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ELS ESCOLTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA ES REUNIXEN A 

MOIXENT PER A INAUGURAR LA CASA ORÀA 

(València, 3.10.2013) Més de 150 educadors de la Federació d’Escoltisme Valencià 
(FEV) de tota la Comunitat Valenciana es donen cita aquest cap de setmana en la 
finca de la Casa Oràa, prop del poble de Moixent (València) per a celebrar el ZOOM, 
la trobada que celebren cada tres anys i que coincideix amb la renovació de la Junta 
Directiva de la FEV. 

Es tracta d’una trobada de cap de setmana en què els participants realitzaran tallers 
relacionats amb l’educació que promou l’escoltisme, i jocs i dinàmiques per a 
millorar el coneixement mutu entre ells. ‘És una oportunitat perquè persones de 
llocs molt diferents, però que es dediquen al mateix, l’educació en el temps lliure, 
es coneguen i compartisquen idees i vivències sobre el seu voluntariat com educadors 
escoltes’ afirma Salvador Lorca, president de la FEV. 

A més, en aquesta ocasió, el punt fort de la trobada serà, el dissabte 6 a la vesprada, 
la inauguració del Centre Escolta Casa Oràa, una finca de més d’un milió de metres 
quadrats, amb gran quantitat d’instal·lacions i capacitat per a albergar tres 
campaments simultàniament. 

La finca va ser cedida a la primavera per Cáritas a la Fundació Scout Sant Jordi, 
entitat que dóna suport a l’escoltisme de la Comunitat Valenciana, i durant els 
últims mesos s’ha estat posant a punt perquè comence a funcionar a partir 
d’octubre. La instal·lació i la zona d’acampada, que constituïxen un espai idoni per a 
activitats a l’aire lliure i en la naturalesa, podran albergar campaments escoltes i 
d’altres entitats que es dediquen a l’educació en el temps lliure. 

A l’acte d’inauguració ha confirmat la seua presència entre altres autoritats: la 
directora general de Família i Dona, Laura Chorro, en representació de la Generalitat 
Valenciana; l’Arquebisbe de València, el senyor Carlos Osoro; la Directora de Cáritas, 
Concha Guillem. També assistiran representants de l’Ajuntament de Moixent. 

Per a finalitzar aquesta trobada, es durà a terme l’assemblea general de la FEV, en 
la que es triarà nova Junta Directiva per a coordinar els pròxims tres anys d’aquesta 
entitat referent de l’educació en el temps lliure de la Comunitat Valenciana. 

  

La Federació d’Escoltisme Valencià és entitat d’educació en el temps lliure 
responsable de l’Escoltisme Catòlic en la Comunitat Valenciana, format per prop de 
800 educadors que desenrotllen un voluntariat basat activitats i acampades amb més 
de 5.500 xiquets i xiquetes al llarg del curs.  
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Per a més informació: 

Responsable Federació d’Escoltisme Valencià (Ignacio Mora): 667.70.25.84 

Responsable Fundació Scout Sant Jordi (Paco Celda): 606.98.47.68 

Correu de contacte: comunicacio@scoutsfev.org 

  

Més informació sobre la trobada del cap de setmana:  

http://www.scoutsfev.org/zoom2013/ 

Més informació sobre la Federació d’Escoltisme Valencià: 

http://www.scoutsfev.org/fev-2/quisom/ 

Més informació sobre la Fundació Scout Sant Jordi: 

http://www.fundacioscoutsanjordi.org/ 

Vídeo de presentació de la Casa Oràa: 

http://www.youtube.com/watch?v=HPdoSeVGEyY&sns=em 

 
 

http://www.scoutsfev.org/zoom2013/
http://www.scoutsfev.org/fev-2/quisom/
http://www.fundacioscoutsanjordi.org/
http://www.youtube.com/watch?v=HPdoSeVGEyY&sns=em

