordi. Per això
vos animem a que la vostra targeta de crèdit siga la targeta ONG de BANCAIXA. Enguany
hem aconseguit un total de 488€ de les comicions. La manera de fer-ho es acudint a la
vostra oficina de Bancaixa i demanar que la targeta siga amb la denominaciò "ONG" i el
número d'ONG el 100.

