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NOTA DE PREMSA 22/10/2012
Amb data 19 de novembre i segons escrit del Departament Tècnic d' Educació Scout
se'ns ha lliurat el document de Presidència d' ASDE / SCOUTS DE ESPANYA:

DIPLOMA AL PROYECTO MEJOR VALORADO
CELEBRA TODO EL AÑO LA IMPORTANCIA DEL AGUA
para la iniciativa: "Agua y Humanos" del
GRUPO SCOUT XV IMPEESA 301
perteneciente a ASDE - Scouts Valencians
La iniciativa dels SCOUTS DE MISLATA n'ha estat la millor valorada car el
projecte fomenta la conscienciació pública en relació a la protecció dels recursos hídrics.
El projecte coordinat des del XV KRAAL s´hi va dur a terme durant el nostre
XXXIV Campament d' Estiu (INTERCULTURAL 2012) vora l'embassament d' Alarcón i les
poblacions riberenques del Riu Xúquer, aigües avall, entre la Vila d' ALARCÓN i la
població EL PICAZO (Conca) i va contar amb la participació de l' Estol de Llobatons
(xiquetes i xiquets 7-10 anys) i del Clan de Rovers (joves 16-21 anys).
D' altra banda, cal assenyalar-ho com a fita d' una molt especial satisfacció per tots
els membres i famílies de l' Associació Juvenil Grup Scout XV IMPEESA, aconseguida
durant l' any que també en celebrem el CENTENARI dels Scouts en Espanya; exponent
una vegada més de la feina educativa i educadora: callada, seriosa, ben feta al capdavall
i que, a més a més, reforça la continuïtat en el temps dels treballs de VOLUNTARIAT
AMBIENTAL SCOUT EN RIUS que ja engegàrem a l' estiu de 2010 des de la nostra vila
de Mislata.
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